


Przywykliśmy myśleć, że ekonomia społeczna to kwestie związane  
z pomocą społeczną i instytucjami publicznymi świadczącymi usługi 
osobom wykluczonym. Przywykliśmy również myśleć, że kultura jest 
raczej dla osób, które na nią stać i że jest zamknięta w galeriach, salach 
koncertowych, na scenach. Wydaje się, że to dwa zupełnie odrębne od 
siebie światy. Bo gdzieżby miały coś ze sobą wspólnego np. Teatr Polski 
w Bydgoszczy z od lat bezrobotnymi mieszkańcami bydgoskiego Sta-
rego Fordonu, albo muszla koncertowa w solankach inowrocławskich  
z chłopakami z blokowisk na Rąbinie. I nawet jeśli gdzieś istnieje ja-
kiś obszar wspólny – bądźmy przez chwilę życzliwi dla naszej opo-
zycyjnej pary – to będą to raczej nieliczne organizacje pozarządowe,  
o których mało kto wie, że istnieją. Jaka jest nasza codzienna opinia  
o związkach kultury i ekonomii społecznej? O ile w ogóle ten temat na 
co dzień rozważamy.
 Autorzy tej publikacji zadali sobie trud próby opowiedzenia, że 
zaprezentowane wyżej przyzwyczajenia są delikatnie mówiąc: nie-
słuszne. Wychodząc w swoim myśleniu od tego co wyżej określiliśmy 
jako obszar wspólny – organizacji pozarządowych – analizują zarów-
no pojęcie ekonomii społecznej, jak i kultury. Analizują nie teoretycz-
nie i nie teorię. Analizują praktykę obu sfer, pokazując coraz wyraź-
niej, że dziedziny te, nie dość, że nie są sobie odległe, to jeszcze mogą  
(a właściwe, jak się okazuje, powinny) stanowić dzisiaj obszary pod-
stawowej współpracy. Bowiem okazuje się, w myśl przyjętej przez 
autorów definicji, że kultura nie jest schowaną w gronie artystów 
wysublimowaną grą pozorów, a systemem komunikacji społecznej 
danej wspólnoty. Przy takiej definicji zaczynamy widzieć wyraźnie, 
że zarówno ludziom kultury (a w tym rozumieniu kultura jest naj-
szerzej rozumianą aktywnością człowieka), jak i ludziom sektora 
społecznego (ekonomii społecznej) chodzi o to samo: multiplikację 
i zagęszczanie relacji społecznych. Jaki mamy efekt tego procesu? 
Artyści i ludzie kultury cieszą się wzrostem różnorodności komuni-
katów i rozmaitości dyskursów jakimi się porozumiewamy, a ludzie 
ekonomii społecznej cieszą się zagęszczaniem sieci międzyludzkiej, 
bo wszędzie tam gdzie są relacje, mogą pojawić się transakcje. Za-
tem front walki kultury i ekonomii społecznej jest wspólny: umoż-
liwić transakcyjność relacji. Jak to robić? Wkluczać do możliwości 
wchodzenia w relacje osoby dotąd wykluczone. Im nas bowiem wię-
cej na agorze, tym większe szanse rozwojowe.
 Niniejsza publikacja została podzielona na trzy rozdziały. 
Każdy z nich podejmuje nieco inną tematykę. W pierwszym sta-
ramy się ukazać obszary wspólne kultury i społeczeństwa, wska-
zując te uwarunkowania, które nakazywałyby nam zmieniać 
zastane definicje pewnych pojęć, aby móc nadążać w myśleniu 
i działaniu za wyzwaniami współczesności. W drugim rozdzia-
le poddajemy oglądowi związek kultury i rynku, żeby wydobyć 
te, z kolei uwarunkowania, które rozstrzygnięciom z pierwszego 
rozdziału nadają wymiaru pragmatycznie ekonomicznego. Lek-
tura tego rozdziału wskazuje, w jaki sposób rozumieć i ujmować 
nasze działania, aby miały one skuteczny wymiar ekonomiczny, 
nie niwecząc zarazem wymiaru społecznego. W ten sposób dwa 
pierwsze rozdziały rekonstruują nowy model zrównoważonego 
działania ekonomiczno-społecznego w obszarze kultury. Wreszcie 
trzeci rozdział jest swoistym poradnikiem skutecznej aktywności 
programowanej w dwu pierwszych rozdziałach. Dowiemy się z niego  
o głównych barierach stosowania podstawowych narzędzi w pracy 
sektora ekonomii społecznej. A więc jakich błędów nie popełniać, by 
skutecznie pozyskiwać sponsorów, jakich, z kolei, by skutecznie po-
zyskiwać środki publiczne na realizację przedsięwzięć i jakich, by nie 
stracić widzów, uczestników, klientów.
 Aby zobiektywizować obraz zbudowany w tej krótkiej publi-
kacji, autorzy postanowili zapytać osoby praktykujące w obszarach 
pomiędzy sferami nas interesującymi. Dzięki temu będziemy mogli 
zapoznać się z poglądami osób znanych i wybitnych, realizujących 
ważne przedsięwzięcia artystyczno-społeczne w skali kraju i nie 
tylko. Za zgodę na rozmowę, dziękujemy wszystkim gościom naszej 
publikacji.
 Czytelnikom zaś życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury, li-
cząc na opinie i sygnały dotyczące Waszych doświadczeń kulturalno-
-społecznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: 
kontakt@generatorkultury.byd.pl lub kpces@byd.pl
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3ROZDZIAŁ I
Kultura: między komunikacją a odpowiedzialnością

Jak możliwe jest dzisiaj pytać o kulturę? I nie 
idzie nam tutaj o takie pytanie, które sięga 

do szczegółowych przejawów tego, co zwykli-
śmy ujmować jako kulturę właśnie. Przejawy 
są; każdy kiedyś miał okazję widzieć chodnik 
po którym szedł, bądź drzwi, w które wchodził. 
Pytanie które nas nurtuje jest pytaniem natury 
filozoficznej — stara się uchwycić kulturę w ca-
łości jej przejawów.
 Kto bowiem widział kulturę? Poprzez swą 
ulotność w doświadczeniu (jak szybko — albo: 
jak rzadko jest inaczej — wspólne obiadowanie 
przy stole staje się tylko najadaniem) kultura jest 
właśnie „realną nierzeczywistością”. A jeśli tak, 
to jakiego rodzaju pytanie zadać temu co jako 
szczegół żyje pełnią życia (np. obraz w galerii), 
a jako całość jest ewentualnie emocjonalnym 
przeżyciem, lub sferą gier politycznych? Czy 
jest kultura, jak chcieli tego badacze do połowy 
dwudziestego wieku, systemem porządkowania 
doświadczenia — instytucją nakazującą jak żyć, 
w jakie formy obecności społecznej wlewać wła-
sną magmowatość, nieokreśloność tożsamości, 
aby spełniać marzenia „swojego wieku” i być 
kimś? „Mój czas”, „moje miejsca”, to pojęcia, 
sposoby myślenia, które posiadają korzenie głę-
boko w gruncie statycznego ujęcia kultury. Same  
w sobie są podnoszeniem do poziomu koniecz-
ności przypadkowości miejsca i czasu narodzin, 
mieszkania, pracy, śmierci. Pokolenie staje się 
wobec tego niezręczną cezurą badawczą. Tym 
bardziej zatem próby odpowiedzi na wyzwania 
czasów.
 Czy jest może kultura nieuchwytnym  
w pojęciach polem sił, które tu i ówdzie znaj-
dując dogodne warunki początkowe, wybu-
chają z intensywnością wystarczającą na wy-
zwolenie energii zapoczątkowującej możliwą 
komunikację, lub, by na chwilę popaść w patos, 
możliwe człowieczeństwo? Byłaby ona wtedy 
przestrzenią nieustannego mieszania się ko-
dów różnych strategii bycia, które same w sobie 
mają źródło w tej właśnie wybuchowej mie-
szaninie. I choć każdy z nich posiada swą ar-
kadię, jest ona jednak niemożliwa w powrocie,  
a zarazem nieustannie w jakiś sposób obecna  
w nowych wcieleniach napotykanych strategii 
(tradycji).
 Jest bowiem kultura, to pewne, „realną nie-
rzeczywistością”. Ale ma również inną twarz — 
jest instytucją. Dopiero w owej dwuwymiarowo-
ści dopełnia się jej byt. Jest w końcu możliwością 
sposobu bycia jednostki we wspólnocie, a wspól-
not w świecie.

 Czy istnieje język, w którym można mówić o 
kulturze w sposób nie zatracający jej dwuwymia-
rowego sensu? Jakie cechy winien spełniać taki 
język, aby wpisując się w istotę kultury, zarazem 
mógł śmiało służyć poszczególnym przejawom 
kultury?
 Próby takiego języka odnajdujemy  
w twórczości Zygmunta Baumana. Autor po-
dejmuje temat kultury z perspektywy życzli-
wości dla ponowoczesnych stylów bycia. Dla 
niego kultura, w znaczeniu tradycyjnym, jest 
ładotwórcza, ale ocenia on ów fakt negatywnie, 
wykazując że ładotwórcze myślenie kultury jest 
zarzewiem wszelkiego totalitaryzmu i wykazu-
je, że takie myślenie jest charakterystyczne dla 
nowoczesnego projektu kultury. Główną winę 
w tym względzie przypisuje tej świadomości, 
która przekonała mieszkańca świata, że kultura 
jest projektem, a więc że jest pewnym planem, 
który należy zrealizować w tym złym świecie, 
aby osiągnąć świat lepszy. Plan oczywiście jest 
planem elitarnej „grupy” artystów /filozofów/
władców przeznaczonym dla egalitarnych mas. 
W krok za tym musi iść stwierdzenie, bardzo 
mocno zresztą eksponowane przez Baumana, że 
podstawowym wykwitem nowocześnie myślanej 
kultury są awangardowe praktyki artystyczne, 
które doskonale wchodzą w „koalicje” progra-
mowo-strategiczno-taktyczne z socjalizmem,  
z założenia mającym być krytyką teraźniejszości 
w imię lepszej (komunistycznej) przyszłości. Tak 
rozumianej kulturze nowoczesnej, która będąc 
świadkiem/reżyserem przyczyniła się do Holo-
caustu i Kołymy, przeciwstawia Bauman kulturę 
ponowocześnie myślaną.
 Ponowoczesne myślenie kultury (o kultu-
rze?) charakteryzuje się kilkoma cechami. Spró-
bujmy je przedstawić tak, aby przeciwstawiać 
różnice między nowoczesnością, której charak-
ter wstępnie określiliśmy, a ponowoczesnością, 
która się z tego porównania wyłoni.

1. Kultura nowoczesna była kulturą produk-
cji i precyzji technologicznej. Konsump-
cja była strategią zupełnie bezwartościo-
wą. Liczyła się tylko walka o lepsze jutro.  
W odróżnieniu od tej, ponowoczesność ra-
czej odwróci kolejność i będzie promowała 
kierunek: od produkcji do konsumpcji.

2. Nowoczesność stara się w najbardziej skraj-
nych wyrazach wprost, a w pozostałych  
w sposób ukryty, opracować pewien sche-
mat, sposób życia, który najlepiej służy 
drodze do lepszego jutra. Ponowoczesność 

z kolei chce zróżnicowania stylów życia. 
Stawia na prywatyzację i subiektywizację 
przekonań i światopoglądów.

3. Kolejną cechą ponowoczesnej kultury jest 
estetyzacja życia. O ile nowoczesność nie 
pozostawiała człowiekowi miejsca na wy-
tworzenie siebie na swoją własną miarę,  
o tyle dla ponowoczesności charaktery-
styczne są autokreacja i eksperymentowa-
nie z własnym życiem.

4. Nowoczesność zamykała „innych” w różne-
go rodzaju zakładach (gettach), ponowo-
czesność z kolei jest otwarta i nastawiona 
na inność i odmienność.

5. Nowoczesność dąży do jednej, jedynie 
słusznej i ponadnarodowej kultury, pod-
czas gdy dla ponowoczesności wielokultu-
rowość funkcjonuje na prawach ideologii.

6. Ponowoczesność jest czasem dominacji 
mediów. To one wyznaczają sposób my-
ślenia człowieka ponowoczesnego. Pojawia 
się możliwość „simulacrum”, czyli znaku 
bez odniesienia, kopii bez oryginału, mapy 
bez terytorium; w tej perspektywie wyłania 
się hiperrzeczywistość jako świat kultury 
ponowoczesnej. Dla nowoczesności media 
funkcjonowały jako najlepszy nośnik jedy-
nie słusznej ideologii.

7. Kultura nowoczesna, jako projekt, nie mo-
gła sobie pozwolić na niespójność i stał 
za nią określony program aksjologiczny. 
Ponowoczesność cieszy się z wewnętrznej 
niespójności kultury, z braku określonego 
standardu jednoczącego i dominującego 
motywu, wyraźnego centrum aksjologicz-
nego czy światopoglądowego. Decentracja 
jest podstawową strategią kultury ponowo-
czesnej.

Powyższa charakterystyka myślenia o kulturze 
Zygmunta Baumana jest, ze względu na pa-
noptyczny charakter kultury nowoczesnej, pro-
mocją ponowoczesnych strategii kulturowych.  
W związku z tym jest zrozumiałe, że porusza się 
ono życzliwie głównie w obrębie antyładotwór-
czego myślenia o kulturze.
 Nie można jednak twierdzić, że nie otrzy-
mujemy zarazem sposobów myślenia o kulturze, 
które wyraźnie kierują się na nowoczesne aspek-
ty kultury. Ponowoczesna bowiem perspektywa 
namysłu nad kulturą jest perspektywą przebole-
nia (jak ująłby to Gianni Vattimo) nowoczesności  
i dlatego pozwala sobie na „ponowne” używanie 
pojęć charakterystycznych dla nowoczesności. 
Kultura zatem okazuje się jedyną skuteczną pod-
stawą budowy zróżnicowanego spoczeństwa, 
które - jak pokażemy w kolejnych rozdziałach 
- będzie stanowić źródło siły społeczności lokal-
nych. 

Obaliliśmy świat prawdziwy: jakiż świat jeszcze pozostał? Może pozorny?…   
Ależ nie! Wraz ze światem prawdziwym obaliliśmy także świat pozorny. 

Fryderyk Nietzsche

Otóż „simulacrum” zawiera w sobie nowy model rzeczywistości, nowy rodzaj komunikacji,  
a także nowe rozumienie sztuki jako czystej gry symbolicznej — realnej nierzeczywistości. 

Anna Jamroziakowa

A co to jest kultura? 
Rzut okiem filozofa kultury z uwzględnieniem roli społecznej

Karol Zamojski



4 KULTURALNIE PRZEZ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Rola kultury w świetle „starej” i „nowej” 
ekonomii społecznej

Wprowadzenie
Zapraszam Państwa do krótkiej wycieczki po przygotowywanym dokumencie „Ustawa o przedsię-
biorstwie społecznym”. Podczas tej wycieczki obejrzymy projekt ustawy i konsekwencje wynikające  
z jej przyszłego uchwalenia. Przeanalizujemy ją pod kątem dotychczasowego prawa i praktyk eko-
nomii społecznej. Sięgniemy też do konstytucji, która - obiecuję - nas zaskoczy. I cały czas będziemy 
starali się widzieć odniesienie do kultury. Wszystko po to, by na samym końcu artykułu zrozumieć 
jaka jest dzisiaj funkcja kultury, a w konsekwencji ekonomiczno-społeczna rola organizacji pozarzą-
dowych działających w obszarze kultury. 
 I jeszcze jedno: w całym dokumencie krąży nad nami taka oto wskazówka: ekonomia jest nauką 
społeczną, a nie matematyczną. A więc ma również charakter kulturowy, co pod koniec lektury bę-
dzie, jak mi się wydaje, oczywiste.

I. 
 Zestawienie kultury i przedsiębiorczości 
społecznej jest pozornie zestawieniem paradok-
salnym. Dzieje się tak, ponieważ funkcjonujemy 
w systemie, który w sposób bardzo nietrafny 
zdefiniował pojęcie ekonomii społecznej. Oto 
do przedsięwzięć określanych tym pojęciem na-
leżą głównie (i jak pokazuje praktyka - jedynie) 
działania mające na celu wkluczanie do życia 
społeczno-ekonomicznego osób znajdujących 
się z różnych względów, głównie o charakterze 
ekonomicznym, zdrowotnym oraz społecznym 
(tutaj z naciskiem na osoby resocjalizowane) w 
stanie wykluczenia, bądź zagrożenia wyklucze-
niem. Uwaga ta odnosi się bezpośrednio do prac 
nad przygotowywaną przez stronę społeczną, 
ustawą o przedsiębiorstwach społecznych. Czy-
tamy bowiem w tym projekcie, w art. 131 (pomi-
jam elementy formalno-prawne zapisu):
Przedsiębiorstwo społeczne może być utworzo-
ne wyłącznie w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej:
1. Mającej na celu zawodową reintegrację:

a) Osób bezrobotnych
b) Osób mogących być spółdzielcami 

spółdzielni socjalnej
c) Osób niepełnosprawnych

lub
2. W zakresie usług:

a) Pomocy społecznej, w tym dla osób  
w podeszłym wieku, osób niepełno-
sprawnych i osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, usług opieki nad dziećmi, 
usług edukacyjnych w zakresie opieki 
przedszkolnej oraz usług świadczo-
nych w zakresie budownictwa socjal-
nego;

b) Usług w zakresie kultury…
1   por.: http://konsultacje.ofop.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=87&Itemid=88&limitstart=2

Oczywiście formalnie trudno takiej definicji coś 
zarzucić. Jednak jeśli przyjrzymy się szczegółowiej 
kwestii wykluczenia, oraz sięgniemy do założeń 
tej ustawy przygotowanej przez prof. Hausnera  
i prof. Izdebskiego, obraz sprawy przestaje być 
taki jednoznaczny. Czytamy bowiem w doku-
mencie: „„Przedsiębiorstwo społeczne” jest klu-
czowym ogniwem „ekonomii społecznej”. Jego 
funkcją nie jest tylko wytwarzanie określonych 
dóbr i usług, ale też mobilizacja kapitału społecz-
nego, generowanie innowacyjności oraz posze-
rzanie rynku, przez włącznie - przede wszystkim 
w ramach tzw. nowej ekonomii społecznej („sta-
ra ekonomia społeczna” - to, w szczególności, 
spółdzielnie, bankowość spółdzielcza i instytucje 
wzajemnościowe) - do uczestnictwa w nim osób 
dotychczas wykluczonych. Przedsiębiorstwo spo-
łeczne jest cząstką gospodarki rynkowej, ale spe-
cyficzną, bowiem lokującą swoją misję i cele poza 
rynkiem. Uczestniczy w gospodarce rynkowej, ale 
według specyficznych reguł, co różni je od przed-
siębiorstwa prywatnego.”2

 Spróbujemy dokonać krotkiej analizy po-
równawczej wskazanych tekstów, w celu wydo-
bycia istotnych treści i porównań, dzięki czemu 
będziemy mogli w miarę precyzyjnie określić 
rolę kultury w przedsiębiorczości społecznej.

II. 
 Jak mogliśmy przeczytać, założenia ustawy, 
a więc dokument określający główne ramy praw-
ne i ducha danej regulacji, wyraźnie wskazują 
na przedsiębiorstwo społeczne, jako narzędzie 
kluczowej zmiany społecznej w Polsce. Mówi się 
tam bowiem o generowaniu innowacyjności, mo-
bilizowaniu kapitału społecznego i poszerzaniu 
rynku. Jednocześnie, gdy spojrzeć na zapisy pro-
jektu ustawy, widać wyraźnie, że duch regulacji 
uległ znaczącej redukcji. Nie projektuje się w niej 

2   http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files///ekonomiaspoleczna.pl/
public/zalezenia_do_ustawy.pdf/

uregulowań torujących drogę innowacyjności, nie 
tylko społecznej, ale i gospodarczej. Nie służy ona 
sciśle poszerzaniu rynku, a jedynie wchodzi nieco 
na margines rynku, sięgając po osoby funkcjonu-
jące w okolicach tego marginesu - zresztą osoby 
już zdefiniowane i obsłużone przez podmioty 
„starej ekonomii społecznej”. 
 Gdybyśmy zatem mieli poddać ocenie pro-
jekt ustawy, to z pełnym przekonaniem możemy 
stwierdzić, że ustawa wprowadza takie uregulo-
wania, które oprócz wprowadzenia nowego na-
zewnictwa dla niektórych podmiotów, nie zmieni 
nic w istocie rzeczy. Bowiem założenia nowej eko-
nomii społecznej, w rękach autorów (co ciekawe 
- ustawa jest przygotowywana przez stronę spo-
łeczną w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta 
RP) projektu, starły się z ich wyobraźnią ukształ-
towaną przez „starą ekonomię”.
 Spróbujmy teraz, w świetle powyższej analizy, 
zdecydowanie krytycznej wobec nowej regulacji, 
odpowiedzieć na pytanie, uwzględniania jakich 
elementów należałoby się spodziewać, aby mówić 
o „nowej ekonomii społecznej”.
 Odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od 
przytoczenia fragmentu ustawy zasadniczej, której 
20 artykuł brzmi: „Społeczna gospodarka rynko-
wa oparta na wolności gospodarczej, własności 
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
 Powyższe słowa w sposób jednoznaczny 
dookreślają system gospodarczy kraju. Zasta-
nawiające jest, jak daleko musieliśmy odejść,  
w praktyce gospodarczej, od ducha Konstytu-
cji, że potrzebna jest ustawa o przedsiębiorstwie 
społecznym, podczas gdy moment społeczny jest 
kluczowym momentem gospodarki, zapisanym 
w Konstytucji. Tzw „wolność” rynku jest cechą, 
w myśl Konstytucji, konieczną ale drugorzędną, 
albowiem wspomina się o niej w ciągu dalszym 
cytowanego artykułu i występuje obok innych 
cech koniecznych i drugorzędnych, jak solidar-
ność, dialog, współpraca i własność. To zastana-
wiające, że konstytucja, w aspekcie społecznym 
rynku, jest znacznie dalej idąca niż obecne próby 
legislacyjne. 
 Powyższy fragment przytoczyłem z roz-
mysłem, albowiem przy wyliczaniu elementów, 
których brakuje w projekcie ustawy o przedsię-
biorstwie społecznym, w świetle założeń tejże, 
wskazówka konstytucyjna jest tym światłem 
nadrzędnym, które doskonale wskazuje drogę  
i nadaje bardzo określony sens propozycjom, 
które w dalszej części są wyliczone.

1. Nowa definicja wykluczenia. 
Dotąd przez wykluczenie rozumieliśmy głównie 
czynniki uniemożliwiające zdobywanie środków 
potrzebnych do życia. Mieliśmy zatem do czy-
nienia z ilościową definicją wykluczenia, gdzie 
podstawowym wskaźnikiem była pewna kwota, 
umożliwiająca realizację, bądź nie, siebie same-
go. Widać wyraźnie, że takie rozumienie sprawy 
głęboko związane jest z pojęciem jakości życia. 
Nie mniej wyraźnie również obserwujemy to, że 
„stara ekonomia społeczna” czynniki jakościowe 
traktowała (nawet jeśli nie z założenia, to działo 
się to w praktyce) jako pochodne wobec ilościo-
wych. W takiej sytuacji łatwo było prowadzić 
„zarządzanie obszarem wykluczenia” albowiem 
zamykał się on w liczbach i tabelach. Ten admi-
nistracyjny model wykluczenia oczywiście tylko 
przypadkiem i tylko w nielicznych wymiarach 
pokrywał się z rzeczywistą mapą wykluczenia 

Źródło: pkw.art.pl
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społecznego. Oczywiście, konsekwentnie, z po-
wodu braku dobrej diagnozy, nie powstawały 
podmioty mogące skutecznie eliminować nega-
tywne skutki wykluczenia. 
 Pojawiła się zatem wyraźna potrzeba de-
finicji jakościowej wykluczenia. Oczywiście 
perspektywa jakościowa zupełnie zmienia ka-
talog czynników branych pod uwagę przy oce-
nie wykluczenia. Jednocześnie wprowadza też  
w pole analizy takie czynniki, które nie mają 
swojego korelatu matematycznego, a więc  
z trudem układają się w jakiś algorytm działania, 
a przynajmniej dopuszczają możliwość wielu, 
wzajemnie sprzecznych, ale równie skutecznych 
modeli interwencji. Taki nieliniowy obraz wy-
kluczenia jednocześnie utrudnia zarządzanie 
obszarem wykluczenia, zarazem znacząco prze-
nosząc strategie interwencji w faktyczne obszary 
wykluczenia, przez co działania stają się po pro-
stu skuteczniejsze.
 Podsumowując ten aspekt sprawy musimy 
wskazać, że przy budowie nowej definicji wy-
kluczenia (inaugurując, jak mówią autorzy za-
łożeń do ustawy, „nową ekonomię społeczną”) 
nalezy brać pod uwagę pojęcia, które są cechami 
koniecznymi systemu gospodarczego RP: wol-
ność, dialog, współpraca, solidarność, własność.  
W takim rozumieniu bardzo szybko zauważy-
my, że kreowanie spójności społecznej (co jest 
naczelnym celem ekonomii społecznej) wymaga 
konstruowania zupełnie odmiennych strategii 
działania niż taktyczne wsparcie fiansowe osób 
wykluczonych. Im bowiem trzeba zupełnie cze-
goś innego niż pieniądze. 

2. Nowa definicja interesariuszy społeczne-
go wymiaru gospodarki.

Jeśli zatem przejdziemy do próby oglądu tego 
nowego obszaru ekonomii społecznej, nowego  
w rozumieniu założenia zupełnie nowych „oku-
larów” do patrzenia na rynek, to zrozumiemy, że 
jest on pełen osób i podmiotów wykluczonych, 
choć dotąd nikt ich nie widział. 
 Przede wszystkim, o czym instruuje nas 
Konstytucja RP, podmiotem nowej ekonomii 
społecznej są wszystkie przedsiębiorstwa, albo-
wiem funkcjonują one w ramach „społecznej go-
spodarki rynkowej”. W tym kontekście wartym 
przemyślenia jest sens prac nad ustwą o przed-
siębiorstwie społecznym - czy nie wykluczają 
one generalizującego zapisu konstytucji?
 Dalej, otwiera się nam pole zupełnie no-

wych wykluczeń: dyskryminowane (bądź nie) 
mniejszości religijne, seksualne, narodowościo-
we. Pracownicy korporacji, nie mający wolności 
wyboru pracy. Pracownicy i wolontariusze or-
ganizacji pozarządowych, cierpiący z powodów 
radykalnie antyspołecznych regulacji fiskalnych, 
w gruncie rzeczy sprzecznych z duchem Konsty-
tucji RP, uniemożliwiających skuteczną pracę na 
rynku. Wreszcie osoby, które wykonują działania 
ważne społecznie, choć nie mieszczące się wyso-
ko w hierarchii bezwzględnego i aspołecznego 
rynku komercyjnego: artyści, naukowcy. 
 W ten oto sposób tworzy nam się katalog 
nowych interesariuszy ekonomii społecznej. 
Pewna część z nich współtworzy obszar, który 
z perspektywy niniejszego artykułu wydaje klu-
czowy i dlatego poświęcimy mu odrębny punkt.

3. Kultura jako „system komunikacji” umoż-
liwiający poszerzanie pola negocjacji go-
spodarczych. 

Ten obszar to oczywiście kultura. Gdybyśmy 
chcieli precyzyjnie sformułować interesujący 
nas zakres pojęcia kultura, musimy odnieść się 
do jednej z definicji kultury. Jest to definicja po-
chodząca z poznańskiego ośrodka kulturoznaw-
czego, tzw. społeczno-regulacyjna koncepcja 
kultury, autorstwa Jerzego Kmity. Jest to kon-
cepcja dzisiaj już bardzo powszechna na świecie,  
a świadomie bądź nie przyjmowana przez coraz 
większy zbiór badaczy i praktyków. Praktyków, 
bo choć ma ona, w swoim brzmieniu, wybitnie 
teoretyczny charakter, to jednak posiada cechę 
dla nas niezwykle istotną: ogromne konsekwen-
cje praktyczne w kontekście „nowej ekonomii 
społecznej”.  
 Otóż powiada Jerzy Kmita3, że kultura jest 
to zbiór przekonań normatywno-dyrektywal-
nych. Przekładając na ludzki język, słyszymy 
w tej definicji, że kultura jest to wiedza danej 
społeczności o tym, co jest dla niej (nie każego  
z jej członków z osobna, ale całej wspólnoty) 
wartościowe oraz o najbardziej skutecznej prak-
tyce pozwalającej te wartości osiągać. Innymi 
słowy, kultura jest to system komunikacji danej 
społeczności. Musimy zwrócić uwagę, że przy-
toczona definicja ma charakter ściśle kulturo-
znawczy. W tym rozumieniu nie jest na przykład 
definicją socjologiczną i dlatego nie należy jej 
poddawać socjologicznemu testowi weryfiko-

3   Por.: Jerzy Kmita, Grzegorz Banaszak, Społeczno-regulacyjna 
koncepcja kultury, Poznań 1991

walności, albowiem powstała w odmiennych od 
socjologicznych warunkach badawczych. 
 Co nam daje, w kontekście nowego rozu-
mienia ekonomii społecznej, taka definicja, mó-
wiąca, że kultura to system komunikacji danej 
społeczności? Otóż wskazuje nam kluczowe zo-
bowiązanie społeczne: koniecznośc wkluczenia 
wszystkicj jednostek funkcjonujących w obrę-
bie terytorialnym, ekonomicznym, kulturowym  
i innych, danej wspólnoty do komunikacji.  
A zatem po pierwsze taka jednostka przestaje być 
klientem, a staje się podmiotem dialogu (duch 
Konstytucji). Po drugie zaczyna chodzić też o to, 
aby nie zmieniać jednostki wykluczonej na mą-
drzejszą, która już nie ulegnie wykluczeniu (jak 
chce tego stara ekonomia), w przekonaniu, że ży-
jemy na najlepszym ze światów. Nowym założe-
niem bowiem jest to, że może jednak nasz świat 
nie jest najlepszym z możliwych i warto zmniej-
szać bariery uczestnictwa w nim. Zatem nowa 
definicja każe nam słuchać, a nie tylko mówić. 
A to włącza, po drugie, konieczność współpracy 
(duch Konstytucji) dzięki czemu dotychczasowy 
„klient” pomocy społecznej, staje się zarazem 
„pracownikiem pomocy społecznej”. Takie rozu-
mienie zmienia nam też perspektywę myślenia 
o wolności ludzi - wprowadzenie, po trzecie, 
ducha dialogu (duch Konstytucji) otwiera każ-
demu możliwość indywidualnego korzystania  
z pola szans na drodze samorozwoju. No i wresz-
cie, po czwarte, solidarność (duch Konstytucji) 
czyli umiejętność wspólnego ponoszenia kosz-
tów rozwoju, zgodnie z przytoczoną przez Józefa 
Tischnera definicją solidarności, zaczerpniętą  
z Biblii: jedni drugich ciężary noście. Doświad-
czenie nauczyło nas już bowiem, że samotny 
człowiek upada pod ciężarem swojej biedy. Kie-
dy zaś wszyscy solidarnie biorą się za niesienie 
tej biedy, czyli ją uspołeczniają, to nikt nie upad-
nie, a wszyscy wspólnie wzrastają. 

Zakończenie
 W takich, i wyłącznie w takich, warunkach 
możliwe jest spełnienie postulatów twórców za-
łożeń ustawy o przedsiębiorstwie społecznym: 
generowania innowacyjności i poszerzania ryn-
ku. I wiemy już dzisiaj, aż nadto dobrze, że wła-
śnie kultura jest tym obszarem, który ma za za-
danie „skomunikowanie” rozmaitych, dotąd nie 
rozmawiających ze sobą środowisk społecznych 
- interesariuszy. Skomunikowanie, a nie połącze-
nie, bowiem każdy ma swoje indywidualne cele 
różne, ale dopiero możliwość mówienia jednym 
językiem pozwala osiągać nawet najpotężniejsze 
cele społeczne. W perspektywie lokalnej takim 
celem nadrzędnym kultury, i na poziomie lokal-
nej polityki można tak robić, jest włączanie dotąd 
wyłączonych jednostek do dyskusji publicznej. 
„Stara ekonomia” wykluczonym dawała grosz  
i utrzymywała ich w stanie tego wykluczenia, so-
bie dając usprawiedliwienie istnienia. Nowa eko-
nomia zaprasza wszystkich do dyskusji na temat 
definicji własnego miejsca. Doświadczenie uczy, 
że każdy dyskutant zaczyna bronić swego zdania. 
A to już tylko krok od tego, że zacząć zarabiać 
pieniądze. Tworząca się, i gęstniejąca, sieć relacji 
społecznych zawsze przynosi efekt finansowy: 
tam gdzie są ludzie - tam są zarobki. Trzeba w tej 
sieci uczestniczyć, a zbudować ją może tylko kul-
tura. Ciążący nad światem kryzys ekonomiczny 
pokazał to najsprawniej.

Karol Zamojski
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Bydgoski Kongres Kultury jako Debata

Demokracja jest systemem negocjowania 
wartości i mechanizmów ich ochrony. De-

mokratyczna kultura zaś - konsekwentnie - jest 
kulturą rozmowy. Debata, która jest (powinna 
być) podstawowym narzędziem tych negocjacji, 
powoli staje się faktycznie tematem z pierwsze-
go planu wydarzeń publicznych. Żeby jednak  
w pełni zrozumieć sens debaty, trzeba sobie uzmy-
słowić, że to nie jest organizowana w rozmaitej 
formie wymiana poglądów ekspertów na okre-
ślony temat z udziałem zainteresowanych oby-
wateli. Debata bowiem, u swych greckich pod-
staw, była źródłem wiedzy społecznej. Właśnie 
w niej wykuwano wspólny pogląd o tym, kim się 
jest i jaką drogą chce się tę tożsamość realizować  
i rozwijać. Wspólne debatowanie o sprawach 
najważniejszych jest tworzeniem wspólnej wie-
dzy, która zawsze zapewni obywatelskość decyzji 
z tą wiedzą związanych i uchroni przed autory-
tarnymi zapędami. Ale wszyscy muszą debaty 
chcieć.
 Od ponad dwu lat w Bydgoszczy toczy się 
debata. Niemrawo, ale jednak konsekwentnie. 
Zaczęło się od „Bydgoszczy wąskorowerowej”  
w ramach Akademii Myśli Społecznej. Następnie 
Pracownia Kultury Współczesnej przeprowadzi-
ła cykl debat, aż wybuchła bomba - w ostatnim 
roku już kilka instytucji organizowało równo-
legle rozmaite publiczne dyskusje. Punktem 
kulminacyjnym okresu debat, inicjującym być 
może uznanie debaty jako sposobu komunikacji 
społecznej w Bydgoszczy, jest Bydgoski Kongres 
Kultury. Zanim jednak spróbujemy zrekonstru-
ować fenomen Kongresu, przyjrzyjmy się rozu-
miejącym okiem bydgoskiej debacie.

DEBATY BYDGOSKIE - WSTĘPNA OCENA
Tematy
Wstępny przegląd tematów debat wypada bar-
dzo okazale. Nie będziemy tutaj, z braku miej-
sca wymieniać konkretnych nazw debat. War-
to wspomnieć, że dyskutowaliśmy publicznie  
w takich obszarach jak: kultura, polityka kultural-
na, polityka społeczna, wykluczenia, mniejszości  
w mieście, polityka komunikacyjna, rewitaliza-
cja, zagospodarowanie przestrzenne miasta, toż-
samość miasta, historia i dzieje miasta, znaczące 
wydarzenia miejskie, turystyka miejska i regio-
nalna, biznes i jego rola w mieście, aktywność 
organizacji pozarządowych. Zakres tematyczny 
jest imponujący i wskazuje, że Bydgoszcz po-
siada ogromny potencjał demokratyczno-spo-
łeczny. Jednocześnie warto wskazać, że debaty te 
mają swoje wyraźne ślady formalno-publiczne. 
Otóż właśnie podczas otwartej debaty, na którą 
mógł przybyć każdy obywatel, został wybrany 
Społeczny Zespół Doradców ds. Komunikacji 
Rowerowej, który stał się zapleczem społecz-
no-merytorycznym Pełnomocnika Prezydenta  
ds. Komunikacji Rowerowej w Bydgoszczy, który 
równiez został wybrany społecznie. Mamy więc 
wyraźny sygnał, że debata w Bydgoszczy spełnia 
swoje role - kształtuje rzeczywistość. A fakt, iż 
pierwsze sukcesy dotyczą rozwoju systemu miej-
skiego transportu rowerowego, oznacza, że jeste-
śmy na drodze do bycia miejscem kreatywnym.
Rozmówcy i uczestnicy
Każda debata ma swoich ekspertów. Oczywiście 
idealny model eksperta debaty demokratycz-
nej (czy w ogóle można mówić o debacie poza 

demokracją?) to człowiek mający kompetencje  
w danym obszarze i nie posiadający zapędów do 
jedynowładztwa. Można zaryzykować, odnosząc 
się do nieco przebrzmiałej figury społecznej: in-
telektualista, mający poczucie służebności wo-
bec wspólnoty. 

 Musimy jednak pamiętać, że internet (nie 
tylko, ale głównie) w praktyce zdekonstruował 
rolę intelektualisty/eksperta. Dzisiejszy ekspert to 
człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, mo-
gący służyć operacjom rozumienia publicznego 
uruchamianego podczas debaty w funkcji tłuma-
cza. A więc współczesny ekspert powinien cecho-
wać się rozumem transwersalnym, takim który 
pozwala poruszać się w różnych dyskursach, roż-
nych tematykach i obszarach problemowych. 
 W tym świetle debaty bydgoskie nie wypa-
dają najokazalej. W istocie ekspertami tych de-
bat są głównie przedstawiciele poszczególnych 
obszarów, jawnie deklarujący nieznajomość 
specyfiki innych tematów, co wywołuje efekt 
monologiczności, nie sprzyjający rozmowie wie-
dzotwórczej. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
spośród grona eksperckiego wyróżnia się kilka 
osób, które posiadają kompetencje transwersal-
ne i duży poziom znajdowania wspólnej płasz-
czyzny dla rozmaitych stron. Cechują się oni 
umiejętnością wkluczania do debaty. Osoby te 
często są proszone do bycia moderatorami de-
baty, co jest bardzo ważnym uwarunkowaniem 
edukacyjnym dla pozostałych ekspertów.  
 Ostatni czynnik wskazuje na budowanie się 
czegoś, co moglibyśmy nazwać indywidualnym 
kodem debaty bydgoskiej. Choć bywa ona często 
merytorycznie niespójna, jednak wytwarza się 
moda na debatę i uczestnika debaty, co wyraźnie 
sprzyja rozwojowi mechanizmów obywatelskich 
w mieście, a w konsekwencji jest jednym z głów-
nych czynników rozwoju klasy kreatywnej.
Organizatorzy i gospodarze
Wreszcie pozostaje nam określić kim są organi-
zatorzy i gospodarze debat, bowiem różnorod-
ność tego grona również wskazuje bardzo pozy-
tywne tendencje. 
 Wśród organizatorów możemy wskazać in-
stytucje ze wszystkich trzech sektorów: prywat-
nego, społecznego i publicznego. To niezwykle 
ważne uwarunkowanie, ponieważ pokazuje duży 
potencjał demokratyczny i obywatelski społecz-
ności miejskiej. Warto wskazać, że żaden z sekto-
rów nie przeważa wyraźnie w liczbie zorganizo-
wanych debat (choć widać wyraźne odchylenie 
in minus sektora publicznego) stąd można wno-
sić, że mamy do czynienia z systemem względ-
nie zrównoważonym, choć faktycznie dalekim 
od ideału. Pozytywnym uwarunkowaniem jest 
fakt, iż debaty często organizowane są w part-
nerstwach wewnątrz i międzysektorowych, co 

wymaga negocjacji między współorganizatora-
mi już w okresie przygotowawczym i jest kapital-
nym zasobem, bowiem umiejętność współpracy 
i budowy relacji jest kluczowym czynnikiem 
rozwoju miejsc kreatywnych, zaś wynikająca z 
niej zdolność do budowy konsorcjów dobrym 
prognostykiem zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego. Niezwykle istotną rolę odgrywa 
obecność uczelni w debacie, bowiem to uczelnie 
nowej generacji, posthumboldtowskie, są centra-
mi kapitału kreatywnego w rozwiniętym świecie.
 Debaty odbywają w różnych przestrze-
niach. Warto wspomnieć, że często wybierane są 
miejsca artystyczne i klubowe. Ogólnie można 
stwierdzić, oceniając to bardzo pozytywnie, że 
gospodarzami debat są operatorzy przestrzeni 
kulturalnych, z naciskiem na sztukę i czas wolny. 
Choć do grona gospodarzy należą tez instytucje 
prywatne, np hotel. Ta różnorodność przestrze-
ni, w których odbywa się debata jest ważnym 
czynnikiem edukacyjnym i rozwojowym, bo-
wiem dzięki niemu wyraźnie zacieśnia się sieć 
relacji osobowo-instytucjonalnych, co również 
sprzyja rozwojowu kapitału kreatywnego.

BYDGOSKI KONGRES KULTURY  
- FUNKCJA DEBATY
Forum Kultury, organizatorzy Bydgoskiego 
Kongresu Kultury, wyczuwając debatowy poten-
cjał Bydgoszczy, postawili sobie za cel, aby Kon-
gres stał się również, w jednym z jego aspektów, 
ważną debatą. Co mogą oznaczać te deklaracje?
 Przede wszystkim sugerują one, a warto 
wspomnieć, że organizatorzy to nieformalna 
grupa przedstawicieli wszystkich sektorów: pu-
blicznego, społecznego i prywatnego, że istnieje 
duża wola samorządowa uspołecznienia precesu 
strategicznego zarządzania kulturą w Bydgosz-
czy. A więc, że to mieszkańcy wiedzą czego chcą. 
Kongres zaś ma być tym miejscem, w którym za-
stosuje się mechanizmy pozwalające na wydoby-
cie na jaw tej wiedzy. Zatem czas kongresu, dys-
kusje i działania w jego trakcie podejmowane, 
mają pozwolić na refleksję: kim jesteśmy i jakimi 
mechanizmami chcemy tę tożsamość chronić  
i rozwijać. Skład gości/ekspertów zaproszonych 
odzwierciedla zarysy potrzeb i pomysłów zgło-
szonych przez środowiska kultury w trakcie 
okresu przygotowawczego. Możemy się zatem 
spodziewać, że podczas Kongresu nastąpi kilka 
olśnień i odkryć i że proces rozpoczęty przez 
rowerzystów - społecznego, publicznego wy-
łaniania decyzji samorządowych (vide: Pełno-
mocnik Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej  
w Bydgoszczy, wybrany podczas debaty publicznej  
i przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Bydgosz-
czy) stanie się naturalnym procesem strategicz-
nego zarządzania kulturą i dynamicznego wzro-
stu jej potencjału kreatywnego. 
Zakończenie
Biorąc pod uwagę powyższe, możemy stwier-
dzić, że wykuwa się w mieście coś, co roboczo 
moglibyśmy nazwać Bydgoski Kod Kultury. 
Głębsza analiza, która trwa, debat i ich uczest-
ników, pozwala zauważać rysujący się, interesu-
jący kształt struktury społecznej w kontekście 
wiedzy społecznej. Ten kształt przybiera formę 
otwartości. Nie chcemy jednak wyprzedzać  
i oceniać, czy jest to efekt niesamodzielności, czy 
raczej zupełności organizmu społecznego. Jedno 
jest pewne: debaty pokazują pewien kod miasta 
- kod kulturalny. Bydgoski Kongres Kultury jest 
tego dowodem. Sama jego organizacja.

Karol Zamojski

Źródło: Forum Kultury
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Kultura, czyli wszystko. 
Rozmowa z Markiem Sztarkiem

Czy według Pana kultura jest ważna dla rozwoju społeczno – gospodarczego?
Myślę, że tak. Kiedy pracowaliśmy nad naszą aplikacją, to uznaliśmy, że są takie trzy nieodłączne od 
siebie obszary: demokracja, kultura i rozwój lokalny. Są one ze sobą nierozłączne. Rozwój społeczno 
– gospodarczy jest częścią rozwoju lokalnego, w związku z tym i na niego też wpływa. Wpływa też na 
przestrzeń publiczną, na tworzenie pól rozwojowych, innych w rozwoju lokalnym.

Można tę kulturę, związaną z wymienionymi przez Pana płaszczyznami, przeliczyć w rachunku 
ekonomicznym?
Pewne działania, które są związane z kulturą, to tak. Obrót dziełem sztuki czy kultury, tekstem kul-
tury oczywiście generuje jakieś dochody czy jakiś obrót finansowy i to jest oczywiste. Gdyby zliczyć 
środki publiczne, które są przeznaczane na kulturę, plus wydatki gospodarstw domowych – osobiste 
obywateli na dobra kultury, to te kwoty byłyby całkiem pokaźne. Poza tym wydajemy pieniądze oso-
biście na kulturę w sposób pośredni, zaliczając do tych wydatków zakup urządzeń do komunikowa-
nia się ze światem takich, jak telewizor, kino domowe, internet, wszelkiego rodzaju palmtop, laptop, 
telefonia komórkowa. Jest to finansowanie tego kanału dystrybucji informacji i sposobu uczestnictwa 
w kulturze. Kultura nie jest czymś osobnym, branżą, która funkcjonuje, a którą można wyodrębnić  
z gospodarki, bo ona jest dodatkiem do każdej z nich.

Jaka jest rola NGO w tworzeniu nowych systemów kultury?
W tym pytaniu zawarty jest konkretny podział, że jest kultura kreowana czy generowana przez te trzy 
sektory, czyli sektor publiczny, sektor gospodarczy czy biznesowy i sektor społeczny. Ja tutaj tego nie 
widzę i dla mnie ten podział nie jest istotny. Oczywiście, to myślenie trójsektorowe jest bardzo ważne, 
bo ono pozwala nam opisywać rzeczywistość. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że organizacja, 
którą można zaliczyć do trzeciego sektora, może przecież działać, realizując usługę publiczną i korzy-
stać ze środków publicznych, więc tak naprawdę jest ramieniem, instrumentem władzy publicznej. 
Natomiast organizacja czy fundacja, którą zaliczamy do trzeciego sektora, może być jednocześnie 
świetnie prosperującym przedsiębiorstwem, które generuje przychody, produkuje, ma nadwyżki, zy-
ski, a te zyski dystrybuuje dalej w swoją misję. Nie ma to dla mnie znaczenia, dla kultury też nie. 
Uważam, że szansę, możliwość do generowania nowych wartości kulturalnych powinien mieć każdy 
sektor w taki sam sposób, bez względu na to, czy jest trzecim sektorem, czy jest sektorem publicznym, 
czy biznesowym.

Czy polityka kulturalna może zastąpić politykę społeczną? Czy w ogóle w Polsce jest możliwy taki proces?
Czy zastąpi politykę społeczną? Myślę, że polityka kulturalna może być częścią polityki społecznej. Je-
żeli będziemy politykę społeczną rozumieć szeroko, to myślenie o tym, żeby ukierunkowywać pewnie 
działania, wektoryzować je w dziedzinie tworzenia tekstów kultury, to wtedy tak. Natomiast ja traktu-
ję kulturę czy działania ze sfery kultury jak instrument zarówno do realizowania polityk społecznych, 
jak też do realizowania polityk związanych z rozwojem lokalnym, w tym gospodarczym. 

oprac. Zuzanna Zacniewska, Judyta Śmialek i Malgorzata Nowastowska

MAREK SZTARK

Animator i menadżer kultury oraz rozwoju 
lokalnego. Był także dyrektorem instytucji 
samorządowej Szczecin Europejska Stoli-
ca Kultury 2016. Zrealizował wspólnie ze 
współpracownikami ponad 300 projektów  
z różnych dziedzin na rzecz rozwoju regionu, 
ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego oraz na rzecz rozwoju i integracji 
środowisk społecznych i zawodowych. 

Kultura - między ekonomią a rozwojem. 
Rozmowa z Wojciechem Kłosowskim

WOJCIECH KŁOSOWSKI

Ekspert ds. rozwoju lokalnego, zarządzania 
strategiczego rewitalizacji i rozwoju kultury. 
Autor wielu strategii rozwoju miast i gmin, 
kilku podręczników zarządzania strategiczne-
go. Współautor, wraz z Jackiem Wardą, me-
tody tworzenia strategii rozwoju (tzw. metoda 
Wardy-Kłosowskiego) wielokrotnie zastoso-
wanej i wyłożonej w książce „Wyspy sans”. Ak-
tywny uczestnik kultury, animator, grafik.

Jakie jest znaczenie kultury w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego?
Zbitka dwóch przymiotników do rzeczownika rozwój była nadana w XIX wieku w Momocie, kiedy 
zaczęło się rozwijać społeczeństwo przemysłowe. To, czym jest rozwój, wszyscy rozumieliśmy dość 
intuicyjnie – że jest to pewien proces przechodzenia od stanu mniej doskonałego do stanu doskonal-
szego. Człowiek nie potrzebuje jakiejś bardzo precyzyjnej definicji, żeby czuć, że pewne procesy mają 
charakter rozwojowy, a inne nie. Było tak aż do chwili, gdy jedną z najważniejszych spraw ludzkiej 
działalności stał się przemysł, a potem gospodarka. Wtedy też nagle okazało się, że musimy do słowa 
rozwój dodawać zwrot: społeczno–gospodarczy. Co to jest rozwój społeczno – gospodarczy? Dzisiaj 
naukowcy z zakłopotaniem używają tego terminu, dlatego że gospodarka w stosunku do społeczeń-
stwa nie jest żadnym podobnego charakteru bytem i taka zbitka „społeczno – gospodarczy” de facto 
nie wiele znaczy, gdyż gospodarka służy społeczeństwu, a nie jest wobec niego równoległym zjawi-
skiem. Robię ten wstęp po to, żeby powiedzieć, jak zauważyliśmy teraz, że kultura nie zaczęła nagle 
mieć znaczenie dla rozwoju – myśmy zaczęli to teraz zauważać. To nie jest tak, że kultura w tej chwili 
zaczęła odgrywać większą rolę, tylko przez upływ czasu ludzkość przestała zauważać to, że kultura 
jest ważna. Kultura była postrzegana jako dodatek do rozwoju, a nie jako źródło i sens rozwoju. Ja 
mogę to bardzo prosto wyjaśnić przez pryzmat pojedynczego człowieka – Kowalskiego – który chce 
dobrze spędzić życie. To przez rozwój rozumiem dobrą sytuację ekonomiczną tego człowieka, że jest 
zdrowy, że coraz lepiej funkcjonuje społecznie ect. Ale jeśli zapytam ludzi, co dla nich jest ważne 
(myśmy ostatnio takie pytanie zadawali ludziom w Toruniu, debata na temat jakości życia), to ważne 
są problemy związane z ekologią bądź bezpieczeństwem publicznym. Jak się zadało pytanie, co jest 
dla nich osobiście ważne, co powoduje, że wy swoje życie uważacie za szczęśliwe, to padały takie 
odpowiedzi, jak: przyjaźń czy posiadanie satysfakcjonującego zajęcia takiego, które daje poczucie 
spełnienia itd. Już nie śmietniki, bezpieczeństwo i parkingi, tylko wartości. 
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Dlaczego tak się dzieję?
Otóż, kultura dla rozwoju ma kilka znaczeń. Pierwsze to takie, że kultu-
ra jest jakby sensem rozwoju. Po to się rozwijamy, żeby dosięgnąć poważ-
nych wartości, które są zakorzenione w kulturze. Gdyby nie było bogac-
twa kultury w sensie antropologicznym i administracyjnym, nie w sensie 
dzieł zgromadzonych w muzeach, tylko tego, co nas wzrusza, tego, co nas 
wzbogaca, gdyby nie było tego wszystkiego, to by nam się nie chciało roz-
wijać. Komu by się chciało zasuwać 12 godzin w niewdzięcznej korporacji, 
gdyby nie to, że jak już wróci skrajnie zmęczony i zestresowany do domu, 
włącza film i gdzieś tam zaczyna przeżywać swoje człowieczeństwo. To, 
co nas utrzymuje przy zdolności uczestniczenia w gospodarce współcze-
snej – która nie jest skrojona na ludzką miarę, gdyż jest za intensywna  
i wymaga za dużego wysiłku, jest cała nastawiona na konkurencję kosztem 
człowieczeństwa – to, co nas przed tym utrzymuje to, to, że poza gospo-
darką istnieją jakieś sensy w kulturze, które nam pozwalają zapałać po-
czucie sensu tego, co ogólnie robimy. Ja się zgodzę zasuwać w tym strasz-
nym nieludzkim systemie, dlatego żeby potem móc przez chwilę zażywać 
człowieczeństwa w kontakcie z kulturą. Nie mam tu na myśli uroczystej 
wyprawy do filharmonii, tylko mam na myśli to, że piszę swój blog albo 
oprawiam swoje zdjęcie, które zrobiłem komórką i jestem na małą ska-
lę twórcą kultury. Albo, kiedy biorę udział w dyskusji pod jakimś wpisem 
na moim Facebooku, o tym, że wczoraj oglądałem film i był nudny, a ktoś 
inny twierdzi, że go zainteresował, to zwyczajne zaczynamy dyskutować  
o kulturze. To drobne i codzienne uczestnictwo w kulturze każdego z nas, 
jest tą wartością, która ma charakter cywilizacyjny. My możemy tej kultury 
nie doceniać, dlatego że nie jesteśmy zagrożeni sytuacją, ale możemy sobie 
wyobrazić że, gdyby ta warstwa kultury znikła, to by się system gospodarczy 
rozsypał w krótkim czasie. 
Możemy się zastanawiać, ile każdy z nas by wytrzymał we współczesnej go-
spodarce wyczyszczonej z kultury. Ja osobiście daję sobie trzy tygodnie, potem 
nie wiem, co bym zrobił – odgryzłbym sobie rękę. Kultura jest jakby tym, po 
co się w ogóle wszystko dzieje, w tym i gospodarka. Po pierwsze kultura jest 
celem rozwoju, po drugie kultura jest też narzędziem rozwoju. To znaczy, że 
współczesna gospodarka w coraz większym stopniu obraca się wokół kultu-
ry, na przykład teraz modna dyskusja o ACTA. Światowy obrót wartościami 
prawnymi nie materialnymi, czyli prawami autorskimi, prawami wynalaz-
czymi jest większy niż światowy rozwój przemysłu motoryzacyjnego, w tym 
światowy obrót rynku paliw. 
My dużą część kultury przeżywamy poza rynkiem. Bardzo duża część lu-
dzi całość albo istotną część swoich dochodów uzyskuje w szeroko rozu-
mianej sferze kultury. Rozmawiałem tutaj z kolegą i on mówił: „Ja to mam 
właściwie stanowisko biurowe, ale tak naprawdę nie utrzymałbym się  
z pensji urzędnika, ale od lat szyję skórzane torby, robię dizajnerskie torby. 
Robię to ręcznie, sprzedaję i to jest druga połowa mojego dochodu”.. Tego jest 
masę: robię sobie tatuaż – kupuję ekspresję kulturową, robię sobie ładniejszą 
fryzurę niż ta, która rodzi mi się spontanicznie na głowie rano.

Czyli zatem można takie zachowanie przeliczyć w rachunku ekonomicznym? 
Robiąc takie zastrzeżenie, że trzeba z wielką ostrożnością patrzeć na to, po co 
to się robi, ale oczywiście się da. 

Co w takim razie z działalnością pozarynkową? Nie jest łatwo dostrzegal-
na, a tym bardziej wykazywana w oficjalnych statystykach.
Współczesna ekonomia zauważyła ten fakt, że olbrzymia część obrotu spo-
łeczno – ekonomicznego odnosi się gdzieś poza rynek. Cała sfera nieodpłatnej 
pracy, to każdy może w swoim gospodarstwie domowym zaobserwować. Daj-
my na to, że jest taki układ: dwie dorosłe osoby i jedno dziecko. Jedna z tych 
osób pracuje zawodowo, przynosi do domu pieniądze, a druga z tych osób 
wykonuje pracę nieodpłatną. Każdy z nas może spróbować odpowiedzieć so-
bie na pytanie, co w ciągu dnia robiła osoba wykonująca prace nieodpłatne, 
w skład tych prac wchodzą też czynności związane z kulturą. Na przykład: 
zaśpiewałem dziecku kołysankę, przekazuję pewną tradycję kulturową, czy-
tam dziecku książkę i tak dalej. Gdyby policzyć sobie wartość tych prac wy-
konywanych nieodpłatnie – a liczy się to prosto  odpowiadając na pytanie, ile 
musiałbym zapłacić, gdybym chciał to wszystko zdobyć w formie usług, np. 
musiałbym wynająć opiekunkę na kilka godzin, kucharkę, praczkę itd – to się 
okazuje, że wartość wszystkich tych prac w każdej rodzinie jest większa od 
tego, co zarabia ta druga osoba, która przynosi do domu pieniądz. Oznacza 
to, że rodzina by się nie utrzymała, gdybyśmy wszyscy pracowali za pieniądze. 
Gospodarka się kręci, dlatego że część dóbr powstaje w pracach nieodpłat-
nych i dobra kultury często mają właśnie taki charakter. To znaczy, że nie ma 
takiej gospodarki, która byłaby w stanie zapłacić pieniędzmi za całość kultury, 
jaka powstaje. Ludzie masę twórczości i uczestnictwa w kulturze generują za 
darmo i dlatego kultura istnieje. To są jednak też dobra, które na rynku „się 
obracają”.  Przeczytałem coś, na blogu dzięki temu wzbogaca się moja wiedza, 
za chwilę zwiększy się moja wartość jako doradcy, gdyż jestem mądrzejszy  

o rzeczy, które przeczytałem w tym obiegu nieodpłatnym. A przecież za chwilę 
sprzedaję swoje doradztwo w obiegu odpłatnym, te obiegi są ze sobą połączone. 
Można to tłumaczyć narzędziami pośrednimi. Można różne elementy kultu-
ry spróbować zaobserwować w kontekście popytu na nie, kto z niego korzysta  
i wyobrazić sobie, ile by trzeba było zapłacić, gdyby ktoś tę samą podaż chciał 
wygenerować za pieniądze, czyli na przykład zatrudnić kogoś, kto będzie pi-
sał blog. Dać ogłoszenie: zatrudnię osobę do pisania bloga, trzeba robić, co 
najmniej dwa wpisy dziennie, a w niedzielę cztery i odpowiadać na wszystkie 
komentarze najdalej w ciągu dwóch godzin. Ja wyobrażam sobie, że to około 
czterech tysięcy wynagrodzenia przy takiej pracy. A przecież taką aktywność 
24 godzinną często utrzymuje się z potrzeby serca. Da się kulturę przeliczyć na 
pieniądze, tylko co z tego przeliczenia wychodzi, rzecz astronomiczna. Żadnej 
gospodarki nie stać na kupienie całości kultury.

Jak zatem wygląda zależność pomiędzy polityką kulturalna a polityką spo-
łeczną?
Jeżeli by miała zastąpić aspekt społeczny, to tak naprawdę nie byłaby polityką  
– musielibyśmy sięgnąć do źródła, co to jest polityka. Polityka jest tak napraw-
dę troską o polis, to jest to, że każdy z nas ma jakąś swoją sferę prywatna, swój 
oikos. Oprócz tego, jest też coś, co jest dla nas wspólne, to jest właśnie to nasze 
polis. Jeżeli ja mówię o swojej kulturze zamkniętej w granicach mojego domu, 
to nie jest sprawa żadnej polityki, ale jeżeli jakaś kultura dzieje się pomiędzy 
nami w sferze publicznej, a współcześnie też za publiczne pieniądze, to jest to 
siłą rzeczy polityka. Bo to się dzieje z moich podatków i tym właśnie kieruje 
polis poprzez wybranych przez nas przedstawicieli. Polityka kulturalna współ-
czesna albo jest obywatelska, albo jest uspołeczniona, albo nie jest polityką, to 
znaczy jest strategią jakiejś grupy, sposobem działania jakiś osób. Polis to jest 
miasto czy państwo obywateli. Nie ma polis bez obywateli. Zarządzanie polity-
ką w skali miasta jest, jeżeli nie jest obywatelskie, a to by zaprzeczało sensowi 
polityki kulturalnej. 

A jak wpisuje się w taki kontekst rola trzeciego sektora? Przechodząc z tego 
poziomu jednostki na działalność organizacji pozarządowych? 
Ja powiem coś niepopularnego – ja bym wolał mówić o zbiorowej aktywno-
ści obywatelskiej w kulturze, a nie o NGOsach. Kultura jest taką sferą, gdzie 
dużo zbiorowych aktywności nie ma charakteru zorganizowanego tak, żeby to 
było rzeczywiste NGOsy. Czyli nie ma charakteru formalnych stowarzyszeń  
i organizacji. Powiedzmy, że zbiera się grupa ludzi, tworząc grupę poetycką. 
Piszą wiersze, spotykają się, czytają, publikują – to nie jest NGOs,  to jest część 
kultury. Masę inicjatyw ma charakter grup nieformalnych, jakiś pospolitych 
ruszeń, wydarzeń skrzykniętych spontanicznie. W kulturze jest tego więcej niż 
w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Wolałbym nie mówić tu tylko o NGOsach, ale 
skoro już mówimy o NGOsach, to ja mam tylko taką uwagę, która jest dosyć 
ważna. Myśmy bardzo długo przyzwyczajali się do tego, że wartością w świecie 
organizacji pozarządowych jest profesjonalizacja rozumiana jako rozbudowa 
struktur, wzmacnianie kompetencji prawno –  formalnych czy lepsze rozlicza-
nie umiejętności aplikowania. Profesjonalna organizacja jest lepsza od takiej 
nieprofesjonalnej, która wszystko robi spontanicznie. Zabrnęliśmy jednak chy-
ba pod ścianę, bo mamy organizacje „tak profesjonalne”, że profesjonalizm jest 
jedyną wartością i nie ma już w nich miejsca na misyjność. One rzeczywiście 
są skuteczniejsze w zdobywaniu środków, ale po trochu robią głupsze projekty, 
mniej wartościowe. Ci, którzy mniej sprawnie piszą wnioski, nie umieją ich tak 
bezbłędnie rozliczyć, często potrafią zamiast tego wniosku stworzyć fajniejszy 
lepszy projekt. Być może system tego styku sektora publicznego, publicznych 
pieniędzy z organizacjami pozarządowymi musi być nastawiony na to, że pro-
fesjonalizm jest jakąś wartością, ale nie jedyną. W kulturze to jest najbardziej 
widoczne, bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Mój kolega kiedyś tak 
barwnie powiedział, zapamiętałem sobie to na długo, bo jest to wymowne, że 
miłość i kultura to są te dwie dziedziny, w których profesjonalizm nie jest war-
tością. Coś w tym jest, prawda? 
Jeżeli kulturę traktujemy jakoś misyjnie, to mamy w głowie całą masę takich 
twórców, którzy się zapisali w historii, którzy byli absolutnie nieprofesjonalni, 
byli przysłowiowymi „nawiedzonymi wariatami”, którzy robili wszystko źle, 
a dziś są w muzach. Chciałbym wiedzieć, gdzie są profesjonaliści z tamtych 
czasów, gdzie jest malarstwo akademickie z czasów Van Gocha? Nie ma ich, 
prawda? Ponadto jest pewien nurt w kulturze, który nie będzie się profesjo-
nalizował, on też nie bardzo się mieści w NGOsach. I w kulturze musi być to 
otwarcie na społeczeństwo, szersze niż na NGOsy. Musi być wysoki próg ta-
kiej cierpliwej tolerancji podmiotów publicznych na pewną nieumiejętność  
w sprawach formalnych. Bo są tacy artyści i tacy twórcy czy animatorzy kul-
tury, którzy absolutnie świadomie odrzucają sprawy formalne. Twierdzą: ja się 
nie będę się tego uczył, mam świetny pomysł, albo mi dacie pieniądze, docenia-
jąc mój pomysł, albo będę to robił jakoś bez waszych pieniędzy. A często w inte-
resie publicznym leży wspomaganie takiego autora. I ten system finansowania 
kultury ze środków publicznych musi w jakiejś części uwzględnić tych ludzi.

oprac. Paweł Sobierajski, Judyta Śmialek i Malgorzata Nowastowska
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Kultura i rynek

Problematyka ekonomiki kultury, czy przed-
siębiorczości w działalności kulturalnej jest 

coraz częściej poruszana z uwagi na potrzeby 
praktyki. Podmioty sfery kultury nie funkcjonu-
ją w całkowitej izolacji od rynku, muszą przyjąć 
pewne jego reguły. Jest to temat niewygodny  
w szczególności dla artystów, których istotą dzia-
łalności jest przekraczanie granic, wymykanie 
się wszelkim próbom porządkowania rzeczywi-
stości.

Przedsiębiorczość w kulturze katalizatorem 
rozwoju społeczno-gospodarczego
Do dziś przez niektórych kultura postrzegana 
jest jako sfera działalności wyłącznie obciąża-
jąca budżet. Coraz częściej jednak mówi się, że 
może być ona katalizatorem rozwoju społeczno-
-gospodarczego, a na takie opinie miał ogromny 
wpływ w ostatnim czasie konkurs o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Coraz częściej także 
prowadzi się na ten temat badania. By jednak 
zapomnieć o stereotypie kultury wyłącznie ob-
ciążającej budżet, ubiegającej się o wsparcie, 
potrzeba narzędzi, które sprawią, że będziemy  
w większym stopniu dostrzegać, rozwijać i wy-
korzystywać potencjał kultury. Temu może słu-
żyć diagnoza sytuacji, która  wskaże nam kie-
runki dalszych działań. Ponadto pamiętajmy, że 
problemy, z którymi się borykamy, często nie są 
nowe – konieczna jest umiejętność korzystania 
z doświadczeń, wiedzy innych miast, państw  
i regionów. 

Efektywność w kulturze
Efekt działań w polityce kulturalnej jest widocz-
ny dopiero w długim okresie. Trudno go także 
zmierzyć. Wpływ czynników warunkujących 
przykładowo uczestnictwo w kulturze możemy 
najczęściej zaobserwować dopiero wtedy, gdy 
prowadzona strategia ma charakter komplekso-
wy (uwzględnia np. synergię działania jednocze-
śnie wielu determinant) i systematyczny. Niektó-
rych czynników wpływających na ten efekt nie 
da się rozwinąć w krótkim czasie, dotyczy to np. 
edukacji kulturalnej.  W praktyce problem efek-
tywności podmiotów kulturalnych budzi wiele 
kontrowersji, często wynikających z niespójno-
ści zakładanych celów (np. wyłącznie artystycz-
nych) z kryteriami oceny stopnia ich osiągania 
(np. wyłącznie ilościowych).

Skłonność do podejmowania ryzyka – wspólną 
cechą artysty i przedsiębiorcy
Profesjonalizacja zarządzania w działalności 
artystycznej wyraża się między innymi tworze-
niu takich warunków dla artystów i twórców, 
by mieli możliwość podejmowania działań 
ryzykownych, na przykład nieograniczanych 
wymaganiami publiczności, czy podmiotów fi-
nansujących. Takie warunki są niezwykle trudne 
do osiągnięcia w praktyce – ze względu na trud-
ności finansowe i ograniczenia organizacyjne in-
stytucji kultury (szerzej poruszam ten problem  
w artykule „Sztuka a przedsiębiorczość”, mówią 

o tym także twórcy – patrz: „Artysta w warun-
kach gospodarki rynkowej”).

Komercyjne instytucje kultury?
Transformacja systemowa w Polsce, a co za tym 
idzie – przekształcenia modelu konsumpcji spra-
wiły, że zmieniła się znacznie sytuacja instytucji 
kultury. Mimo, że ich działalność związana jest 
z celami społecznymi, coraz częściej stają przed 
dylematem wyboru zachowania statusu instytu-
cji nie nastawionej na zysk bądź – w większym 
niż dotychczas stopniu – realizacji celów zwią-
zanych z osiąganiem zysków. Uwarunkowania 
rynku, w tym także rosnąca konkurencja innych 
form spędzania czasu wolnego, nierzadko skła-

niają je do podejmowania decyzji oferowania 
określonego rodzaju dóbr  w oparciu o stereoty-
powe zapotrzebowanie odbiorców, czy preferen-
cje sponsorów. Te czynniki w coraz większym 
stopniu determinują zatem rodzaj oferty, a spo-
sób jej kształtowania może także wpływać na po-
stawę samych twórców. Niełatwym wyzwaniem 
dla menedżerów kultury jest dziś zatem kreacja 
potrzeb odbiorców oferty kulturalnej i sponso-
rów w taki sposób, by doceniali niedookreślenie 
efektu twórczego i otworzyli się na nowe do-
świadczenia w odbiorze dzieła.

Kultura w ryzach ekonomii

Połączenie kultury i sztuki z ekonomią wciąż budzi zdziwienie i poruszenie. Przypominam so-
bie taka metaforę przywołaną przez Davida Throsby’ego – jak wyglądałyby ekonomia i sztuka, 
gdyby przybrały ludzka formę:

Ucieleśnieniem ekonomii „byłby z pewnością mężczyzna z lekką nadwagą oraz skłonnością 
do hipohondrii, gadulstwa i zaniedbywania higieny osobistej, czyli najmniej pożądany sąsiad 
podczas długiego lotu. Sztuka pewnie byłaby kobietą mądrą, nieprzewidywalną i intrygującą. 
Załóżmy, że te dwie osoby wpadają na siebie na przyjęciu – mogłyby być sobą choć trochę zain-
teresowane?

Czy sztukę można włożyć w ramy analizy ekonomicznej? 

Ekonomia i sztuka kojarzone są na ogół jako odrębne sfery zainteresowań. Stopniowo,  
w szczególności od II poł XX wieku ekonomika sztuki cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem naukowców jako obszar specjalizacji w ramach ekonomi. Nie można jednak powie-
dzieć, by – także wśród polskich naukowców – ekonomika sztuki wzbudzała zainteresowanie 
badawcze ogółu ekonomistów. Także na świecie dość niechętnie uznano ja za subdyscypli-
nę., przyznając jej kategorię Z1 w taksonomii „Journal of Economic Literature”, liczba badań  
i publikacji z tej dziedziny, także na świecie,  jest wciąż niewielka1.

1 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010, s.12.

Ewa Gruszka

Źródło: www.sxc.hu
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Kultura i świadomość - o pewnej jedności. 
Rozmowa z Beatą Chmiel

Zacznijmy od kwestii fundamentalnej. Zgodzi się Pani z powszechną opinią, iż kultura jest ważna 
dla rozwoju społeczno – gospodarczego? 
Słowa: „rozwój społeczno – gospodarczy”, to jest coś potwornego. Jeśli możemy je zamienić  
i rozdzielić, spróbujmy najpierw mówić o rozwoju kapitału społecznego, by następnie spróbować 
sobie odpowiedzieć, czy ma on wpływ na rozwój gospodarczy kraju. To są przecież dwie różne kate-
gorie, mimo że tak właśnie w nomenklaturze je połączono. 
 Zatem i jedno, i drugie pokazuje, że tak. Widać to też w zestawieniach podsumowujących nasz 
Polski udział w gospodarce europejskiej. Jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia uczestnictwa  
i generowania przychodu w ramach Unii Europejskiej, to jesteśmy naprawdę mistrzami świata, jeśli 
chodzi o kopalnictwo i górnictwo – tam zajmujemy pierwsze miejsca, a jeśli chodzi o innowacyjność, 
nowe technologie, tworzenie programów komputerowych i wszystkie rzeczy łączące się z przemysła-
mi opartymi na wiedzy oraz kreatywności, zajmujemy miejsca ostatnie albo przedostatnie. 

O czym to świadczy?
To oznacza, że jako uczestnicy obrotu gospodarczego jesteśmy bardzo słabo wykształceni, musimy 
więc więcej inwestować w edukację i w kulturę, gdyż to buduje umiejętności pozwalające poruszać się 
po świecie cyfrowym, świecie opartym na nowych technologiach, wynalazkach czy nauce. I tu widzi-
my szczególną rolę kultury, w tym edukacji kulturalnej i artystycznej. To właśnie one budują umie-
jętności kooperatywnej pracy w zespole, co tworzy podstawę nowej gospodarki, ale jest też  podstawą 
życia społecznego. Możemy posłużyć się tu przykładem drużyny piłkarskiej. Dopóki drużyna będzie 
biegać po boisku bez porządku, strategii i taktyki, i z upodobaniem kopać się po kostkach, to nigdy 
jej zawodnicy nie trafią do bramki przeciwnika. Trzeba uświadomić sobie, że strzelanie gola to nie 
tylko kwestia kwalifikacji jednego człowieka, ale także umiejętność wynikająca z pracy zespołowej. 
To samo da się przełożyć na wszystkie inne sfery rzeczy i tak, chociażby, budowanie autostrad bez 
inwestycji w kulturę nam się nie uda. 

Kultura sprowadzona do rachunku ekonomicznego? Uda się ją w ogóle policzyć w kontekście 
ekonomicznym? 
Uda się policzyć, aczkolwiek jest to trudne. Oczywiście, łatwo da się policzyć wpływy bezpośrednie  
z biletów do kina czy innych instytucji kultury. Najprościej jest na przykład koszty produkcji po-
równać z nakładem z pieniędzy publicznych, czyli zważyć, ile kosztuje zainwestowana w przemysł 
kulturowy złotówka. Anglicy przeprowadzili badania podsumowujące inwestycje związane z Między-
narodowym Festiwalem Filmowym w Edynburgu. Jak się okazało, każda zainwestowana złotówka, 
każdy zainwestowany fundusz, zwrócił się wielokrotnie nie tylko poprzez bezpośrednie dochody do 
budżetu miasta, ale także poprzez „wzrost dookoła”. To znaczy wzrost znaczenia przemysłów zwią-
zanych z infrastrukturą i turystyką. Muszą  powstawać hotele i restauracje, muszą być pracownicy  
w trakcie festiwalu, muszą być wydawnictwa. W konsekwencji to się rozlewa dużo większą falą, do 
tego zauważa się, że inwestycje w kulturę powodują inwestycje w inne dziedziny życia społecznego.  
W Polsce takie badania związane z efektywnością inwestycji w kulturę dopiero się zaczynają.

Obliczalność tej ekonomicznej kultury jest potrzebna?
Tak oczywiście, bo to jest zawsze dobry argument, żeby skłonić samych siebie do inwestycji w nowe 
gospodarki czy w kulturę właśnie.

Czy możemy zatem przyjąć, że uda się w taki właśnie sposób przełożyć wszystkie inicjatywy związane 
z kulturą? Może grozić nam sytuacja utracenia tych nieprzekładalnych, ale wartościowych znaczeń? 
Oczywiście nie da się i nie powinno się przekładać rozwoju duchowego czy rozwoju wrażliwości 
do sfery ekonomicznej. Myślę jednak, że matematycy, ekonomiści i socjologowie są w stanie razem 
stworzyć matrycę, w której okaże się, jaką wartość końcową ma złotówka włożona w każdy kapitał 
początkowy danej inwestycji. Stworzenie takiej matrycy pokaże nam, jak kompetencje, które zostają 
określone poprzez edukację kulturalną, artystyczną, uczestnictwo w kulturze oraz rozwijanie możli-
wości intelektualnych, przekładają się w przytaczaną ilość złotówek napływających  za sprawą tego, że 
ludzie są lepiej wykształceni i lepiej ze sobą współpracują. 
Jaka jest zatem rola organizacji pozarządowych w tworzeniu takiego systemu kultury? 
To jest system, który się uzupełnia. O tym się mówi właśnie w pakcie dla kultury. Wszystkie podmioty 
funkcjonujące na rynku powinny być równe w prawach. Zarówno instytucje narodowe, instytucje 
samorządowe, instytucje publiczne, jak i  instytucje typu NGO, czyli organizacje społeczne wszelkich 
statusów.
 Ja jestem przeciwko nadmiernej ngoizacji, która powoduje zamykanie się na pewien typ insty-
tucji. Ważniejsze z punktu widzenia kultury wydają się ochotnicze straże pożarne niż bardzo dobrze 
wymyślone i świetnie prosperujące, poprzez dotowanie z pieniędzy publicznych, inicjatywy społecz-
ne typu: „Cała polska czyta dzieciom”. To oczywiście odgrywa ważną rolę, natomiast tak naprawdę or-
ganizacje społeczne powinny działać na samym dole, a nie być kolejnym parasolem. To samo dotyczy 
instytucji prywatnych, instytucji kultury działających nieformalnie, jak na przykład kółko parafialne, 
które się zbiera raz w tygodniu i rozstrzyga o tym, że trzeba komuś pomóc. Ono spełnia taką samą 
rolę w rozwoju kapitału społecznego jak właśnie „wypasione” NGOsy.

BEATA CHMIEL

Beata Chmiel, członkini Rady Programowej 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 
Autorka publikacji, w tym książek, o kultu-
rze. Jedna z założycielek ruchu Obywateli 
Kultury, aktywnie uczestniczy w pracach ru-
chu współtworząc dokumenty i odwiedzając 
miasta, które rozpoczynają proces obywatel-
skiej zmiany kultury.

oprac. Zuzanna Zacniewska Judyta Śmialek i Malgorzata Nowastowska



ROZDZIAŁ II - KULTURA I RYNEK 11

Sztuka a przedsiębiorczość

Istotą przedsiębiorczości jest pewna skłonność 
do podejmowania ryzyka i innowacji. Od nich 

także w dużym stopniu uzależniony jest efekt 
działań przedsiębiorcy. W uproszczeniu można 
by to ująć następująco: im większe ryzyko, tym 
bardziej prawdopodobny jest większy sukces 
bądź bardziej spektakularna porażka.  Tak poj-
mowaną przedsiębiorczość można odnieść tak-
że do postaw menedżerów kultury – zwłaszcza  
w sferze decyzji repertuarowych.
 Przedsiębiorczość w kulturze można zatem 
rozumieć szeroko, także jako pewną skłonność 
do działań eksperymentalnych, jak wprowadza-
nie nowego repertuaru, niepopularnych dzieł, 
promowanie dotąd nieznanych artystów, do-
cieranie do nowych segmentów odbiorców czy 
kształtowanie gustów. Podejmowanie takiego 
ryzyka przez menedżerów kultury daje pole dla 
działań twórczych, nieskrępowanych stereoty-
powymi decyzjami repertuarowymi. Można by 
powiedzieć, że jest to oczywista dość postawa 
kierownictwa instytucji artystycznych, których 
działalność ma wspierać rozwój twórczości. 
Wciąż jednak istnieje szereg barier dla praktyki 
tak rozumianej przedsiębiorczości w kulturze.
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, przeobra-
żenia w polskiej polityce kulturalnej wyrażały się 
w decentralizacji zadań. Oznaczała ona stopnio-
we wycofywanie się państwa z finansowania i za-
rządzania kulturą. Przejęcie tej roli przez rynek 
okazało się efektywne głównie w sferze tzw. prze-
mysłów kultury – w działalności na stawionej 
na zysk. W dużo mniejszym stopniu dotyczyło 
to działalności artystycznej. Coraz większą rolę  
w zarządzaniu kulturą odgrywały tu samorządy, 
starano się także aktywizować działalność fun-
dacji i stowarzyszeń jako instytucji niezależnych. 
Sieć instytucji publicznych, rozbudowanych  
w czasach PRL-u, stała się często problemem  
w rzeczywistości rynkowej dla nowych podmio-
tów finansujących. Wiele z nich z dużym trudem 
pozyskuje odbiorców, starając się wychodzić 
naprzeciw ich gustom, a obawa przed wprowa-
dzaniem do programów artystycznych nowych 
dzieł i kompromisy repertuarowe (zwłaszcza  

w instytucjach muzycznych) nierzadko w re-
zultacie sprawiają, że z instytucji promujących 
twórczość, sztukę najwyższych lotów, prze-
kształcają się w oazy przeciętności. Wynika to  
w znacznym stopniu z niedoskonałości lub braku 
mechanizmów finansowania z różnych źródeł. 
Konieczność działania w nowej rzeczywistości 
rynkowej wymaga wyjątkowych umiejętności, 
sprawnych i wykwalifikowanych menedżerów. 
Sprawdzają się tu także elastyczne organizacje, 
jak fundacje i stowarzyszenia.
 Ograniczenia budżetowe przy jednocze-
snych barierach w działaniach promocyjnych 
(i niewystarczającej ich skuteczności wynikają-
cych m.in. z braku elastyczności organizacyjnej) 
znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają podej-
mowanie ryzyka w obszarach wcześniej przyto-
czonych. Dlatego tylko nielicznym instytucjom 
udaje się osiągnąć sukces frekwencyjny dla dzia-
łań niekonwencjonalnych, nowych i niepopular-
nych. 
 Ponadto – prócz tradycyjnie pojmowanej 
publiczności – odbiorcami oferty kulturalnej sta-
li się także sponsorzy i inne podmioty finansują-
ce. Nierzadko także oni mają swoje wymagania, 
np. w kwestii programu czy wyboru segmentu 
docelowego. Jeżeli oczekiwania sponsora kolidu-
ją z celami strategicznymi i misją instytucji kul-
tury, osoby nią zarządzające stają przed trudnym 
dylematem. Zdarza się, że idą na kompromis  
z nadzieją, że chwilowe odejście od zasadniczej 
misji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań 
bardziej twórczych. Taka decyzja może jednak 
wpłynąć na długo wypracowywany wizerunek 
instytucji, a jej efekty mogą okazać się trudne do 
wyeliminowania i zgubne w długim okresie (np. 
mogą skutecznie zniechęcić dotychczasowych 
wymagających odbiorców).
 W warunkach wybiórczo ukształtowanych 
potrzeb kulturalnych społeczeństwa i niewystar-
czającej edukacji  bierne przystosowanie się pod-
miotów kultury do gustów publiczności wyłącza 
z obiegu twórczość niepopularną. Przy braku 
dodatkowych mechanizmów (i umiejętności or-
ganizacyjnych) umożliwiających podejmowanie 

ryzyka programowego w instytucjach kultury, 
przeciętnie ukształtowane gusta wpływają na 
ofertę, ta zaś ponownie kreuje gusta. Ponadto 
zaniechanie wprowadzania nowego programu  
i brak podejmowania ryzyka, które grozi finan-
sowym fiaskiem może wpływać na decyzje twór-
ców. By temu zapobiegać potrzebne są działania 
nie tylko w obrębie mikro (na szczeblu pojedyn-
czych instytucji), lecz równolegle i długookre-
sowo – w skali makro (na poziomie rozwiązań 
systemowych).
Przedsiębiorczość w kulturze nie musi zatem ko-
jarzyć się wyłącznie negatywnie. Może oznaczać 
taki sposób działania podmiotów kultury, który 
umożliwia realizację ich misji poprzez włączenie 
rozwiązań, mechanizmów i przede wszystkim 
umiejętności organizacyjnych, pozwalających na 
podejmowanie działań twórczych, eksperymen-
talnych i ryzykownych.

Ewa Gruszka

Źródło: www.sxc.hu

Źródło: www.sxc.hu
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Artysta w warunkach gospodarki rynkowej
Czy kompozytor muzyki nowej jest dziś wykluczony z rynku pracy? Czy pisanie muzyki odeszło 
w sferę pasji, zawodów, których czas jest już policzony? A może dzisiejszy świat daje nowe moż-
liwości dla zaistnienia twórcy muzyki na rynku, tylko należy je odnaleźć? Zapytaliśmy o to kilku 
młodych, lecz już rozpoznawalnych twórców muzyki nowej.

PIOTR KOMOROWSKI

Obecnie nie ma właściwie w Polsce, za wyjątkiem 
kilku osób, kompozytorów, którzy żyją wyłącznie 
z pisania muzyki. Nawet wybitni twórcy muszą  
z konieczności wykonywać inne zawody, twór-

 Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 
Związku Kompozytorów Polskich. W ostat-
nim czasie skupia się przede wszystkim na 
zagadnieniach związanych z wykorzystaniem 
komputerowo wspomaganej kompozycji 
CAC w procesie twórczym. Działa także jako 
tłumacz wolnego oprogramowania. Spo-
lszczył programy GNU Solfege, MuseScore  
i Frescobaldi.

czość traktując jako działalność dodatkową, 
rzadko przynoszącą profity finansowe. Jest to więc 
sytuacja bardzo niekorzystna dla kompozytorów. 
Powodów tej sytuacji jest z pewnością kilka. Po 
pierwsze brak wsparcia dla współczesnej twórczo-
ści muzycznej ze strony instytucji państwowych. 
W Polsce, w odróżnieniu od krajów zachodnich 
(np. Francji), nie ma zapisów prawnych, które 
nakładałyby na filharmonie czy opery obowiązek 

Bycie kompozytorem(mam na myśli kompozyto-
ra muzyki autonomicznej) jest tak specyficznym 
zajęciem, że nie nazwałbym tego zawodem lecz 
talentem, darem od Boga. Jednak samo pisanie 
muzyki nie daje utalentowanemu kompozytorowi 
możliwości zaistnienia na rynku.

Po pierwsze: oprócz pisania muzyki, kompozytorzy 
zajmują się organizacją życia muzycznego, m.in.  
współpracą z  grafikami przy afiszach,  reklamą 
koncertu, nadzorem przy wydawaniu płyt. 
Po drugie: by móc dotrzeć do słuchacza i podzielić 
się swoją twórczością, kompozytor potrzebuje me-
cenatu w postaci opieki różnych instytucji, które 
umożliwią mu (w szczególności młodemu twórcy) 
kontakt z słuchaczem. To właśnie one w połączeniu 
z intuicją kompozytorską są gwarantem powodzenia 
i trwałości artystycznych dokonań.  
Po trzecie: można zaobserwować, że większość  
kompozytorów zajmuje się działalnością  peda-
gogiczną, która nierzadko jest głównym źródłem 
utrzymania artysty. Im bardziej  kompozytor-pe-
dagog  jest zawodowo aktywny, tzn. udziela się w 

umieszczania w programach muzyki powstającej 
współcześnie. Wykonanie utworu żyjącego kom-
pozytora wiąże się z dodatkowymi kosztami (ho-
norarium dla autora, koszty przygotowania mate-
riałów orkiestrowych, opłacenie praw autorskich), 
których dyrektorzy filharmonii starają się za wszel-
ką cenę uniknąć. Dlatego też muzyka współczesna 
gości w programach polskich filharmonii bardzo 
rzadko. Jej prezentacja ogranicza się właściwie 
tylko do festiwali muzyki współczesnej. W ten spo-
sób żyjący twórcy zepchnięci są do swoistego getta  
i pozostają nieznani, nawet wśród osób regularnie 
uczęszczających do filharmonii, czy opery. Poza 
tym muzyka, tzw. poważna jest dziś słuchana 
przez bardzo niewielką część społeczeństwa, na 
co wpływ mają różne czynniki: brak edukacji  
w zakresie muzyki i sztuki, media promujące je-
dynie najgorszego gatunku „rozrywkę“. Ta odpo-
wiedź nie wyczerpuje oczywiście tematu, który 
jest niezwykle złożony.
 Osobiście nie lubię słowa „rynek“, kiedy przy-
wołuje się je w kontekście muzyki, czy sztuki. My-
ślenie kategoriami rynkowymi (tj. sprzedaż, oglą-
dalność, target) w przypadku artystów kończy się 
z reguły niezbyt dobrze... Jeszcze gorzej, gdy for-
mułki zaczerpnięte z ekonomii zaczynają wcielać 
w życie politycy, czy decydenci od kultury – wtedy 
robi się już niebezpiecznie.

różnych artystycznych projektach, mając częste 
wykonania i prawykonania utworów, tym więk-
szym bagażem doświadczeń może później podzie-
lić się ze swoimi studentami i uczniami, stając 
się dla nich autorytetem w dziedzinie twórczości 
muzycznej. 
Komponowanie muzyki musi wypływać z pa-
sji. Inaczej nie widzę w tym sensu. Prawdziwy  
(z powołania) twórca ma pragnienie dzielenia 
się swoją sztuką z innymi. Poprzez swoją muzy-
kę przemawia ze swojego wnętrza, „obnaża” się  
przed słuchaczem, odkrywając swoją osobowość 
i wrażliwość. Język muzyczny, jakim się posługu-
je taki twórca, wyraża wszelkie subtelności stanu 
ducha. Taki kompozytor, jak mawia Bogusław 
Scheaffer, powinien być odkrywcą, inspiratorem, 
dyktatorem smaku estetycznego, powinien two-
rzyć nową jakość muzyczną. Z kolei – publiczność 
z trudem przyjmuje nowości, tak było zawsze. 
Spójrzmy chociażby na twórczość Ludwiga van 
Beethovena, która w tamtych czasach była no-
woczesna i niezrozumiała, czy twórczość Jana 
Sebastiana Bacha, która została odkryta dopiero 
przez Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego. Nowa 
muzyka, która wyprzedzała wszelkie kanony  
i przyzwyczajenia, zawsze była z trudem przyj-
mowana. Dopiero czas weryfikuje i segreguje naj-
cenniejsze dzieła, które zapadają w świadomości 
społeczeństwa.

MARCIN GUMIELA

 Jest laureatem wielu konkursów kompo-
zytorskich. Jego najnowsza monograficzna 
płyta „Sacred Works”(wyd. DUX), nagrana 
przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii 
Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Nie-
siołowskiego, ukazała się w marcu 2011 roku.
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SŁAWOMIR OPALIŃSKI

Obecne czasy zdecydowanie nie sprzyjają rozwo-
jowi sztuki. Muzyka jest dziś postrzegana jako 
produkt, towar, w dodatku taki, bez którego moż-
na się zupełnie obyć. Współczesny człowiek nie 
potrzebuje zaglądać do swojego wnętrza, prze-
żywać wzniosłych uniesień, oglądać się za siebie. 
Wystarczy mu to co jest tu i teraz. W dodatku są 

 Laureat konkursów kompozytorskich, 
miłośnik nowych technologii w zakresie kom-
pozycji.

ludzie, którym na tym właśnie zależy. Brak za-
potrzebowania na sztukę powoduje właśnie owo 
wykluczenie. Są przecież inne, ważniejsze towary 
do kupienia.
Kompozycja dziś jest z pewnością pasją i tylko 
na chwilę staje się zawodem. Zależy to od wielu 
czynników, również szczęścia i jedynie nielicznym 
udaje się traktowanie kompozycji jako zawodu. 
Kiedy studiowałem, uczyłem się jak komponować. 
Nigdy nie myślałem, że kiedyś będę wiele zarabiał 
na kompozycji. Interesowała mnie czysta forma 
uprawiania sztuki – dawanie ludziom odskoczni, 
chwili obcowania z innym światem. O pienią-
dzach rzadko rozmawialiśmy z kolegami i tak po-
winno być. Pieniądze powinny nam pomagać, ale 
nie nasza w tym głowa jak jej zdobywać. Państwo 
powinno nas wspierać, a nie niszczyć, powinno 
pielęgnować i dbać, by kultura się rozwijała. Ja 

wierzę jednak w człowieka, w jego pragnienie ob-
cowania z pięknem, przeżywania uniesień i myślę, 
że jeśli szuka przeżywa obecnie kryzys to przyj-
dzie również czas na odrodzenie.
Na pewno dzisiejszy świat daje możliwości wyj-
ścia poza to, co było do tej pory wystarczające, 
poza tradycyjne myślenie o dziele sztuki. Nasuwa 
się jednak pytanie: czy zadaniem twórcy jest kon-
centrowanie się na tworzeniu, czy bycie menedże-
rem, handlowcem, który nieustannie zabiega o to 
jak, gdzie i kiedy wcisnąć klientowi swój towar po 
jak najatrakcyjniejszej cenie. Oczywiście są pew-
ne  możliwości zaistnienia. Mamy przecież radio, 
telewizję, Internet, kino, w których to kompozytor 
może „pokazać swoją twarz”, zaznaczyć obecność, 
dać sygnał o swoim istnieniu. Czy jednak  społe-
czeństwo tego potrzebuje? Przecież jest mnóstwo 
produktów łatwiejszych i tańszych do strawienia, 
w zasięgu ręki.
Odział ZKP w Bydgoszczy powstał aby połączyć 
grupę ludzi z regionu pragnących prezentować 
swoje dokonania twórcze. Jako stowarzyszenie 
staramy się poszukiwać różnych możliwości do-
cierania do odbiorców, promowania swojej osoby 
i regionu, ale w obecnych czasach jest to dla nas 
trudne zadanie, a być może wciąż brakuje nam 
umiejętności i wiedzy jak to robić.

MICHAŁ DOBRZYŃSKI

 Stypendysta Europejskiego Centrum Mu-
zyki Krzysztofa Pendereckiego, wielokrotnie 
nagradzany na konkursach kompozytorskich. 
Wkrótce ukaże się monograficzna płyta kom-
pozytora, m.in. z udziałem Chóru i Orkiestry 
Filharmonii Śląskiej (wyd. DUX).

Sytuacja współczesnego kompozytora z pewno-
ścią nie należy do łatwych. Jeżeli chce się dzisiaj 
uprawiać ten zawód, trzeba mieć w sobie bar-
dzo dużo determinacji. Bycie kompozytorem to  
– w moim rozumieniu – nie tylko zawód, ale 
przede wszystkim pewnego rodzaju misja, któ-
rej zasadniczym motywem jest ciągła potrze-
ba twórczego wyrażenia się, „materializacji” 
świata wewnętrznego. Ta potrzeba sprawia, że 
komponowanie to po prostu sposób życia (tzn. 
nawet gdybym nic z tego nie miał, to i tak dalej 
bym tworzył). Z dotychczasowego doświadcze-
nia mogę powiedzieć, że dzisiaj nie wystarczy 
być nawet bardzo dobrym, by zaistnieć na tzw. 
„rynku” muzycznym. Współczesny twórca, aby 
zaistnieć i móc wykonywać swój zawód tak, by 
otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, po-
winien otwierać się na nowe możliwości i tech-
nologie, współpracować z artystami innych dzie-
dzin twórczości, być ciągle otwartym na nowe 
wyzwania (w przeciwnym wypadku pozostanie 

mu kilka mniej lub bardziej niszowych festiwa-
li, ewentualnie konkursów kompozytorskich,  
z których na pewno wyżyć się nie da). Osobiście 
uważam, że zawsze może znaleźć się miejsce dla 
dobrego kompozytora. Trzeba tylko nieustannie 
dążyć do tego, by swoją muzyką i determinacją 
odpowiednie osoby do tego przekonać i nieko-
niecznie muszą to być akurat dyrektorzy filhar-
monii czy festiwali muzyki współczesnej.
Jak w każdym zawodzie, także i kompozytorowi 
zdarzają się sytuacje do pewnego stopnia kom-
promisowe. Przykładem może być np. zamówie-
nie kompozytorskie dotyczące muzyki o z góry 
określonej obsadzie wykonawczej czy gatunku 
muzycznym – nie zawsze takich, jakie kompo-
zytor by sobie wymarzył. Czy je podejmie i czy 
będzie umiał się w tym odnaleźć zachowując 
autentyczność twórczą, zależy od wielu czynni-
ków, m.in. od gotowości do podejmowania ryzyka  
i współpracy z innymi twórcami, od tzw. zgodno-
ści estetycznej zamówienia z preferencjami twór-

czymi kompozytora. Wszystkie czynniki mogą mieć 
znaczenie, dlatego dzisiaj nie ma jednej prostej drogi 
do zaistnienia na tzw. „rynku” muzycznym. Niektó-
rzy kompozytorzy wyraźnie celują w określony ob-
szar działalności twórczej, ale są też tacy, którzy sta-
wiają  przede wszystkim na „zysk” i autopromocję. 
W moim odczuciu nie ma jednak jedynie słusznej 
drogi, o czym przekonuje współistnienie przeróżnych 
rodzajów muzyki i postaw twórczych.
Kujawsko-Pomorski Oddział ZKP to przede 
wszystkim grupa twórców z regionu, której za-
leży na promocji nowej muzyki. Staramy się 
tak działać, by docierać do publiczności także 
spoza środowiska muzycznego, promując takie 
wartości, jak gotowość do współuczestniczenia  
w eksperymencie, łamanie konwencji (także kon-
wencji uczestnictwa w koncercie muzyki poważ-
nej), budowanie nowych kontekstów muzycznych  
i nowych relacji między twórcą a odbiorcą, łama-
nie barier i uprzedzeń poprzez włączanie odbior-
ców do wspólnej dyskusji. Są to działania trudne 
wobec wszechogarniających nas dźwięków, które 
poza ogólnym samozadowoleniem odbiorców  
i wydawców  niczego nie wznoszą, nie wzbudza-
ją żadnej refleksji. My chcemy wręcz krzyczeć, 
że nigdy się tej sztucznie wykreowanej, płaskiej 
rzeczywistości nie poddamy. Dlatego wciąż mu-
simy wychodzić naprzeciw nowym odbiorcom, 
by w przystępnej i zrozumiałej formie promować 
takie wartości jak gotowość do refleksji, podjęcia 
ryzyka, przeżycia czegoś więcej, niż tylko chwili 
samozadowolenia. To dzisiaj zadanie wyjątkowo 
trudne i niepopularne.

oprac. Agnieszka Szulc
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Kultura: w stronę praktyki

Wstęp
Nie jest już dzisiaj dla nikogo tajemnicą, że 
jeśli istotą kultury oglądanej z perspektywy 
ekonomii społecznej jest „zagęszczanie” sieci 
relacji międzyludzkich to projekty partnerstw 
poszczególnych organizacji sektora społecznego 
(głównie fundacji, stowarzyszeń, ale również np. 
spółdzielni) są kluczową drogą takiego rozwoju. 
Rynek bardzo wyraźnie wskazuje takie tendecje 
proponując nam dzisiaj mnogość partnerstw 
opartych o różne modele sieciowania. W ni-
niejszym tekście zastanówmy się, gdzie kryją się 
szanse, a gdzie zagrożenia tych procesów.
 Samoorganizujące się społeczeństwo oby-
watelskie ma od 2003 roku w ręku bardzo waż-
ne narzędzie, jakim jest „Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie”. Regulacja 
ta wskazuje konkretne formalne ścieżki rozwoju 
organizacji pozarządowych - głównego intere-
sariusza III sektora. Dokument ten, w krótkim 
czasie po wejściu w życie, otrzymuje główny 
kontekst wykonawczy w postaci wejścia Polski 
w struktury Unii Europejskiej. W ten sposób 
ukształtowała się filozofia zorganizowanego 
sektora pozarządowego w w Polsce. Formalne 
uporządkowanie sektora ustawą zostało uzupeł-
nione duchem współpracy regionalnej. 
 Od tego momentu kształtuje się mnogość 
rozmaitych ścieżek realizowania nowych możli-
wości organizacyjnych i rozwojowych. Poszcze-
gólne praktyki wypracowywane były w różnych 
warunkach i dotyczyły wielu obszarów. Kreowa-
ne były działania charakterystyczne dla poszcze-
gólnych obszarów merytoryczno-tematycznych, 
jakkolwiek żadne rozwiązanie nie przyjęło się 
jednoznacznie. W ostatnich latach daje się jed-
nak zauważyć wyraźną tendencję do tzw. sie-
ciowania organizacji jako jednego z elementów 
rozwoju organizacji. 

 Spróbujmy przyjrzeć się temu procesowi. 
Uwagi pomieszczone w tekście są wynikiem 
zarówno osobistych obserwacji, dokonywanych 
przez autora, procesów sieciowania w działaniu 
konkretnych podmiotów, jak i autorskich re-
fleksji wynikających z doświadczeń innych ob-
serwatorów przedmiotowych procesów. Artykuł 
stawia sobie za cel wskazanie istotnych obszarów 
zagrożeń w procesie sieciowania, w kontekście 
rozumienia sieciowana jako elementu strategicz-
nego rozwoju organizacji. Konstrukcja artykułu 
obejmuje oprócz niniejszego wstępu zagadnie-
nia wprowadzające w rozumienie podstawo-
wych pojęć, tak jak ujmuje je autor oraz wska-
zanie głównych zagrożeń wraz z komentarzami. 
Komentarze obejmują krótką analizę źródeł za-
grożeń oraz propozycje mechanizmów przeciw-
działania tymże. 
 Przejdźmy zatem, całkowicie tradycyjnie  
i bez udziwnień, do części I:

Rozwój i zarządzanie strategiczne: podstwowe 
rozróżnienia 
Organizacja pozarządowa jest podmiotem, któ-
ry ma, w pewnym sensie, wpisane zarządzanie 
strategiczne jako element naturalny w proces 
prowadzenia organizacji. Dzieje się tak przez 
fakt, iż już na początku działalności należy przy-
jąć cele organizacji. Cele takie mają charakter 
strategiczny poprzez ich długoterminowość oraz 
zależność „negatywną” wobec bieżącej sytu-
acji - powołujemy organizację, aby coś zmienić  
w bieżącym stanie. Oczywiście taka konstatacja 
nie zwalnia założycieli od analizy strategicznej, 
wprost przeciwnie, należy to traktować jako 
obowiązek. Niestety, jak pokazuje praktyka, obo-
wiązek spełniany bardzo nieczęsto. 
 Efektem braku strategicznego myślenia  
w organizacji jest popadanie w zarządzanie czy-

sto taktyczne, które w efekcie prowadzi do dużej 
niespójności pomiędzy deklarowanymi celami  
i działaniami, a praktyką. 
 W praktyce prowadzenia organizacji po-
zarządowej umyka nam myślenie o kwestiach 
strategicznych w zarządzaniu nią z różnych 
względów. Powodów takiego stanu rzeczy jest 
sporo. Dość wspomnieć, że działalność w orga-
nizacjach jest najczęściej aktywnością dodatko-
wą, realizowaną obok głównego źródła dochodu. 
Konieczność realizacji celów statutowych stoi  
z reguły, zarówno w praktyce, jak i w deklarowa-
nej teorii, wyżej, niż poważne zastanowienie się, 
jakimi narzędziami przyjęte przez nas cele chcie-
libyśmy realizować. Musimy jednak pamiętać, że 
tylko strategiczna analiza dostępnych narzędzi  
i potencjałów, zarówno wewnątrz organizacji, 
jak i w jej bliższym i dalszym otoczeniu, pozwoli 
nam zaplanować, a w konsekwencji realizować, 
działania skutecznie przybliżające nas ku osią-
gnięciu założonych celów organizacji.
 Kolejnym zagrożeniem w strategicznym za-
rządzaniu organizacją jest powszechna „granto-
za”: uzależnienie organizacji pozarządowych od 
środków publicznych. Wbrew pozorom choroba 
ta dotyka nie przede wszystkim organizacje - be-
neficjentów środków publicznych. Te bowiem 
realizują swoją misję poprzez realizację projek-
tów współfinansowanych przez administrację 
- mają zatem odrobinę spokoju, aby dokonywać  
refleksji nad swym działaniem. Choroba szcze-
gólnie groźna jest dla podmiotów, które walczą 
o środki zewnętrzne i ich nie otrzymują, bowiem 
„przegrywają” w konkursach. Te organizacje 
starają się kształtować swoje myślenie organi-
zacyjne „na kształt” oczekiwań organizatorów 
konkursów, a następnie pozostają z pustą kiesą  
i ukształtowaną, raczej błędnie, wyobraźnią or-
ganizacyjną. Efektami ubocznymi „grantozy” są:  

Sieciowanie organizacji pozarządowych - strategiczny element 
zarządzania organizacją w obszarze kultury
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a) kształtowanie rynku organizacji pozarządo-
wych jako „konkurencyjnego”, b) proces wy-
kluczania organizacji nie otrzmujących grantów 
poza krąg „poważnych” organizacji współpracu-
jących z samorządem.
 Powyższe czynniki nie sprzyjają mądrej ob-
serwacji własnej organizacji, co może skutkować 
podejmowaniem błędnych kroków o charakte-
rze strategicznym. Musimy bowiem pamiętać, że 
tylko refleksja strategiczna nad własnymi celami, 
pozwoli zaprojektować narzędzia prowadzące  
w kierunku rzeczywistej realizacji celów.

Sieciowanie jako krok strategiczny: podstawo-
we zagrożenia
Jedną z ważnych decyzji strategicznych może 
być budowanie sieci z udziałem naszej organiza-
cji. Żeby jednak mówić o sensownym i uzasad-
nionym procesie sieciowania, należy rozstrzy-
gnąć kilka kluczowych spraw, by nie narazić się 
na kroczenie błędną drogą.  

Sprawa I: Czy sami sobie rady nie damy?
Każda organizacja pozarządowa posiada ja-
kieś zasoby: ludzkie, intelektualne i finansowe. 
Wszystkie te zasoby mają zostać zaprzęgnięte 
do realizacji celów organizacji. Rzeczywiste za-
angażowanie wszystkich zasobów powinno nas 
prowadzić drogą sukcesu organizacji.
 Jednym z najczęstszych, kluczowych dla 
rozwoju, błędów organizacji, pojawiających się 
już na początku jej istnienia, jest brak analizy 
własnych zasobów. Często jako jedyny zasób 
traktujemy chęć realizacji konkretnego przed-
sięwzięcia. W miarę zużywania się tego zasobu, 
spada motywacja do działania. W konsekwencji 
pojawiają się próby poszukiwania nowych źródeł 
motywacji. Jednym z nich jest częsta ostatnio, 
jak wspominaliśmy we wstępie, potrzeba sie-
ciowania, wyrażana w takich słowach: sami już 
więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, spróbujmy 
zawalczyć wraz z innymi o nasze cele.
 Błąd powyższy wynika z braku świadomości 
jakimi rzeczywiście zasobami dysponujemy. Mu-
simy bowiem pamiętać, że wejście w jakąkolwiek 
sieć, formalną, czy nie, skutkuje „wysysaniem” 
zasobów naszej organizacji dla celu wspólnego 
sieci. W tej sytuacji, prędzej czy później, nasza 
organizacja stanie się „wydmuszką”. 

 Aby uniknąć błędu wyżej wskazanego, na-
leży umiejętnie zanalizować własną sytuację. 
Z reguły w ogromnej większości takich analiz, 
organizacje zaczynają widzieć ile zmarnowały 
dotąd zasobów, a także ile jeszcze uśpionych za-
sobów tkwi w organizacji. Analiza taka prowadzi 
też naturalnie do kreowania narzędzi budzenia 
uśpionych zasobów. Zwiększa się efektywność 
organizacji i w szybkim tempie staje się ona 
dynamicznym podmiotem zmiany społecznej. 
Dopiero w takiej sytuacji warto myśleć o budo-
waniu koalicji dla konkretnych spraw i sieciowa-
niu się, gdyż silna organizacja, uzyskując nowe 
możliwości działania rozwija się jeszcze szybciej, 
stając się narzędziem coraz bardziej wymagają-
cym ale i coraz więcej dającym.
Sprawa II: Czy inni będą umieli nam pomóc, 
a my im?
Jeśli już jesteśmy organizacją skutecznie analizu-
jącą i inwestującą swoje zasoby (przypominam: 
ludzkie, organizacjne, intelektualne, społeczne  
i inne) możemy pomyśleć o sieciowaniu. W tym 
celu analizujemy otoczenie naszej działalności. 
 Afekt z jakim podejmujemy się procesowi 
szukania sojuszników, często zamyka nam oczy 
na rzeczywiste cechy potencjalnych partnerów. 
Szukamy wedle kryteriów estetycznych (ktoś 
nam się podoba lub nie), konkurencyjnych (ja-
kaś organizacja / grupa ludzi zagraża nam lub 
nie) i innych - mało strategicznych. Cechy te 
mają charakter stricte taktyczny: czynią zadość 
naszej bieżącej emocji. Skutkują inwestowaniem 
energii organizacji w aktywność współpracową, 
która nie posiada żadnego racjonalnego uza-
sadnienia. Podczas, gdy w istocie powinno tutaj 
chodzić o ludzi / organizacje, które pracują me-
rytorycznie nad podobnymi przedsięwzięciami 
jak my. Nie dość tego, z naszej analizy winno 
wynikać, czy współpraca przyniesie wartość 
dodaną w postaci lepszego rozumienia sytuacji 
problemowej i przeciwdziałania jej negatywnym 
skutkom.
 Uniknięcie powyższego błędu jest możliwe 
wyłącznie na drodze długotrwałej współpracy 
sporadycznej, lub gruntownej analizy ewentu-
alnego powodu, dla którego podejmuje się sie-
ciowanie. Przypadek pierwszy jest oczywisty  
i nie domaga się komentarza. Przypadek drugi 

pozwala na budowę porządnego narzędzia we-
ryfikacji wartości współpracy. Czasem bowiem 
należy podejmować współpracę z ograniczoną 
wiedzą o partnerach przedsięwzięcia. Wówczas 
powinniśmy mieć w ręku dobre narzędzie ewa-
luacyjne, które powstaje w drodze operacjonali-
zacji tematu sieciowania i rozumiejącego przy-
glądania się procesowi. Oczywiście optymalne 
jest połączenie obu mechanizmów.
Sprawa III: Ale co jest tym co wspólne sieci?
Przechodzimy teraz do kluczowego, bo najtrud-
niejszego obszaru współpracy potencjalnej sie-
ci. W demokratycznym systemie obywatelskim 
podstawowym mechanizmem współdziałania 
jest nieustanne negocjowanie „tego-co-wspólne” 
i budowania systemu zachowania i troski wyne-
gocjowanego obszaru.
 Każda współpraca organizacji obywatel-
skich, jeśli posiada racjonalne uzasadnienie  
w analizie samych organizacji oraz otoczenia, 
winna zaczynać się od negocjowania tego co 
wspólne we współpracy. 
 Najczęstszym problemem pozostaje definio-
wanie rzeczywistego obszaru współpracy nie-
chlujnie, szybko i „byle było”, bo „wartością jest 
współpraca”. Tak zdefiniowany obszar tego co 
wspólne skutkuje sporą dozą energii początko-
wej, która w trakcie zużywania zacznie zamiast 
rozwiązań, generować konflikty. Efekty wydają 
się tak oczywiste, że nie ma potrzeby ich komen-
tować. Warto jednak zwrócić uwagę, że obraz ten 
przypomina sytuację błędnej (albo braku) anali-
zy strategicznej wewnątrz organizacji. 
 Uniknięcie powyższego błędu jest możli-
we wyłącznie na drodze długiej pracy nego-
cjacyjnej: wzajemnego uczenia się rozumienia 
problemu, dobrej, wzajemnej analizy własnych 
ograniczeń poszczególnych organizacji i innych 
mechanizmów budowanych na zaufaniu, że pra-
cujemy nie przeciwko sobie ale z sobą. Z takiej 
pracy zacznie wyłaniać się  obraz przestrzeni 
tego co wspólne i narzędzia wspólnej eksploracji 
tej przestrzeni. I wtedy dopiero mamy uzasad-
niony wstęp do pracy sieciowej.
Podsumowanie
W tekście starano się wykazać, że sieciowanie 
organizacji ma sens, jeśli jest potraktowane jako 
element strategiczny zarządzania rozwojem or-
ganizacji. Jest tak dlatego, że proces ten wyzwala 
duże dotąd uśpione potencjały i zasoby organi-
zacji. 
 Tezą jest twierdzenie, że prace nad budo-
wą sieci współpracy są kluczowym czynni-
kiem rozwoju organizacji, ponieważ pozwalają 
akumulować kapitał intelektualny organizacji  
i uzyskiwać efekt synergii kompetencji indywi-
dualnych członków/pracowników/wolontariu-
szy organizacji. Możemy mieć również pew-
ność, że tak rozumiane sieciowanie i sposób 
budowania sieci generuje dużą wartość dodaną 
dla rozwoju regionalnego, co pozwala szukać 
naturalnego sojusznika procesów współpracy 
w samorządzie regionalnym i subregionalnym. 
W okresie wchodzenia Polski w okres dużego 
kryzysu (a że tak jest, wystarczy spojrzeć na pro-
jekty budżetów samorządów na rok 2012) eko-
nomicznego, tak rozumiane sieciowanie może 
być jednym z ważniejszych narzędzi aktywności 
zmniejszających skutki kryzysu, bowiem nic nie 
buduje siły społecznej jak silna sieć relacji spo-
łecznych. Sieci są naturalnymi „rzecznikami” 
procesu budownia spójności społecznej. 

Karol Zamojski
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Dylematy marketingu kultury i sztuki
Narzędzia i techniki marketingowe stosowane są  
przez przedsiębiorstwa maksymalizujące zysk,  
także sektor non profit od dawna już wykorzy-
stuje je w swojej działalności. Kontaktując się  
z sektorem komercyjnym, fundacje i stowarzy-
szenia dążą do profesjonalizacji swoich działań, 
by poszerzać grona odbiorców, darczyńców (lub 
budować lojalność wśród dotychczasowych) 
oraz po to, by nawiązywać partnerskie relacje 
ze sponsorami. Znajomość technik marketingu 
niezbędna jest zatem do skutecznej realizacji 
misji i zakładanych celów. Dodatkowo odgry-
wa ogromną rolę w budowaniu zaufania wśród 
podmiotów, które nas wspierają. Współpraca, 
w której nie ma miejsca na nieporozumienia 
spowodowane  brakiem choćby podstawowych 
umiejętności marketingowych, jest często ważną 
zachętą dla sponsorów do podejmowania przy-
szłych wspólnych działań.
 Czy kulturze jednak potrzebny jest marke-
ting? Jeszcze do niedawna zadawali sobie to py-
tanie sami menedżerowie tej branży. W sektorze 
kultury, a zwłaszcza sztuki, koncepcja marketin-
gowa przyjmowana jest z pewną powściągliwo-
ścią. Jak wiemy, działalność kulturalna obejmuje 
wiele różnorodnych sfer ludzkiej aktywności,  
z których ogromna część nie jest nastawiona  
w głównej mierze na maksymalizację zysku.  
Mówiąc jednak o marketingu sztuki należy  
w szczególności uwzględniać specyfikę „produk-
tu”, który znacznie różni się od pozostałych dóbr 
i usług. Dlatego byłoby zbytnim uproszczeniem 
przyjmowanie zasady prostego przeniesienia na-
rzędzi i technik marketingowych przesiębiorstw 
do pracy artystycznej. Działalność w warunkach 
gospodarki rynkowej, ostrej konkurencji wymu-
sza jednak na menedżerach kultury podejmowa-
nie walki o odbiorcę. Wobec zmniejszających się 
publicznych wydatków na kulturę i konieczności 
pozyskiwania funduszy z różnych źródeł (także 
od sponsorów), profesjonalizacja działań mar-
ketingowych w tych instytucjach staje się dziś 
nieodzowna.
 W praktyce budowania strategii marketingo-
wych takich podmiotów pojawiają się najczęściej 
wątpliwości: czy powinniśmy kształtować ofertę 

niezależnie od poziomu zapotrzebowania na nią, 
czy też (choć w pewnym stopniu) oferować dzie-
ła pożądane przez publiczność? Często szuka się 
przy tym kompromisu. Pamiętajmy jednak, że 
w przypadku działalności kulturalnej ogromne 
możliwości daje nam zastosowanie tzw. marke-
tingu dynamicznego – podejmowania działań, 
które wpływają na otoczenie, koncentrujących 
się m.in. na kształtowaniu potrzeb odbiorców,  
a nie tylko na biernym dostosowaniu oferty do 
gustów publiczności. Bez podejmowania ry-
zykownych wyzwań, np. w kwestiach progra-
mowych, nie „użyźniamy gruntu” dla działań 
twórczych. Ich efekt jest oczywiście trudny do 
przewidzenia, lecz zaskakiwanie publiczności 
utworem dotąd nieznanym może stać się po-
żądane, także wśród odbiorców. Budowanie ta-
kiego nastawienia publiczności jest ogromnym 
wyzwaniem. Daje jednak możliwość otwarcia się 
na nowe segmenty docelowe.

 Całkowite pomijanie potrzeb potencjalnych 
i aktualnych odbiorców wobec konieczności 
przetrwania na rynku nie jest także na ogół dzia-
łaniem skutecznym. Możliwe jest przyjmowanie 
zasady, że pójście na kompromis repertuarowy 
pozwala nam wzmocnić możliwości podejmo-
wanie równoległych, ryzykownych wyzwań. 
Organizacja artystyczna może w ten sposób zy-
skać strumień dochodów, które przeznaczy na 
oferowanie mniej popularnych dzieł. Wyjście 
naprzeciw potrzebom odbiorcy może dotyczyć 
także działań komplementarnych, czyli uzupeł-
niających właściwy produkt. Poszerzanie oferty 
o dodatkowe produkty i usługi może wpłynąć na 
decyzję o zakupie tych „właściwych”.  
 Wyzwaniem dla instytucji kultury jest po-
szukiwanie równowagi między działaniami zmie-
rzającymi do pozyskania nowych segmentów 
odbiorców i wzmacnianiem lojalności dotychcza-
sowych. Wiąże się to także z dbałością o kreowa-
nie wyrazistego i spójnego wizerunku organizacji. 

Diagnoza sytuacji, identyfikacja i analiza uwarunkowań rynku, obserwowanie zmian za-
chodzących w otoczeniu, w tym wnikliwa analiza  konkurencji stanowią punkt wyjścia dla 
tworzenia strategii marketingowej. Pamiętaj, by informacje te były oparte na wiarygodnych  
i obiektywnych (w miarę możliwości) źródłach.

Kieruj ofertę do segmentów – w miarę jednolitych grup docelowych odbiorców. Przy ich do-
borze wyznacz sobie określone kryteria – z uwzględnieniem celów strategicznych organiza-
cji. Poznaj wnikliwie segment docelowy, by skutecznie do niego docierać; określać i kreować 
jego potrzeby.

Zaplanuj, w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś budować wyobrażenie o produkcie, który ofe-
rujesz. Wyprzedź opinię swoich odbiorców, kreuj spójny i wyrazisty wizerunek organizacji.
Poszerzaj wachlarz stosowanych narzędzi promocji. Spróbuj sięgnąć po te niestandardowe. 
Często okazują się bardziej skuteczne, a czasami również tańsze, niż te, do których przywy-
kliśmy.

Śledź na bieżąco zmiany w otoczeniu swojej organizacji. Nie działaj wyłącznie w oparciu 
o dawne analizy i – jeśli uznasz to za stosowne – dostosuj strategię do nowych warunków 
działania.

Pamiętaj – strategia marketingowa powinna być spójna z polityką naszej organizacji. Misja  
i długookresowe cele podmiotu kultury stanowią podstawę w planowaniu działań marke-
tingowych.

Mini poradnik marketingu w kulturze

Ewa Gruszka
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Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą 
podmiotu prawnego. Idea, która kierowa-

ła ustawodawcą, gdy przygotowywał regulacja 
umożliwiające powstanie takich podmiotów, 
odnosiła się bezpośrednio do wkluczania osób 
wykluczonych w życie społeczno-gospodarcze. 
Spółdzielnie socjalne są zatem podmiotami, 
które muszą być tworzone przez określonych  
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o Spół-
dzielniach Socjalnych interesariuszy, spełnia-
jących wymogi trwałego wykluczenia zawodo-
wego, zdrowotnego, społecznego oraz innych. 
Ważne jest by nadmienić, iż skład założycieli 
spółdzielni socjalnej, musi w minimum 50% sta-
nowić osoby z obszaru wykluczenia.
 Gdybyśmy chcieli ocenić rolę spółdzielni 
socjalnych w obszarze kultury, to w prakty-
ce, możemy mówić wyłącznie o deklaracjach.  
Z jednej bowiem strony wspomniana ustawa,  
w paragrafie 2, ustępie 3 mówi wyraźnie: „Spół-
dzielnia socjalna może prowadzić działalność 
społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swo-
ich członków oraz ich środowiska lokalnego,  
a także działalność społecznie użyteczną w sfe-
rze zadań publicznych określonych w ustawie  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873, z późn. zm.)”, z drugiej strony, praktyka nie 
potwierdza zaangażowania spółdzielni socjal-
nych w obszar kultury. Obserwując działalność 
spółdzielni socjalnych, możemy zaobserwować 
głównie zaangażowanie w proste czynności go-
spodarcze, które mają, zadanie reintegrować 
zawodowo i społecznie. Niestety w Polsce nie 
mamy prowadzonych dobrych badań skutków 
oddziaływań spółdzielni socjalnych, więc z tru-
dem jesteśmy w stanie ocenić efektywność ta-
kich sposobów zarządzania spółdzielniami. Bez 
badań nie jesteśmy w stanie tak projektować 
działań spóldzielni, żeby osiągać efekt reintegra-
cji. Nie ma bowiem wtpliwości, że spółdzielnie 
socjalne są dzisiaj ważnym narzędziem polityki 
społecznej i należy zadbać o wiedzę o nich.
I co dalej?
 Możemy jednak, mimo braku specyficz-
nych danych, pochylić się nad rolą jaką mogą 
spółdzielnie spełniać w tzw. obiegu kultury. Jak 
wynika z artykułów w części pierwszej niniej-
szej publikacji, rola kultury jest dzisiaj zupeł-
nie inaczej rozumiania, niż tylko zwykła podaż 
produktów i usług o charakterze artystycznym. 
Kultura jest przestrzenią „zagęszczania” relacji 
międzyludzkich i tworzenia rozmaitych sieci 

Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca 
społeczny w obszarze kultury

komunikacji. Spróbujmy, obserwując trzy przy-
kłady interwencji społeczno-gospodarczych za 
pomocą kultury, ujrzeć przestrzeń działania dla 
spółdzielni socjalnych w obszarze kultury.
 Z obserwacji procesów rozwojowych nie-
których zagranicznych miast posiadających tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury (oraz regionów, w 
których miasta te się znajdują) możemy wyraź-
nie zauważyć, że duże zagęszczenie relacji mię-
dzyludzkich odgrywa kluczową rolę rozwojową. 
Nacisk kladziony przez organizatorów konkursu 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nie przez 
przypadek dotyczy głównie nie wartości ar-
tystycznej planowanych wydarzeń, a wartości 
społecznej. Tylko bowiem taki program, który 
zakłada duży udział społeczny, możemy zmie-
nić trwale miasto i region. Nie trzeba przecież 
nikogo przekonywać, że największy potencjał  
społecznotwórczy posiada właśnie kultura. Z 
jednej strony aktywność festiwalowa, z drugiej, 
mrówcza codzienna praca nad kształtowaniem 
poszczególnych umiejętności. W każdym przy-
padku jest to aktywność budująca i wzmacniają-
ca nie prywatne, a społeczne, obywatelskie rela-
cje. 
 Innym przykładem ważnego wpływu kul-
tury na społeczności lokalne oraz gospodarkę 
lokalną są miasta brazylijskie. Brazylia była kra-
jem, w którym występowało potężne rozwar-
stwienie społeczne. Ogromny biznes funkcjo-
nujący w centrach miast stykał się z potężnymi 
obszarami biedoty. Kraj stał na skraju przepaści, 
gdy okazało się, że nie wskaźniki makroekono-
miczne są podstawą sukcesu państwa, a jest nim 
brak biedy wśród miaszkańcow. Władze Brazyli 
rozpoczęły walkę z rozwarstwieniami za pomo-
cą kultury. W większości brazylijskich miast roz-
poczęto potężny proces reintegracji społecznej 
poprzez organizowanie w rozmaitych miejscach 
miast świetlic, w których dzieci bogatych i bied-
nych mieszkańców uczestniczyły we wspólnych 
projektach edukacyjno-animacyjnych. Z tego 
ruchu upodmiotowienia osób biednych zrodziła 
się idea budowania społecznych budżetów miast. 
Dzisiaj wiele miast brazylijskich realizuje budże-
ty zbudowane w procesie partycypacyjnym. Bu-
dżet, które nie wspierają już wyłącznie bogatych, 
tych którzy mieli siłę zawalczyć sami o swoje 
przywileje. Dzisiaj budżety brazylijskich miast 
chronią prawa wszystkich do godnego istnienia 
w mieście. 
  I wreszcie trzecim przykładem jest war-
szawska Praga - dzielnica, w której jeszcze 
10 lat temu strach był się pokazywać. Dzisiaj, 
dzięki mądrze przemyślanemu i dobrze zre-
alizowanemu planowi rewitalizacji, dzielnica 
staje się bardzo modna, zawiązują się tam już 
trwałe i nie wymagające wsparcia zewnętrzne-
go relacje społeczno-gospodarcze i w najlep-
sze trwają prace renowacyjne poszczególnych 
kwartałów dzielnicy. Na Pradze pojawiło się 
życie. Skąd ono się wzięło? Właśnie z kultury! 
Podstawą projektu rewitalizacyjnego Pragi była 
współpraca artystów z mieszkańcami, którzy od 
pokoleń nie posiadali pracy, ani żadnej opieki 
społecznej. Gdyby nie interwencja miejska - 
byli skazani na śmierć społeczną. Miasto, wraz 

ze stroną społeczną - artystami, podjęło decy-
zję, że chętni artyści otrzymają od miasta lokale  
w kamienicach praskich i nie będą musieli płacić 
czynszu, pod warunkiem, że raz w tygodniu będą 
podejmować jakieś prace o charakterze animacyj-
no-artystycznym z mieszkańcami kamienic. Po 
pięci latach były pierwsze efekty. Dotychczasowi 
anonimowi mieszkańcy „strasznej” dzielnicy za-
częli być dumni ze swojego miejsca. Zaczęli o nie 
dbać. Dziś Praga jest tą dzielnicą miasta, w której 
znajduje się największa w Warszawie liczba spo-
łecznych i prywatnych ośrodków kultury: stry-
chy, piwnice, pracownie, galerie, sale koncertowe 
i teatralne. I wszystkie one są zawsze zapełnione 
do ostniego miejsca. Wystarczyło skutecznie do 
dzielnicy wpuścić kulturę.
 Jak widzimy we wskazanych przykładach, 
kultura jest kapitalnym obszarem działania dla 
spółdzielni socjalnych. Jest tak dzięki temu, że 
kultura, rozumiana jako praca animacyjna, ma 
ogromny potencjał reintegracyjny. 
 Jakie zatem działania mogą podejmować 
spółdzielnie socjalne? Wszystko oczywiście za-
leży od odwagi mieszkańców społeczności lo-
kalnej. Wiemy dobrze, że spółdzielnie socjalne, 
to ludzie, którzy, jak mówi szkodliwy stereotyp, 
gorsi niż my. Że są to „nieudacznicy” itp. Otóż 
właśnie należałoby na sprawę spojrzeć inaczej. 
Spółdzielnie socjalne to organizacje ludzi mają-
cych dużo większe doświadczenie niż my. Żadna 
szkoła nie pozwoli nam dowiedzieć się, jak to 
jest naprawdę w trudnym życiu. Gdybyśmy za-
tem mieli odwagę stanąć twarzą w twarz z ludź-
mi tak doświadzczonymi przez życie, gdybyśmy 
nie obawiali się pozwolić im spotkać się i praco-
wać z naszymi dziećmi, wówczas relacje społecz-
ne stawałyby się niezwykle silne, a wraz z nimi 
społeczności lokalne. Byłby to bowiem ogromny 
test zaufania. Co trzeba zaznaczyć: obustron-
ny. A przy tak dużym potencjale zaufania, siła 
gospodarcza konkretnej wspólnoty społecznej 
rośnie bardzo szybko. Nie od dziś bowiem wia-
domo, że największą przeszkodą w biznesie jest 
brak zaufania. 
 Gdybyśmy zatem mieli wskazać bardzo kon-
kretny obszar działania spółdzielni socjalnych 
w społecznościach lokalnych, to byłoby to np. 
współprowadzenie świetlić wiejskich, osiedlo-
wych itp.  Innym obszarem jest działalność bi-
bliotek osiedlowych, czy wiejskich/miejskich. 
Ponadto  interdyscyplinarne działania anima-
cyjne w gminnych/osiedlowych domach kultu-
ry mogą stanowić kapitalny obszar wspólnego 
wykorzystywania doświadczeń. Potencjał edu-
kacyjny takich partnerstw jest nie do uzyskania 
w innych konfiguracjach współpracy. Musimy 
jednak pamiętać, że zakładanie spółdzielni so-
cjalnej, już od samej idei, powinno kierować 
w stronę społecznej działalności spółdzielców. 
Każde bowiem założenie, że tworzymy krypto-
-działalność gospodarczą niweczy cały proces 
reintegracji i generuje ogromny potencjał ne-
gatywnych doświadczeń, w którym „normalni” 
mogą wykorzystywać „wykluczonych”. 
 Warto też zauważyć, że dopiero możliwość 
kształtowania programu wspólnie przez nauczy-
cieli lokalnej szkoły lub animatorów z domów 
kultury wraz założycielami spółdzielni socjalnej, 
byłaby najlepszym dowodem na to, że wyklucze-
ni wychodzą z getta. Wymaga to jednak odwagi  
i zaufania ze strony tych, którym dotąd wydawa-
ło się, że nie są wykluczeni. 

Karol Zamojski



ROZDZIAŁ III - W STRONĘ PRAKTYKI 19

Sponsoring kultury w praktyce

1. Nie szukaj sponsora na ostatnią chwilę.
Jakże często niedoświadczonym organizatorom 
wydarzeń kulturalnych zdarza się sytuacja, gdy 
w ostatniej chwili, zaledwie kilka tygodni  przed  
imprezą,  okazuje się, że mają „dziurę budżeto-
wą”. Pierwsza myślą, która się wówczas nasuwa 
jest poszukiwanie sponsora. Sytuacja jest ner-
wowa, w pośpiechu tworzymy oferty sponsor-
skie. Na ogół przychodzą nam wtedy do głowy 
standardowe rozwiązania – umieścimy logotyp 
w materiałach promocyjnych, podziękujemy 
sponsorowi podczas wydarzenia... Nie ma czasu 
na inne propozycje. Zdarza się także, że część 
materiałów promocyjnych już została wydru-
kowana, próbujemy „na gorąco” zaproponować 
coś sponsorowi. Dodatkowo podkreślamy, że 
oczekujemy niemal natychmiastowej decyzji, bo 
czasu przecież jest tak mało... Czy mamy szan-
se spełnić oczekiwania naszych potencjalnych 
sponsorów? Czy warto współpracować z partne-
rami, którzy na etapie przygotowań wykazali się 
kiepską organizacją i nie przewidzieli wszystkich 
wydatków? Pamiętajmy, że sponsor oczekuje 

Często narzekamy na brak sponsorów. Czy rzeczywiście jednak zawsze winne są przedsiębior-
stwa? A być może jest tak, jak w jednym z artykułów pisze Friedrich Loock:

Fatalna jest nasza niewiedza i nieporadność, jaką często wykazujemy, gdy próbujemy nawiązać 
współpracę na linii sponsor – „sponsorowany”.

od nas profesjonalnej współpracy. Poprzez na-
sze działania kreujemy jego wizerunek, a któż 
chciałby ryzykować w tak ważnej kwestii. 

2. Unikaj wysyłania masowych ofert spon-
sorskich do przypadkowych firm.
Istnieje niewielka szansa na pozyskania spon-
sora, gdy kierujemy ofertę „na ślepo” masowo 
do przypadkowych firm. Nawet, gdyby znalazł 
się cudem sponsor potencjalnie gotów udzielić 
nam wsparcia, możemy go skutecznie zniechę-
cić brakiem profesjonalizmu już na wstępnym 
etapie poszukiwań. Każdy, kto ma choć niewiel-
kie pojęcie o marketingu wie, że kierując ofertę 
masowo do wszystkich osiągamy w zasadzie taki 
efekt, jak byśmy nie kierowali jej do nikogo. Nie 
jesteśmy w stanie bowiem skutecznie zaspokoić 
wszystkich potrzeb różnorodnych firm, mają-
cych różny wizerunek i różne grupy docelowe. 
W taki sposób jedynie możemy skonstruować 
ofertę standardową, którą  raczej nie uda nam się 
zaskoczyć potencjalnego sponsora. Wówczas na-
sza oferta nie wyróżnia się spośród innych, bar-

dzo licznych ofert innych organizacji. Nie zachę-
cimy tym potencjalnego sponsora, o ile w ogóle 
zechce przeczytać naszą ofertę wiedząc, że skie-
rowaliśmy ją także do wielu innych podmiotów. 
Postaw na dobór takich firm, których wizerunek 
spójny jest z waszym produktem, z którymi łą-
czy cię wspólny segment docelowych odbiorców, 
który może okazać się dostawcą produktów lub 
usług potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, 
z którymi dostrzegasz szansę wzajemnego roz-
woju i długofalowej współpracy.

3. Wyprzedź oczekiwania sponsora.
Nie mów wyłącznie o swoich celach. Dążymy prze-
cież do partnerskiej współpracy. Spróbuj spojrzeć 
na swoją ofertę z perspektywy sponsora. Zastanów 
się, jakie może mieć potrzeby. Poznaj firmę, z któ-
rą chcesz współpracować, zanalizuj specyfikę jego 
oferty, klientów i partnerów. Zastanów się z kim 
konkuruje i w jakich obszarach. Szczególne prze-
analizuj segmenty odbiorców, do których trafia, 
być może i Tobie uda się wyjść naprzeciw ich po-
trzebom. Może zaproponujesz świadczenie kom-
plementarne względem produktów sponsora? Nie 
czekaj biernie na propozycje. Zaoferuj takie świad-
czenia , które najtrafniej zaspokoją jego potrzeby, 
postaraj się także je kreować. 

4. Spraw, by Twoja oferta wyróżniała się spo-
śród innych. 
Postaw na unikatowość, wyjątkowość świad-
czeń. Spraw, by twoja oferta wyróżniała się spo-
śród innych, które trafiają w ręce potencjalnego 
sponsora. Nie proponuj wyłącznie rozwiązań 
standardowych, które z łatwością może zapropo-
nować każda inna organizacja. Uważaj jednak, 
by unikatowość nie zamieniła się w dziwaczność, 
zwłaszcza wtedy, gdy nie jest to spójne z wize-
runkiem firmy. 

5. Dąż do stałej współpracy.
Jeżeli uda Ci się nawiązań pozytywne relacje 
z firmą – dąż do podejmowania długofalowej 
współpracy. Informuj na bieżąco o postępach 
prowadzonego przez ciebie projektu, nawet, je-
śli firma nie stawia takich wymagań. W długim 
okresie bardzo ważne jest utrzymywanie dialogu 
z partnerem oraz śledzenie uwarunkowań oto-
czenia, w którym działa. Obserwuj na bieżąco 
zmiany wprowadzanie w polityce produktu, po-
szerzaniu listy odbiorców docelowych. Stwórz 
politykę wspólnych działań w taki sposób, by 
dawała efekt synergii w osiąganiu celów strate-
gicznych obydwu podmiotów. 

6. Nie stawiaj się w roli żebraka.
Postawa typowo filantropijna, której jedynym 
zasadniczym celem jest oddanie przysługi or-
ganizatorom działalności kulturalnej, czy arty-
stom, jest już dziś rzadkością. Dąż do partner-
skiej współpracy, którą można potraktować. jako 
wymianę pewnych świadczeń. Do tego potrzeba 
jednak wiedzy i umiejętności na temat budowa-
nia strategii marketingowej. Profesjonalna oferta 
sponsorska uwzględniają ca wymagania i specy-
fikę firmy, będąca odpowiedzią na oczekiwania 
sponsora, połączona z nienaganną organizacją  
i znajomością technik oraz narzędzi marketingu 
to niektóre elementy w znaczącym stopniu przy-
czyniające się do potraktowania nas w roli rów-
norzędnego partnera. Wówczas istnieje większa 
szansa na to, że współpraca okaże się efektywna  
i satysfakcjonująca dla obydwu stron. 

Ewa Gruszka
Źródło: www.istock.com
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„Praktyka zawodowa uczy przede wszystkim tego, 
że wszelkie idealistyczne koncepcje zarządzania 
pozostają jedynie teorią i że wciąż napotykają 
przeszkody stawiane przez rzeczywistość. To wła-
śnie podczas praktyki okazuje się jak kluczowe 
są – jako kompetencje menedżerów kultury – ela-
styczność i otwartość”1

Działalność podmiotów sektora kultury 
może pozytywnie wpływać na rozwój spo-

łeczno-gospodarczy, a postrzeganie kultury jako 
katalizatora tegoż rozwoju zwiększyło świado-
mość konieczności doskonalenia umiejętno-
ści kadry zarządzającej w placówkach kultury.  
W warunkach gospodarki rynkowej związane 
jest to w szczególności z umiejętnością pozyski-
wania funduszy z różnych źródeł, wiedzy z za-
kresu zarządzania marketingowego, konieczną 
także w efektywnej współpracy ze sponsorami. 
Wymaga to interdyscyplinarnych umiejętno-
ści – połączenia znajomości specyfiki branży  
z kwalifikacjami menedżerskimi i wiedzą na te-
mat prawidłowości rynku kultury. 

1 B. Mandel, Kształcenie w zakresie zarządzanie kulturą 
w szkołach wyższych – między wymogami teorii a potrzebami prak-
tyki [w:] Zarzadzanie Kulturą,  E. Orzechowski (red.), wyd. Attyka, 
Kraków 2008.

Kształcenie praktyczne przyszłych menedżerów kultury

Ideą Generatora Kultury jest połączenie 
wiedzy z zakresu zarządzania, organi-
zacji, marketingu i finansowania dzia-
łalności kulturalnej z  praktyką kultury 
poprzez:

•	 badania rynku kultury i sztuki;
•	 międzynarodową wymianę doświad-

czeń;
•	 pozyskiwanie funduszy na działalność 

kulturalną;
•	 poszukiwanie instrumentów optyma-

lizacji procesów zarządzania w dzia-
łalności kulturalnej;

•	 poszukiwania nowych możliwości 
wykorzystania potencjału kulturowe-
go regionu;

•	 współpracę z placówkami kulturalny-
mi regionu;

•	 ekspercką pomoc w animowaniu jed-
nostek kultury w regionie;

•	 promocję nowej twórczości.

Połączenie doświadczeń środowisk twór-
czych, menedżerów, ekspertów kultury to 
inicjatywa, która ma szansę przyczynić 
się do rozwijania potencjału kulturowego 
naszego regionu.

Generator Kultury WSG

Studenckie Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze 
„OTHER WAY”  WSG w Bydgoszczy

Celem działalności koła jest w szczególności 
promocja nowej twórczości – organizacja 

i upowszechnianie współczesnych dzieł sztuki, 
tworzonych przez młodych artystów. Studen-

ci działający w kole zajmują się m.in. tworzeniem strategii marketingowych, pozyskiwaniem 
środków na promocję takiej twórczości. Ideą jest rozpowszechnianie utworów wśród młodych 
ludzi, często zniechęconych ofertą starych dzieł, które przeważają w programach artystycznych 
publicznych instytucji kultury. Opiekunem akademickim koła jest mgr Ewa Gruszka.

Maciej Pulit, pierwszy prezes Studenckiego 
Koła Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze 
„Other Way”. Po ukończeniu studiów licen-
cjackich na Kulturoznawstwie (w zakresie 
specjalności animacja i zarządzanie w kul-
turze) w Wyższej Szkole Gospodarki w Byd-
goszczy rozpoczął pracę w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie.

Członkami Koła są głównie studenci kulturo-
znawstwa, jednak nie jest to koło kulturoznaw-
ców! Wśród nas są również studenci innych 
kierunków, innych uczelni oraz absolwenci,  
a jedynym warunkiem przystąpienia do koła jest 
chęć poświęcenia swojego wolnego czasu na spo-
tkania, rozmowy, wspólne działania, realizacje 
projektów… Aktywne studiowanie, czyli działal-
ność studenta w trakcie studiów, zaangażowanie 
w najróżniejsze i często najdziwniejsze inicjatywy, 
nocna praca nad projektami, czy poznawanie  no-
wych ludzi przy okazji uczestnictwa w wydarze-

niach, to według mnie cenna i przyjemna inwestycja w przyszłość. Nie wymaga ona dużych nakładów 
finansowych, a jedynie chęci poświęcenia swojego wolnego czasu. Z moich doświadczeń śmiało mogę 
powiedzieć, że jest ona bardzo ważnym elementem na początku zawodowej ścieżki. Świeżo upieczo-
ny student ma zazwyczaj nieco problemów z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ma on także 
wiele możliwości. Uważam, że gdy odnajdzie się odpowiednią motywację, można w rozsądny sposób 
połączyć przyjemne z pożytecznym. Według mnie, to właśnie w trakcie studiów mamy największe moż-
liwości, by prowadzić dynamiczny tryb życia, który powinien być początkiem intensywnego rozwoju  
w kierunku zawodowych sukcesów. Oczywiście z mojego punktu widzenia same studia są również waż-
ne, niemniej jednak w moim przypadku, przed podjęciem pierwszej pracy, najwięcej wiedzy i umiejęt-
ności udało mi się pozyskać dzięki praktyce – właśnie w trakcie studiów. Rozmowy z osobami mającymi 
inny punkt widzenia, czy bogate doświadczenie są dla mnie bardzo ważnym elementem umożliwiają-
cym rozwój, także ten zawodowy.
Wielu moich znajomych po studiach pracuje w miejscach, które w żaden sposób nie wiążą się z ich 
zainteresowaniami czy marzeniami. Owszem, są różne sytuacje życiowe i  niektóre osoby rzeczywi-
ście nie mają pełnego wpływu na swoje życie. Uważam jednak, że wiele osób go ma, lecz zwyczaj-
nie o tym nie pamięta, żyjąc przyjemną codziennością. Każda uczelnia wyższa daje wiele możliwo-
ści swoim studentom. W trakcie moich studiów licencjackich miałem naprawdę ogromne wsparcie  
i pole, pozwalające na realizację swoich pomysłów. Takim sposobem, w ramach działalności koła 
„Other Way”, zrealizowaliśmy wiele konkretnych projektów artystycznych. Kosztowało nas to także 
wiele poświęcenia, sporo nerwów i stresu, ale dało również bardzo wiele pozytywnych wrażeń, przeżyć,  
a przede wszystkim konstruktywnych doświadczeń i niezapomnianej nauki. Wymienię te najważniej-
sze doświadczenia, jak  praca w grupie, tworzenie i wykorzystanie ofert partnerskich, sponsorskich, stra-
tegii marketingowych, możliwość współpracy z artystami, mediami, fundacją czy znaczącymi instytu-
cjami takimi jak teatr, urząd miasta czy telewizja. Uczestnicząc jedynie w zajęciach dydaktycznych nie 
jest możliwe przeżycie tego wszystkiego. Poprzez takie doświadczenia miałem możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy, weryfikacji własnych umiejętności i możliwości, które w konkretnych sytuacjach okazały 
się bezcenne w perspektywie dalszego rozwoju zawodowego.
Przekonałem się o tym kilka miesięcy po zakończeniu studiów, gdy otrzymałem propozycję pracy  
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Była to praca projektowa, podczas której byłem współod-
powiedzialny za koordynację przygotowań, przeprowadzenia i rozliczenia międzynarodowego fe-
stiwalu. Rozpoczynając studia nawet nie śniło mi się, że kiedykolwiek będę pracował w Warszawie  
i to w tak ważnej instytucji kultury. Musiałem zmierzyć się z wieloma skomplikowanymi i bardzo odpo-
wiedzialnymi zadaniami. Sama propozycja pracy na takim stanowisku, jak i umiejętne wykonywanie 
powierzonych obowiązków nie miałyby miejsca, gdyby nie doświadczenie zdobyte podczas studiów.
Jestem absolwentem studiów licencjackich o specjalności „animacja i zarządzanie w kulturze” oraz 
studiów podyplomowych w zakresie „design management”, a aktualnie realizuję studia magister-
skie o specjalności „menedżer kultury”. Wiem, że bez ponadprzeciętnego zaangażowania nie byłbym  
w miejscu, w którym obecnie się znajduję. Dlatego też zachęcam wszystkich niezdecydowanych studen-
tów oraz tych, którzy twierdzą, że nie mają czasu lub co gorsza, że się nie nadają do niczego, by znaleźli 
w sobie odpowiednią motywację. 
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„Classic and Dubstep in Progress” (12 grudnia 2011, Teatr Polski Bydgoszcz) to jeden z projektów 
koła „Other Way”, który zgromadził setki zainteresowanych niekonwencjonalną twórczością z całej 
Polski, już miesiąc przed wydarzeniem zabrakło wejściówek…

Plakat z koncertu „Skazani na kompozycję” 
(11 grudnia 2010, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG)

fot. Rafał Budzbon

fot. Anna Soporowska fot. Anna Soporowska
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Jak robić kulturę - okiem kreatywnej  
urzędniczki. Rozmowa z Olgą Marcinkiewicz

Jaka jest dzisiaj rola kultury? czy coś się zmieniło ostatnio?
Zmieniło się samo pojęcie i rozumienie kultury (nie używam słowa „definicja”, bo definicje znane 
są malej grupie specjalistów zajmujących się tematem), a mnie chodzi o powszechną świadomość. 
Wcześniej pojęcie kultury było niemal nierozłącznie związane z pojęciem sztuki i z jej wytworami – 
dziełami sztuki oraz miejscami prezentacji tych dzieł – takim jak teatry, filharmonie, galerie sztuki 
oraz pojęciem twórcy (mistrza). W tej chwili, głównie za sprawą internetu, kultura ma szersze znacze-
nie, obejmując wiele obszarów kreatywności i komunikacji człowieka z drugim człowiekiem, ale też 
z resztą świata (ekologia) i pełni rolę  obszaru wyrażania i komunikowania tego stosunku (do świata 
do innych). Zmieniła się również przestrzeń kultury, obejmując przestrzeń wirtualną oraz przestrzeń 
publiczną, 
 W sensie „badawczym” kultura po prostu jest pewnym strumieniem komunikujących się ele-
mentów, których nie można wartościować, tak samo ważna jest kultura profesjonalisty i nieprofesjo-
nalisty – tych zestawień można podawać wiele. 
 Według mnie najważniejszą rolą kultury jest rozszerzanie świadomości i wrażliwości człowieka, 
umożliwienie mu rozwoju osobistego i samoświadomości, wierzę, że jedynie świadomość umożliwia 
dokonywanie wyborów, a jedynie w sytuacji świadomego dokonywania wyborów możemy mówić  
o wolności.

Czy widzisz, jako osoba związana z MOKiem jakieś ważne obszary dla działania organizacji po-
zarządowych w kulturze? Tzn. czy organizacje są potrzebne kulturze, czy tez wystarczy kultura 
organizowana przez instytucje publiczne?
Miejskie instytucje kultury i ngo’s odgrywają zupełnie inną rolę (w sytuacji idealnej uzupełniają się) 
– dodałabym do tego jeszcze twórców indywidualnych i kolektywy. Stoję na stanowisku, że istnie-
ją obszary odpowiedzialności państwa, do której nie są zobowiązane ani ngo’sy ani indywidualni 
twórcy. Rozróżniłabym działanie na poziomie programów (edukacja, ochrona dziedzictwa, mecenat), 
które stanowią domenę państwa od działań projektowych stanowiących domenę ngo’sów, które re-
agują oddolnie na braki w systemie oraz działania „strumienia” – działania indywidualne. Tak więc 
w sytuacji idealnej – MOK tworzy programy (np. edukacja z uwzględnieniem wiedzy pedagogicznej, 
np. wszystkich etapów rozwoju dziecka) a ngo’sy i twórcy indywidualni tworzą projekty, pojedyncze 
akcje. Oczywiście programowanie powinno odbywać się w dyskusji z ngo’sami, które lepiej orientują 
się w zapotrzebowaniach swoich środowisk, doskonale wyczuwają bieżące potrzeby, nastroje, ten-
dencje. Organizacje pozarządowe odgrywają niezwykle istotną rolę jako strażnik interesów lokalnych 
środowisk, dbają o wydatkowanie środków, a ze względu na to, że nie muszą stosować się do obowią-
zujących sztywnych procedur sektora budżetowego, podobnie jak indywidualni twórcy, mają większą 
zdolność do podejmowania ryzyka, eksperymentu i przez to proponują rozwiązania innowacyjne. 
Ngo’sy są dla wielu osób pierwszym miejscem pracy i również szansą zaangażowania bezinteresow-
nego – myślę o wolontariuszach.

Czy uważasz, że kulturę da się liczyć? czy można zarządzać kulturą za pomocą myślenia ekono-
micznego (przy założeniu, że ekonomia to nauka społeczna)?
Wszystko można policzyć nawet miłość… trzeba tylko policzyć również cenę dokonanych uprosz-
czeń… Nawet jeśli mówimy o metodach liczenia jakościowego, to w przypadku zjawisk złożonych,  
a za takie uważam kulturę, to jestem ostrożna w stosowaniu narzędzi ekonomicznych i statystycz-
nych. Na pewno kryterium ekonomiczne nie może być najważniejszym kryterium oceny ani efektyw-
ności pracy instytucji kultury, ani oceny wydarzeń kulturalnych. Natomiast doskonale sprawdza się 
w przemysłach kreatywnych. Można pokazać konkretny, liczbowy wpływ kultury na rozwój innych 
dziedzin oraz zyski, jakie można osiągnąć w kulturze.

Gdybyś miała poradzić ludziom chcącym działać w obszarze kultury czy próbować współpraco-
wać z instytucją publiczną, czy też założyć fundację/stowarzyszenie, to którą wersję wybierzesz? 
A może ta alternatywa jest zbyt wąska?
Dodałabym jeszcze działania jako niezależny twórca utrzymujący się z innego źródła lub firmę pry-
watną  w obszarze kreatywnym. Wszystko zależy od celu jaki nam przyświeca – czy chcemy dokony-
wać zmian systemowych czy walczyć o prawa jakiejś grupy czy realizować własne potrzeby artystycz-
ne, społeczne, czy lubimy zarządzać czy skupieni jesteśmy na samorealizacji. 
 Fundacje i stowarzyszenia mają trudne życie finansowe, ale dają wolność realizacji tego, co się 
chce, podczas gdy instytucje miejskie (na pewno takie jak MOK, a w mniejszym stopniu instytucje 
sztuki takie jak miejskie teatry) pełnią rolę służebną i poddane są wielkiej presji zewnętrznej, która 
bardzo ogranicza możliwość realizacji własnych wizji. Ngo odpowiada za realizację programu pod 
względem merytorycznym, dobiera sobie partnerów jakich chce, natomiast instytucja miejska trak-
towana jest jak przedłużenie urzędu, który musi współpracować ze wszystkimi nawet jeśli nie ocenia 
merytorycznie swojego partnera wysoko. Tak więc wybór jest bardzo trudny. Najlepiej działać w ngo’s, 
współpracować projektowo z instytucją miejską i poszukać możliwości prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

OLGA MARCINKIEWICZ

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze 
PWST w Warszawie; studia podyplomo-
we na Wydziale Historii i Filozofii Sztuki  
i Architektury, Uniwersytetu Środkowoeu-
ropejskiego w Pradze, na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Oksfordzkiego, na Wydziale 
Reżyserii Tetralnej PWST w Krakowie; spe-
cjalista counsellingu Gestalt (Diploma Di Ge-
stalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze). 
Niezależny kurator sztuki, manager kultury, 
tłumacz.Współzałożycielka i dyrektor arty-
styczny Teatru Gestu i Ruchu w Krakowie 
(1998-2001); reżyser i choreograf spektakli 
teatralno-tanecznych „Śmierć Ofelii”, „Lady 
Makbet” inspirowanych dziewiętnastowiecz-
nym podręcznikiem dla adeptów sztuki aktor-
skiej Wojciecha Bogusławskiego pt. „Mimi-
ka”. W 2000 roku „Śmierć Ofelii” otrzymała 
nagrodę Polskiego Teatru Tańca z Poznania.
Koordynatorka Laboratorium Żywej Kultury  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. 
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Czy uważasz, że na sztuce można zarabiać? Pytanie dotyczy zarówno 
artystów, jak i animatorów kultury.
Realia są takie, że artysta w Polsce, podobnie jak manager kultury to raczej 
hobby niż zawód. Nie wiem czy to się zmieni, więc patrząc na dobrych fo-
tografów, którzy utrzymują się z reklamy myślę, że najlepiej być kuratorem 
sztuki ! a już najlepiej takim, który może szukać pracy zagranicą. 
 Można zarabiać na rzeczach ładnych i modnych (wraca zamawianie 
obrazów pod kolor dywanu), można zarabiać na rzeczach znanych (myślę, 
że Możdzer nie ma dzisiaj problemu z kalendarzem koncertów). Pozostaje 
sfera niezwykle ważna dla kultury – sfera eksperymentu – jeśli ekspery-
ment jest cool to się sprzeda, ale to nie wystarcza. Tutaj zaczyna się dome-
na państwa np., szkolenia tysięcy muzyków, z których tylko kilku będzie 
Możdżerami.

Co byś poradziła organizacjom pozarządowym chcącym działać  
w kulturze: mają coś zmieniać w sobie, czy dzisiejszy najczęstszy model 
działania jest ok?
Jeśli przez dzisiejszy model nazywamy to, co pokazują badania – czyli ngo-
’sy finansowane są głównie ze źródeł publicznych, posiadają bardzo małą 
wiedzę na temat środków europejskich, 1/3 członków stowarzyszeń nie 
płaci składek to jest to smutny obraz -  według mnie jedyną drogą (zanim 
zmienią się m.in. regulacje prawne umożliwiające przekazywanie środków 
przez firmy) jest partnerstwo z miejskimi instytucjami, ale nie na zasadzie 
domagania się od nich kolejnych publicznych środków na realizację swo-
ich celów statutowych, ale realne partnerstwo w budowaniu programów  
i ich realizacji. Często spotykam się również z narzekaniem przy Konkursie 
Ofert, że urzędnicy wymagają od ngo’sów opisu projektu, jakiś tam celów, 
efektów, a powinno wystarczyć sam pomysł. Niestety nie wystarcza nie ze 
względów na niepotrzebne procedury urzędnicze, ale ze względu na ko-
nieczność dokonania oceny i wyboru spośród coraz lepszych propozycji!

O autorach
EWA GRUSZKA
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu (w zakresie specjalności polityka gospodarcza 
i strategie przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej (w zakresie marketin-
gu i zarządzania). Obecnie jest doktorantką Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wy-
dziale Ekonomii. Autorka artykułów i publikacji 
naukowych i popularno-naukowych z zakresu 
ekonomiki kultury. W kręgu jej zainteresowań 
szczególne miejsce zajmują determinanty rozwo-
ju instytucji muzycznych w Polsce oraz strategie 
rozwoju instytucji kultury. 
 Ponadto jest absolwentką klasy skrzypiec 
wybitnej polskiej wiolinistki i profesorki Jadwi-
gi Kaliszewskiej na Wydziale Instrumentalnym 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Bydgoszczy. Swój warsztat wykonawczy do-
skonaliła podczas wielu mistrzowskich kursów 
skrzypcowych pod kierunkiem wybitnych skrzyp-
ków i pedagogów jak Krzysztof Węgrzyn, Nava 
Milo, Roman Lasocki, Bartosz Bryła, Adam Ko-
stecki i inni. Współpracowała z wieloma polskimi 
orkiestrami symfonicznymi, także w charakterze 
solistki. Chętnie podejmuje się prawykonań nowej 
muzyki, biorąc udział w projektach artystycznych 
łączących różne dziedziny sztuki. Była stypendyst-
ką Prezydenta Miasta Zamościa (2003).
 Jest także publicystką i popularyzatorką kul-
tury współczesnej w Bydgoszczy i regionie (re-
daktorka wielu artykułów i recenzji na łamach 
„Promocji Kujawsko-Pomorskich”, „B4.mag” oraz 
innych czasopism kulturalnych). Od 2007. kieruje 
Zakładem Zarządzania w Kulturze, a od września 
2011 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Kul-
turoznawstwa WSG w Bydgoszczy.

KAROL ZAMOJSKI
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stu-
dia podyplomowe Central European University. 
Filozof, epistemolog i krytyk kultury. Założyciel  
i Prezes Zarządu Pracowni Kultury Współczesnej, 
Redaktor Naczelny Krytycznego Magazynu Inter-
netowego VERTE. Organizator i uczestnik debat 
i dyskusji dotyczących kultury miejskiej. Krytyk 
miejskich systemów kultury. Analizuje systemy 
kultury głównie pod kątem ich negocjacyjności 
i debaty jako modelu kultury. Publikuje w cza-
sopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Pomysłodawca i współorganizator m.in. Aka-
demii Myśli Społecznej, projektu włączającego 
społeczności lokalne w proces partycypacyjnego 
zarządzania przestrzenią publiczną, kieruje Re-
gionalnym Obserwatorium Kultury w Bydgosz-
czy. Przewodniczący Rady Programowej Labora-
torium Żywej Kultury (Miejskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy). Członek Polskiego Towarzystwa 
Kulturoznawczego. Autor kilku strategii zarządza-
nia instytucjami kultury oraz organizacjami poza-
rządowymi działającymi w obszarze kultury. Był 
Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Burmistrza Więc-
borka oraz Kierownikiem Centrum Współpracy 
Regionalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. Bierze udział w projektach badawczych 
dotyczących kultury. Jest redaktorem dwu książek 
o współczesnych konfiguracjach życia społeczno-
kulturalnego na poziomie lokalnym oraz autorem 
kilkunastu artykułów w czasopismach ogólnopol-
skich i zagranicznych, podejmujących tematykę  
z pogranicza filozofii kultury i polityki kultural-
nej. Ponadto opublikował kilkadziesiąt artykułów 
w czasopismach internetowych.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Zuzanna Zacniewska  
- redaktor
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OBSERWATORIUM KULTURY W BYDGOSZCZY
Kultura zaczyna się liczyć. Większe i mniejsze miasta coraz chętniej widzą  
w kulturze ważny czynnik własnego rozwoju. Mieszkańcy dużych aglomera-
cji, jak i małych miejscowości podążają za kulturą goniąc festiwale, przeglą-
dy, koncerty. Jest nas tam coraz więcej. Coraz więcej też się o kulturze dysku-
tuje. Kongres Kultury Europejskiej, kongresy kultury poszczególnych miast, 
projekty „dyskutujące” o kulturze, właściwie już wszędzie i zawsze możemy 
wejść w jakiś dyskurs o kulturze, okazji nie brakuje.

Ale właśnie – o kulturze, czyli o czym?
Jak to możliwe, że kultura jest kołem zamachowym gospodarki lokalnej? 
Czy kultura to teatr, literatura, plastyka, architektura, czy też sposób funk-
cjonowania osiedlowych osiłków?  Te pytania i wiele innych pytań, tak czę-
sto dzisiaj zadawanych, wyznaczają przestrzeń działania naszego projektu: 
chcemy zrozumieć różnorodność definicji kultury. Mnogość doświadczeń 
tego czym jest kultura w mieście, czy jest jakimś homogenicznym systemem, 
czy raczej płynną rozmaitością doświadczeń, to sytuacje i pytania, które 
inspirują nasza wyobraźnię metodologiczną i każą podążać w niezbadane 
dotąd obszary.
 Po co? By wydobyć jakieś mechanizmy, struktury – wiedzę. Wiedzę, 
która pozwoli skuteczniej i efektywniej zarządzać kulturą, dzięki której kul-
tura faktycznie, w sposób zrozumiały i jednoznaczny, stanie się kołem zama-
chowym regionu.
 Jak to robimy? Jesteśmy forum dyskusji dla wszystkich aktorów kultu-
ry. Zarówno dla animatorów, menedżerów, badaczy, twórców jak i last but 
not least odbiorców – konsumentów kultury. Każdy przychodzi z jakimś 
doświadczeniem kultury. Każdy ma jakiś swój system uczestnictwa w kul-
turze. Jedni mają narzędzia badawcze, inni aparaty fotograficzne, jeszcze 
inni pióra, maszyny do pisania i komputery, a jeszcze inni wieczny sarkazm 
i krytykanctwo. Wszyscy spotykamy się, by dyskutować i poznawać kulturę. 
Bo każdy coś wnosi.
 Obserwatorium Kultury to przestrzeń spotkania, dyskusji i wspólnego 
budowania wiedzy. Zapraszamy do współpracy na rzecz miłościwie nam pa-
nującej kultury. www.obserwatoriumkultury.byd.pl

oprac. Judyta Śmiałek, Małgorzata Nowastowska 




