Kongres Kultury
Pomorza Zachodniego

Priorytetem polityki województwa zachodniopomorskiego jest stały
rozwój intelektualny i cywilizacyjny społeczności Pomorza Zachodniego oraz systematyczny wzrost potencjału kulturalnego regionu. Cel
ten realizowany jest poprzez upowszechnianie kultury oraz wspieranie
i promocję postaw aktywnego w niej uczestnictwa. Ważnym elementem jest dbanie o dziedzictwo kulturowe, będące fundamentem tożsamości regionalnej. Działania na rzecz tożsamości regionalnej zyskują na
znaczeniu szczególnie na Pomorzu Zachodnim, z jego skomplikowaną
historią. Co za tym idzie - jednym z priorytetowych zadań jest również
stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, jako narzędzia budowy społeczeństwa wiedzy. Wszystkie te obszary były przedmiotem
dyskusji podczas I Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego.
Kolejne edycje Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego będą zatem
kontynuować proces dialogu i podejmowania działań w partnerstwie
na rzecz rozwoju kultury w regionie. Spotkania kongresowe mają mobilizować do działania, dostarczać
nowych perspektyw i jeszcze mocniej integrować tych, dzięki którym kultura w naszym regionie może
się rozwijać. Synergia tych trzech kwestii w połączeniu z nieskrępowanymi możliwościami wsłuchania
się w głosy twórców i odbiorców jest nie do przecenienia.
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

I Kongres Kultury Pomorza Zachodniego, który odbył się w dniach 1516 listopada 2013 r. w Szczecinie, zapoczątkował nową jakość dyskusji
o kulturze w regionie. Motywem przewodnim wszystkich paneli była
oczywiście kultura, lecz ujęta z niespotykanej dotąd, pragmatycznej
perspektywy.
Dla demokracji uczestniczącej ważne jest budowanie więzi między
ludźmi, budowanie wspólnoty. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza
w obszarze szeroko rozumianej kultury. W tym kontekście najważniejszym osiągnięciem Kongresu stała się integracja środowiska. Połączenie wysiłków ludzi z różnych kręgów kultury i samorządu, włączenie
do dyskusji i współpracy osób zajmujących się kulturą komercyjnie,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, edukacji oraz samych
mieszkańców regionu, umożliwiło obywatelską partycypację w procesach zarządzania na rzecz rozwoju kultury.
Kongres dostarczył wielu trafnych diagnoz, które były nie tylko hasłami, lecz także zaproszeniem do
współpracy wielu środowisk zaangażowanych w kształtowanie kultury Pomorza Zachodniego. Zebrani,
w jednym czasie i miejscu, mogli swobodnie wymieniać poglądy, poszukiwać wspólnych inspiracji i
rozwiązań w obszarze kultury. Uczestnicy Kongresu zadeklarowali realizację wspólnych inicjatyw oraz
podkreślili znaczenie organizacji pozarządowych, które wnosząc wiele spontaniczności i kreatywności,
rozwijają ofertę kulturalną również mniejszych ośrodków w regionie. Wiele uwagi poświęcono kwestiom przygotowania młodego pokolenia do odbioru sztuki.
Wojciech Drożdż
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

IDEA
„Im kultura niższa,
tym naśladownictwo bardziej rozwinięte”
Stefan Żeromski
„Kultura przynosi także zwycięstwo,
choć zwycięstwo czasem obniża kulturę”
Platon
„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować
w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną”
Andrzej Sapkowski
Kultura w całej swej różnorodności, wieloznaczności, bogactwie form, treści rozwija i otwiera ludzkie
umysły. Człowiek z otwartym umysłem jest bardziej tolerancyjny, kreatywny. Stworzenie dobrej atmosfery dla rozwoju sztuki oraz „mody na sztukę” możliwe jest poprzez większe i różnorodne otwarcie na
publiczność oraz zauważenie jej potrzeb i oczekiwań. Dlatego, aby kultura mogła funkcjonować na
zdrowych, silnych, ale także rynkowych zasadach należy wychować świadomego odbiorcę. Stąd potrzeba budowania trwałych relacji pomiędzy organizatorami wydarzeń kulturalnych a mieszkańcami oraz
ciągłego docierania do grona nowych odbiorców.
Dzięki kulturze i jej różnorodności przełamywane są stereotypy, pokonywane uprzedzenia, prezentowane nowe idee, wartości. Dzięki obcowaniu ze sztuką człowiek staje się lepszy, bardziej wrażliwy, tolerancyjny, rozwija się w wielu innych dziedzinach. Bez kultury otaczający nas świat byłby niekompletny. Kultura, będąc pokarmem duszy, ma nasycić ją czymś głębszym, nie do końca poznanym, każdy bowiem
inaczej przeżywa i odbiera sztukę, ma inną zmysłowość.
W listopadzie ubiegłego roku w Szczecinie odbył się Kongres Kultury Pomorza Zachodniego. W dziesięciu panelach tematycznych, prowadzonych przez specjalistów, udział wzięło ponad 300 osób. Potrzeba
organizacji Kongresu była dla mnie, jak i moich współpracowników z Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego oczywista i niepodważalna.

Celem Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego była diagnoza i wypracowanie propozycji zmian w sektorze kultury tak, aby stał się otwarty, nowoczesny i przyjazny, stworzenie modelu sektora kultury dynamicznie reagującego na zmiany i potrzeby odbiorców, otwartego na inne podmioty, pozbawionego
barier architektonicznych, społecznych i ekonomicznych, a także nowocześnie budowanego, modernizowanego i zarządzanego.
Kulturze potrzebna jest debata. Wszelkie ograniczenia i zakazy kulturze nie służą. O kulturze rozmawiać
trzeba na wielu płaszczyznach: artystycznej, finansowej, społecznej.
Podmioty działające w kulturze powinny być ukierunkowane na publiczność, gdyż bez jej udziału spektakl, wystawa, koncert, wydaje się niekompletny. Budowanie trwałych relacji między instytucjami kultury i odbiorcami, umiejętne odczytywanie zainteresowań i potrzeb, prezentowanie ciekawej i dobrze
przemyślanej oferty jest wskazane dla rozwoju kultury. Twórcy nie mogą „obrażać się” na publiczność
i tłumaczyć swoich niepowodzeń „niewiedzą odbiorcy”.
Władze samorządowe powinny stwarzać możliwości dla rozwoju kultury poprzez m.in. finansowanie
działalności kulturalnej (najlepsze projekty), modernizację infrastruktury (dostosowanej do potrzeb
i możliwości finansowych, w myśl zasady - „wybudować łatwo, trudniej utrzymać”), inwestowanie
w kapitał ludzki (zatrzymanie i przyciągnięcie najzdolniejszych, najlepszych młodych twórców).
Przemysław Wraga
Kierownik Biura ds. Kultury
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Kongres Kultury
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Beczka bez dna czy nakaz cywilizacyjnego rozwoju
– o finansowaniu kultury
Panel poświęcony zagadnieniom związanym z finansowaniem kultury ze środków publicznych i prywatnych, wzajemnym relacjom pomiędzy dysponującymi tymi środkami a ich odbiorcami oraz oczekiwaniom współczesnych artystów, mecenasów i odbiorców kultury.
Kultura często decyduje o atrakcyjności danego regionu zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym. Od pewnego czasu zmianie ulega model finansowania przedsięwzięć kulturalnych, dostępne są nowe możliwości i źródła – w tym udział sektora prywatnego, który zaczyna dostrzegać coraz
większe znaczenie kultury w swojej działalności. W dyskusji panelowej udział wezmą przedstawiciele
sektora publicznego i prywatnego. Zaprezentowane zostaną modelowe przykłady finansowania kultury przez sektor prywatny.

Zagadnienia:
• Finansowanie kultury ze środków publicznych i prywatnych.
• Rola „mecenatu” publicznego nad działalnością kulturalną (przykłady, korzyści, wzorce, modele
współpracy — studium przypadku, konfrontacje).
• Wpływ kultury na rozwój gospodarczy regionu (przykłady, wzorce).
• Czy sektor prywatny jest zainteresowany finansowaniem przedsięwzięć kulturalnych i jakie ma
z tego korzyści (przykłady, modele współpracy, konfrontacje)?
• Czy działalność kulturalna prowadzona przez instytucje kultury powinna być zachowana wyłącznie
dla podmiotów publicznych? A w związku z tym – czy sektor niepubliczny powinien być dopuszczony do organizowania i prowadzenia instytucji kultury?
• Czy jakość oferty kulturalnej uzależniona jest tylko od wysokości środków finansowych?
• Czy prowadzone oraz planowane inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury kulturalnej przełożą
się także na zmiany programowe, poprawę jakości usług oraz dotarcie do nowych odbiorców? Jeśli
tak — to czy wiąże się to zawsze z dodatkowymi kosztami finansowymi?

Uczestnicy:
Radosław Brzózka - moderator panelista
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, popularyzator nauki. Autor programu popularnonaukowego „Jak to działa?” w TVP1 oraz współprowadzący programu „Kulturalni.pl” w TVP Polonia. Przez wiele lat współpracował z Polskim
Radiem jako prowadzący audycje poranne oraz wydawca. Pasjonat nowych
technologii wyrastających na pograniczu różnorodnych dyscyplin techniki
i sztuki.

Wojciech Drożdż - panelista
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie logistyki i integracji europejskiej.
Absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich
z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalista
z zakresu ekonomiki transportu, logistyki międzynarodowej, polityki regionalnej i współpracy transgranicznej. W obecnej kadencji Zarządu Województwa pełni funkcję wicemarszałka, odpowiedzialny jest za: infrastrukturę
i transport, politykę regionalną, kulturę, naukę i dziedzictwo narodowe.

Paweł Potoroczyn - panelista
Dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny.
Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie
Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury
Polskiej w Nowym Jorku jako jego pierwszy dyrektor. W roku 2005 został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Tygodniku Powszechnym i magazynie Brief. W roku 2013 wydał powieść „Ludzka
rzecz” (wydawnictwo W.A.B).

Edward Osina - panelista
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „CALBUD” Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
W 1991 roku założył Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o..
Jest również wiceprezesem Zarządu Business Centre Club i kanclerzem Loży
Szczecińskiej BCC oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zasiada także w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Szczecina. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in.: Perła Biznesu 2005, Menedżer Pomorza 2005, Mecenas Kultury Szczecina 2010, Złota
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, Złota Statuetka Lidera
Polskiego Biznesu 2012.

Leszek Mądzik - panelista
Scenograf i reżyser teatralny. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł magistra sztuki otrzymał w Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza
w Białymstoku, doktora i profesora – w ASP w Warszawie. W 1969 r. założył
Scenę Plastyczną KUL, w ramach której zrealizował kilkanaście premier. Jego
teatr brał udział w ponad 50 międzynarodowych festiwalach. W 1986 r. założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Autor scenografii w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich. Członek Związku Polskich
Artystów Fotografików, projektodawca Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach. Autor licznych plakatów i grafiki książkowej. Laureat szeregu
nagród i odznaczeń.

Jarosław Czuba - panelista
Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Prawnik, absolwent SGH i WSPiZ na kierunku zarządzanie. Pełnił obowiązki Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektora Departamentu Prawnego MKiDN. Był odpowiedzialny za realizację polityki
audiowizualnej oraz sprawował funkcję delegata krajowego do Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych Rady UE. Członek Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej. Wykładowca i uczestnik licznych debat środowiskowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu instytucjami kultury.

Podsumowanie panelu

Beczka bez dna czy nakaz cywilizacyjnego rozwoju
– o finansowaniu kultury
miejsce: Teatr Polski — sala główna
data: 15 listopada 2013 r. godz. 12.30–15.00
Celem dyskusji prowadzonej w ramach panelu, było połączenie ognia z wodą. Staraliśmy się odpowiedzieć
na pytanie o to, w jakim stopniu finansowanie kultury ze źródeł publicznych i prywatnych jest cywilizacyjną koniecznością. Zastanawialiśmy się, czy można traktować środki wydawane na kulturę jako wydatek,
który można rozliczać na równi z innymi formami inwestowania? Czy również w tym przypadku należy
oczekiwać konkretnych zysków? Paneliści próbowali ustalić hierarchię zależności między gospodarką,
a kulturą.
Radykalne stanowisko prezentował Paweł Potoroczyn, który konsekwentnie odcinał się od traktowania kultury, jako inwestycji pojmowanej wg norm kreślonych przez współczesną ekonomię. Wskazywał
na fakt, iż trwający od 2008 roku kryzys, to zjawisko będące efektem zerwania więzi między ekonomią
a szeroko pojętą kulturą. Kryzys gospodarczy jest tylko jednym z przejawów bardziej złożonego zjawiska
– kryzysu aksjologii, psychologii i etyki. Finansowanie kultury jest podstawowym obowiązkiem instytucji
publicznych i prywatnych. Nie ma natomiast uzasadnienia dla prób określenia konkretnej stopy zwrotu, ponieważ zysk z rozwoju kultury ma charakter
niematerialny.
Wojciech Drożdż prezentował perspektywę samorządową. Ograniczony budżet nakłada na instytucje publiczne
konieczność racjonalnego wydawania środków. Jednym
z kryteriów jest zwrot inwestycji – za każdym razem, gdy
padało wspomniane hasło, Paweł Potoroczyn protestował. Myśląc o długofalowej strategii rozwoju regionu, władze
samorządowe muszą dokonywać wyborów ważąc interesy – często sprzeczne –
różnych grup społecznych i zawodowych.

Jarosław Czuba przypomniał, że realizując swoją
misję, Narodowy Instytut Audiowizualny często
finansuje zewnętrzne projekty. Wymagało to wypracowania przejrzystych i obiektywnych mechanizmów oceny wniosków. Podczas debaty padały
zastrzeżenia, że ocena wartości projektów kulturalnych nie jest łatwym zadaniem. Jarosław Czuba zaproponował zainteresowanym instytucjom pomoc
w opracowaniu podobnych praktyk, które stosowane są w NINA. Jako przykład efektywnego wykorzystania środków, wspomniane zostały projekty
internetowe prowadzone przez Instytut. Dzięki udostępnieniu treści, szerokie grono odbiorców uzyskało
łatwy dostęp do wartościowych zasobów związanych z polską kulturą. Programy skierowane do dzieci i
młodzieży w atrakcyjny sposób uzupełniają edukację kulturalną.
Leszek Mądzik porównywał sytuację współczesnego reżysera z sytuacją sprzed 20 – 30 lat. Dużą część
energii twórcy pochłania dziś pozyskiwanie środków. Na pytanie czy któryś z jego projektów się nie udał
z powodu braku finansowania, odpowiedział, że nie. Zaznaczył natomiast, że takie komercyjne traktowanie kultury nie sprzyja twórczej pracy.
Edward Osina przedstawił doświadczenia własnej firmy. Pojawiła się ciekawa propozycja stworzenia funduszu, na który składałyby się przedsiębiorstwa z regionu - wydatek rzędu 1000 złotych rocznie to dla
większości właścicieli małych i średnich kwota możliwa do zaakceptowania. Suma tych niewielkich kwot
stanowiłaby pokaźne źródło finansowania dla ciekawych inicjatyw kulturalnych. Alternatywą byłoby stworzenie funduszu, ze składek największych przedsiębiorstw działających w województwie.
Większość uczestników panelu nie zgadzała się z traktowaniem kultury jako zwyczajnej inwestycji. Należy
ją rozumieć jako zjawisko nadrzędne wobec ekonomii – motor napędzający rozwój społeczny i cywilizacyjny.
Autor:
Radosław Brzózka, moderator panelu

Obywatele kultury i kultura obywateli.
Organizacje pozarządowe w przestrzeni kultury.
Miejsce do mieszkania, o jakim marzymy, to miejsce, którego mieszkańcy lubią spędzać czas z kulturą –
tworząc ją sami lub uczestnicząc w niej jako odbiorcy. Różnorodność oferty pozwala każdemu znaleźć
coś dla siebie; panuje atmosfera nieskrępowanej niczym kreatywności, doceniany jest każdy jej przejaw. Uczestnictwo w kulturze i innowacyjność mieszkańców są priorytetem wszelkich działań, a u ich
podstaw leży kooperacja szkół, instytucji kultury oraz NGO. Do tego nowoczesne programy edukacyjne, wszechstronnie przygotowani nauczyciele i animatorzy, powszechny dostęp do bibliotek, mediatek, przestrzeni kreatywnych… Rzeczywistość jest niestety inna: obecnie edukacja artystyczna na poziomie szkolnym zanika, co z pewnością będzie miało konsekwencje w późniejszym odbiorze sztuki
i chęci uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych przez absolwentów szkół. Polska jest pozbawiona
strategicznego planu inwestowania w infrastrukturę kulturalną, która w znacznej mierze jest spadkiem
po dawnych czasach. Tymczasem nowoczesna infrastruktura jest podstawą powszechnego uczestnictwa w kulturze – to przestrzeń użyteczności publicznej pomiędzy ośrodkami kultu religijnego a centrami handlowymi.

Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•

Czy inwestycje w infrastrukturę są w stanie zmienić i pobudzić polskie społeczeństwo?
Czy może niezbędne są inwestycje w czynniki miękkie?
Jaka jest rola organizacji pozarządowych w hamowaniu i zapobieganiu tym procesom?
Do czego kulturze potrzebne są organizacje pozarządowe?
Jaka jest jakość oferowanych przez NGO wydarzeń?
Subsydia, powodują że wydarzenia te są w dużej mierze darmowe – jakie ma to konsekwencje?
Czy działania NGO są profesjonalne, czy amatorskie?

Uczestnicy:
Monika Tomczyk - moderator
Wykładowca akademicki, na stałe związana z Uniwersytetem Szczecińskim
(Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług). Specjalizuje się w ekonomice sektora kreatywnego, jego wpływie na rozwój regionalny oraz w modelach biznesowych sektora kreatywnego i kultury. Wie wszystko o zarządzaniu designem
i projektowaniu usług na poziomie mikroekonomicznym. Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury, promującego i rozwijającego innowacyjne pomysły
z zakresu kultury i kreatywności, a także prezes Stowarzyszenia Media Dizajn.
Jej celem jest twórcze i kreatywne poszukiwanie rozwiązań, które koncentrują
się na potrzebach użytkowników, planowanie i wspieranie działalności sektora
kreatywnego w sferze funkcjonalnej, wizualnej, emocjonalnej i społecznej.

Paweł Osuchowski - panelista
Z urodzenia poznaniak z wychowania krakowianin z wyboru szczecinianin
— muzyk na służbie słowa i dźwięku, dyrygent, chórmistrz, animator kultury, autor programów edukacyjnych, audycji radiowych. Dyrektor artystyczny
FAMD, założyciel Orkiestry Famd.pl, współtwórca wielu cyklicznych wydarzeń muzycznych. Pasjonat astronomii, pracy w ogrodzie oraz piłki nożnej.
Wierny kibic piłkarskiej drużyny trzynastokrotnego mistrza Polski – Wisły
Kraków.

Emilia Goch - panelista
Szczecinianka, altowiolistka. Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, z filią w Szczecinie. Wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin, otrzymała również nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów
wyższych w dziedzinie sztuk muzycznych. W 2008 roku założyła kameralną orkiestrę smyczkową Baltic Neopolis, którą kieruje do dziś. Jest również prezeską
Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra – jednej z najprężniej działających
organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim.

Wojciech Celiński - panelista
„Pozytywnie zakręcony” miłośnik dawnego świata Słowian i Wikingów. Jeden
z założycieli Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów „Wolin Jomsborg
Vineta”, a obecnie jego prezes. Marzeniem, które zrealizował, było stworzenie
Warsztatów Archeologii Eksperymentalnej, czyli wczesnośredniowiecznego
skansenu Słowian i Wikingów, w którym odbywają się lekcje żywej historii
dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Od ponad 10 lat organizuje
część historyczną Festiwalu Słowian i Wikingów.

Dorota Kowalewska - panelista
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, asystent w Zakładzie Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych IPiE US.
Zainteresowania badawcze dotyczą polityki etnicznej, komunikacji społecznej oraz roli NGO-sów w kreowaniu przestrzeni społecznopolitycznej. Aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne dla instytucji oraz organizacji działających w obszarze kultury. Wiedzę praktyczną przekazuje słuchaczom kursów,
szkoleń oraz studiów, a także wykorzystuje w działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Gościnnie w panelu uczestniczyli:

Rafał Bajena - Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki
Andrzej Łazowski - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Podsumowanie panelu

Obywatele kultury czy kultura obywateli. Organizacje
pozarządowe w przestrzeni kultury
miejsce: Teatr Kana, Sala Główna
data: 15 listopada 2013 r., godz. 12.30–15.00
Celem panelu była dyskusja nad uczestnictwem w kulturze przez jej odbiorców, zwłaszcza w kontekście
zanikania edukacji artystycznej na poziomie szkolnym, braku strategicznego planu inwestowania w infrastrukturę kulturalną czy problemów przy współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami kultury oraz NGOsami. W trakcie dyskusji poruszano, m.in. zagadnienia związane z rolą organizacji pozarządowych w kształtowaniu oferty kulturalnej oraz gustów odbiorców.
Dyskusję otworzyły prezentacje organizacji pozarządowych przygotowane przez panelistów.
Wystąpienia uzmysłowiły publiczności ogromny wkład tych
organizacji w tworzenie kultury i podnoszenie atrakcyjności
regionu jako miejsca, w którym mieszkańcy lubią spędzać
czas z kulturą – tworząc ją sami. Prezentacje udowodniły, że
działania organizacji pozarządowych są profesjonalne, cechuje je szybkość działania i reagowania na gusta i
trendy oraz mobilność, która pozwala na dotarcie z kulturą (ofertą kulturalną) do miejsc, gdzie
dostęp do wydarzeń nie jest tak oczywisty. Organizacje nauczyły się pozyskiwać środki zewnętrzne i dywersyfikować
źródła przychodów, które umożliwiają
im płynne działanie. NGO-sy pozyskują
środki ze źródeł publicznych:
lokalnych, centralnych oraz
międzynarodowych, a także z
działalności odpłatnej (sprzedaż biletów czy płyt z nagraniami). Wymieniono również innowacyjne sposoby pozyskiwania

środków, takie jak platformy crowdfundingowe. Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra pozyskało 13 971 zł
na sfinansowanie nowoczesnego wideoklipu do Sinfonietty Pawła Łukaszewskiego – jest to pionierskie działanie w przypadku wydawnictw z muzyką klasyczną. Teledysk towarzyszyć będzie płycie nagranej przez orkiestrę
Baltic Neopolis.
Dalsza część dyskusji nad istotą obywatelskości w kulturze skupiła się na poziomie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami kultury. Obie
strony podkreślały wzajemne niezrozumienie i brak komunikacji. Przedstawiciele NGO-sów mówili o niechęci instytucji do współpracy z nimi, zasłanianiu się przez
instytucje przestarzałymi statutami oraz strachem przed
konkurencją. Obecni przedstawiciele instytucji kultury
zwracali uwagę na
chaotyczne
prowadzenie działań
przez przedstawicieli trzeciego sektora.
W trakcie dyskusji nie obyło się również
bez narzekania na ogólny stan rzeczy.
Tok dyskusji wskazywał na najistotniejsze
problemy, z którymi borykają się NGO-sy
działające w obszarze kultury. Podkreślano
brak kompetencji i wiedzy przeciętnych
odbiorców, który przekłada się na niskie uczestnictwo w ofercie kulturalnej, zwłaszcza tej wyszukanej, trudniejszej w odbiorze, wymagającej zaangażowania. Kwestię edukacji artystycznej omówiono na przykładzie odbiorców
muzyki klasycznej. Paweł Osuchowski (Fundacja
Muzyki Dawnej) mówił o szczególnej konieczności
kształcenia dzieci, czyli przyszłych odbiorców. Emilia Goch (Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra)
podkreślała potrzebę edukacji (muzycznej) „głuchych” dorosłych.

Wnioski płynące z dyskusji można potraktować jako uniwersalne dla całego sektora kulturalnego
i zamknąć je w następujących postulatach:
• należy położyć nacisk na edukację artystyczną odbiorców zarówno obecnych (dorośli), jak
i przyszłych (dzieci i młodzież) – niezbędna jest edukacja i wychowywanie kolejnego pokolenia
widzów, odbiorców sztuki, ale i twórców;
• należy wprowadzić wielotorową edukację artystyczną na poziomie rodziny, szkoły, itd.;
• organizowane wydarzenia kulturalne powinny być przemyślane i ciekawe, zachęcające do udziału
w nich;
• należy wzmocnić współpracę pomiędzy NGO-sami a instytucjami (szczególnie potrzebne jest
wzajemne sieciowanie) ze szczególnym naciskiem na organizację długofalowych i systematycznych
działań.
Autor: Monika Tomczyk, moderator panelu

Wielokulturowość? Jaka tożsamość regionu?
Ostatnimi czasy znów nasilają się dyskusje na temat współczesnej tożsamości: narodowej, regionalnej,
lokalnej. Ich źródła i konteksty są różnorodne: są reakcją na nowe procesy (kulturowe, społeczne i polityczne) w Europie i na ś wiecie, integrację europejską i globalizację, wielokulturowość i kulturową polifoniczność, współczesne nadzieje i frustracje, mieszanie się kultur, odżywanie tendencji narodowych
i nacjonalistycznych. W 1945 roku i w latach następnych na Pomorzu Zachodnim, jak we wszystkich
regionach dzisiejszej północno-zachodniej Polski, które do końca drugiej wojny należały przez setki lat
do Niemiec, doszło do całkowitej wymiany ludności. Nowi mieszkańcy przybyli na tereny, które dla większości z nich były obce. Dziś rzeczywistość regionu tworzą już także wnukowie uczestników i świadków
drugiej wojny światowej, wydarzeń roku 1945 r. i pierwszych lat powojennych. Ich współczesnością są
nowe technologie, Unia Europejska, otwarta granica polsko-niemiecka, swoboda przemieszczania się
w Europie, jej różnorodność kulturowa i dyskusje na ten temat, dostępność całego świata. Młodzi obywatele RP odkrywają niemiecką przeszłość Pomorza Zachodniego, poznają też (i nierzadko odkrywają)
jego polską przeszłość powojenną. Oni i ich rówieśnicy, Niemcy, odkrywają po obu stronach otwartej
granicy historyczną wspólnotę regionu.

Zagadnienia:
• Jaka jest dziś tożsamość Pomorza Zachodniego, regionu w granicach Polski i historycznego Pomorza, którego przygraniczna stolica, Szczecin, leży geograficznie o wiele bliżej Berlina niż Warszawy?
• Jaka jest tożsamość regionu, który będąc w geograficznym centrum Unii Europejskiej jest położony
tuż przy granicy polsko-niemieckiej, pomorsko-pomorskiej i brandenbursko-zachodniopomorskiej
oraz nad Bałtykiem, który sąsiaduje z innymi regionami Polski, w tym z polskim Pomorzem przedwojennym i Wielkopolską, do którego włączono też część dawnej Nowej Marchii, gdzie zamieszkali
po wojnie ludzie z różnych regionów Polski, wśród nich Ukraińcy, Żydzi, grupki Rosjan, Litwinów,
Greków i Macedończyków, gdzie zostało bardzo niewielu dawnych mieszkańców – Niemców, gdzie
tradycję i dziedzictwo protestanckie objęli katolicy?
• Czy Szczecin może stać się transgraniczną regionalną metropolią? Jaka jest młoda tożsamość zachodniopomorska? Jakie tworzy się tu społeczeństwo? Wielokulturowe? Co jest jego tradycją, jaka
jest jego przyszłość?

Uczestnicy:
Bogdan Twardochleb - moderator
Dziennikarz i publicysta „Kuriera Szczecińskiego”, w którym redaguje
m.in. dodatek „Przez granice”, poświęcony sprawom pogranicza polskoniemieckiego. Uczestnik debat polsko-niemieckich, współinicjator wieloletniej współpracy „Kuriera Szczecińskiego” i „Nordkuriera”, autor artykułów
i esejów drukowanych m.in. w polsko-niemieckim kwartalniku „Dialog”,
„Zeszytach Kulickich”, czasopiśmie „Pommern”, w wydawnictwach zbiorowych, portalach „TransOdra” i „Geschichte im Fluss”.

Kinga Wóycicka-Hartmann - panelista
ur. 1953. Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 1984 r.
mieszka i pracuje w Niemczech. Pracownik władz oświatowych Saksonii,
obecnie kierownik biura Saksońskiej Agencji Oświatowej ds. projektów
edukacyjnych w Görlitz. Inicjatorka wprowadzania języka polskiego jako
ojczystego i obcego w szkołach w Bremie i Angermünde (Brandenburgia), edukacji dwujęzycznej, autorka podręczników do nauczania języka
polskiego, polsko-niemieckich materiałów do nauczania historii. Organizatorka polsko-niemieckich spotkań oświatowych, programów współpracy szkół pogranicza, współtwórczyni saksońsko-dolnośląskiego modelu
współpracy w dziedzinie edukacji.

Wołodymyr Pawliw - panelista
(Lwów, Ukraiński Uniwersytet Katolicki), politolog, publicysta, uczestnik
projektów polsko-ukraińsko-niemieckich, autor m.in. esejów i książek o
kulturowym dziedzictwie Galicji;

Marta Grzechnik - panelista
Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, laureatka stypendium Marie Curie
na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie. Obecnie uczestniczka międzynarodowego programu badawczego „Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region” oraz adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Gdańskiego. Zainteresowania badawcze obejmują historię i historiografię
regionu bałtyckiego, Europy Północnej oraz pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej, historię regionalną oraz historię pojęć.

Dr Paweł Migdalski - panelista

ur. 1979. Historyk, studia na uniwersytetach w: Szczecinie, Poznaniu, Marburgu, Greifswaldzie; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych USz, wykładał m.in. w Instytucie Historii Uniwersytetu Greifswaldzkiego i na tamtejszym studium doktoranckim „Baltic Borderlands”. Główne
tematy badań: historia Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii, stosunki
słowiańsko-duńskie, pamięć zbiorowa i polityka historyczna. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”
w Chojnie. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek, redaktor i współredaktor prac zbiorowych.

Podsumowanie panelu

Wielokulturowość? Jaka tożsamość regionu?
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Gmach Główny, Wały Chrobrego
data: 15 listopada 2013 r. godz. 12.30–15.00
Dodatkowe informacje:
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)”
Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. „Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich.
1. Tożsamość regionalna (lokalna) – uczestnicy dyskusji mówili bardzo ogólnie, że to identyfikacja z
miejscem zamieszkania, siła więzi z nim. Podkreślali, że zwłaszcza na pograniczu, a także na całym
Pomorzu Zachodnim, należącym do Polski od 1945 roku, tożsamość należy rozumieć jako proces
bardzo dynamiczny, w którym – obok innych czynników – zasadnicze role odgrywają kultura i edukacja (edukacja ustawiczna). Kinga Hartmann i dr Paweł Migdalski podkreślali znaczenie edukacji
regionalnej, mówili też o konieczności kształcenia specyficznych kompetencji dla pogranicza. Z sali
zabrał głos m.in. dr Ryszard Stoltman (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), który apelował, by nie zapominać o tradycji kaszubskiej w dziejach Pomorza Zachodniego, związanej z regionem od wczesnego średniowiecza.
2. Dr Paweł Migdalski mówił, że Pomorze Zachodnie nie było w swej historii regionem wielokulturowym. Przed 1945 rokiem było związane z kulturą niemiecką (niewielki procent społeczeństwa
stanowiły mniejszości narodowe), a od roku 1945 związane jest z kulturą polską (niewielki procent
społeczeństwa stanowią mniejszości narodowe). Zachodniopomorskie pełne jest śladów kultury
niemieckiej, co jednak nie znaczy, ze dzisiejsi jego mieszkańcy są jej kontynuatorami. Znaczy to jednak, że wiedza o niemieckiej przeszłości, o różnych jej aspektach, jest niezbędna dla budowania
związków z regionem. Wiąże się po prostu z jego poznawaniem. Dr Migdalski przypominał również,
że historyczne Pomorze (Pommern) od 1945 roku przedzielone jest granicą polsko-niemiecką, a to
oznacza, że identyfikacja z regionem oznaczać winna identyfikowanie się z całą jego przestrzenią
historyczną i kulturową.
3. W czasie dyskusji przypominano, że od wejścia Polski do strefy Schengen na pograniczu polskoniemieckim powstają dwukulturowe, polsko-niemieckie enklawy – wszystkie po niemieckiej stronie

granicy, największe w okolicach Szczecina, ale też we Frankfurcie nad Odrą i Görlitz, co związane jest
ze swobodą osiedlania się i przekraczania granicy. Zwracano uwagę, że tym zjawiskom powinien towarzyszyć wzrost wzajemnej wiedzy Polaków i Niemców o sobie (historii, tradycji, kultur, języków).
Powinno to być zadanie dla państwa i samorządów. Organizacje pozarządowe, jak np. Terra Incognita, nie są w stanie mu podołać.
4. Wspólne regionalne programy edukacyjne powstają we współpracy Saksonii z Dolnym Śląskiem.
Prezentowała je Kinga Hartmann-Wóycicka. Publikowane są tam polsko-niemieckie podręczniki,
prowadzi się programy (projekty) edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, programy kulturalne, menadżerskie, służące upowszechnianiu wzajemnej wiedzy o sobie, będące elementem kształcenia
regionalnego i kształcenia dla pogranicza. Nie są to działania epizodyczne, lecz tworzy się system
takich przedsięwzięć. Jest to element budowania społeczeństwa otwartego, wyrywania go z poczucia prowincjonalności.
Warto bliżej poznać efekty saksońsko-dolnośląskich programów. Dobrze byłoby i na Pomorzu budować podobne systemowe rozwiązania. Między Saksonią i Dolnym Śląskiem to się udaje, choć łatwe
nie było i nie jest, o czym też napomykała Kinga Hartmann.
5. Poznawanie historii i dawnych tradycji to impuls dla poszukiwania rozwiązań dla przyszłości – mówił o tym Wołodymyr Pawliw, autor m.in. książki „W poszukiwaniu Galicji”, w której współczesnemu
czytelnikowi ukraińskiemu prezentuje wielokulturowość Galicji. Pawliw podkreślał, że poznawanie
przeszłości, w tym kultury polskiej i innych kultur, składających się na specyfikę Galicji,
to wspieranie idei społeczeństwa otwartego, nowoczesnego, europejskiego.
Można by powiedzieć, że taki sam winien być cel „poszukiwania Pomorza”, poznawania
całego jego dziedzictwa. Mówił o tym dr Paweł Migdalski.
6. Na pograniczach wokół Bałtyku trwają
dynamiczne
procesy społeczne, podobnie
jak
na
pograniczu polsko-nie-

mieckim. Ich systematyczną obserwacją zajmuje się międzynarodowa grupa naukowców z
Uniwersytetu Greifswaldzkiego, skupiona wokół programu „Baltic Boderlands”, o czym mówiła dr
Marta Grzechnik.
Szkoda, że w Szczecinie nie prowadzi się systematycznie podobnych badań.
7. Czy Pomorze Zachodnie i całe Pomorze będzie kiedyś wielokulturowe? W dyskusji mówiono, że na
pograniczu tworzą się enklawy dwukulturowe, choć dziś Polacy i Niemcy żyją w nich raczej obok
siebie. Sytuacja jednak szybko się zmienia, czego przykładem jest m.in. wprowadzenie języka polskiego jako ojczystego w gimnazjum w Gartz (Brandenburgia).
Coraz bogatsze sąsiedztwo polsko-niemieckie ujawnia wiele społecznych problemów, dotykających mieszkańców pogranicza, w tym Polaków, mieszkających na pograniczu niemieckim (chodzi
zwłaszcza o oświatę). Administracje obu państw (regionów) nie nadążają z koniecznymi rozwiązaniami. Również Szczecin, jako metropolia regionu, powinien być w tych sprawach aktywniejszy.
Uczestnicy dyskusji mówili też, że dla obrazu regionu, dla budowania społeczeństwa otwartego,
bardzo ważne są grupy mniejszości narodowych ( w panelu miał uczestniczyć prof. Roman Drozd ze
Związku Ukraińców w Polsce, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku) ale ze względów zdrowotnych
w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd do Szczecina).
8. W konkluzjach uczestnicy dyskusji podkreślali, że przyszłością Europy są społeczeństwa otwarte.
Wspieranie ich budowy, szczególnie na pograniczu, poprzez kulturę i edukacje, winno być rozumiane jako inwestycja w pomyślniejszą przyszłość regionu.
Autor: dr Bogdan Twardochleb, moderator panelu

Dziedzictwo kulturowe – dobrodziejstwo czy balast?
Zabytki Pomorza Zachodniego między teorią a praktyką
Panel poświęcony będzie uwarunkowaniom i możliwościom dotyczącym ochrony i opieki nad zabytkami (w tym: zagadnieniom prawnym, badaniom naukowym, publikacjom, prowadzeniu rejestru zabytków oraz wojewódzkich i gminnych ewidencji zabytków, programom opieki nad zabytkami). W jego
trakcie przedstawione zostaną także możliwości rewaloryzacji obiektów zabytkowych z wyartykułowaniem przykładów pozytywnych (np. pałace w Siemczynie i Lubiechowie, zamek w Swobnicy, kościół
w Przywodziu i obwarowania miejskie w Trzcińsku Zdroju), dotowanych w zakresie prac konserwatorskich z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, MKiDN lub innych źródeł, jak również obiekty
„zapomniane”, a wciąż wymagające prac konserwatorskich.

Zagadnienia:
• Włączenia ochrony i opieki nad zabytkami w procesy rewitalizacji miejscowości Pomorza Zachodniego (zwłaszcza małych miast, miasteczek, wsi) oraz ich związek z pobudzeniem aktywizacji społecznej.
• Możliwości i potrzeby w zakresie tworzenia parków kulturowych, wpisywania zabytków architektury
na listę Pomników Historii i tworzenia tematycznych szlaków turystycznych.
• Postrzegania krajobrazu kulturowego jako pewnej całości i roli zabytków (w tym również m.in. zabytków techniki i dóbr współczesnych).
• Finansowania prac konserwatorskich.
• Sposobów wykorzystywania „gospodarczego” obiektów zabytkowych oraz możliwości ich adaptacji
do współczesnych wymogów.
• Społecznej percepcji zabytków i krajobrazu kulturowego.
• Czy wszystkie zabytki zburzone lub bardzo zniszczone należy odbudowywać, czy też puste przestrzenie miejskie zabudować dobrą współczesną architekturę? Jeśli tak, to czym się kierować miejscem czy też przeznaczeniem nowego obiektu?

Uczestnicy:
Janina Kochanowska - moderator
Absolwentka KUL, historyk sztuki, dr nauk humanistycznych ( US), wieloletni wykładowca WSSU w Szczecinie, założycielka i prezes stow. Akademia
Umiejętności „Tradycja“ w Leśnie Górnym, prowadzącego badania nad sztuką pomorską. Autorka ponad 40 publikacji naukowych i licznych popularnonaukowych, w tym :“Kultura artystyczna na dworze książat pomorskich“,
„Tajemnice Pomorza“, „Perły Pomorza“. Od 10 lat – redaktor naukowy cyklicznego wydawnictwa „Trzebiatów – spotkania pomorskie“.

Radosław Barek - panelista
Dr hab. inż. architekt, adiunkt w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony
Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej w Poznaniu .W badaniach naukowych
koncentruje się na przemianach i rozwoju małych miast, architekturze mieszkaniowej, cechach architektury wernakularnej i współczesnym zastosowaniu materiałów naturalnych w architekturze i in. Wraz ze stowarzyszeniem
„Wędrowni Architekci” prowadził na Pomorzu warsztaty dot. budownictwa
tradycyjnego. Autor licznych opracowań naukowych.

Dr Maciej Płotkowiak - panelista
Absolwent (1983 r.) Politechniki Szczecińskiej. Dr inż. architekt, adiunkt w Zakładzie Historii Architektury, Teorii i Konserwacji Zabytków ZUT oraz właściciel pracowni projektowej. Autor licznych publikacji dot. obiektów zabytkowych. Ważniejsze projekty i realizacje: odbudowa kościoła w Chojnie, kaplicy
w Rurce, pałaców w Dobropolu i Bobrku, rewaloryzacja kościoła św. Jana Ew.
w Szczecinie, zabezpieczenie techniczne zamku w Swobnicy i in.

Prof. Marian Rębkowski - panelista
Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Uniwersytecie w Gandawie, w Riksantikvarieämbetet i Statens Historiska Museer w Sztokholmie. Profesor dr hab., od 2006 r. kierownik Oddziału
w Szczecinie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; specjalista w zakresie archeologii średniowiecza. Autor licznych prac naukowych.

Ewa Stanecka - panelista
Absolwentka (1972 r.) Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych w SGGW w Warszawie. Od 1991 r. jest Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. Należy do wielu organizacji społecznych
i zawodowych. Autorka licznych branżowych publikacji naukowych.

Małgorzata Gwiazdowska - panelista
Mgr historii sztuki, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studium rewaloryzacji
staromiejskich zespołów zabytkowych, ukończonego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Do 1991 r. pracowała w Państwowym Przedsiębiorstwie Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie, w latach 1991
— 1993 w Archiwum Państwowym w Szczecinie, a następnie Urzędzie Miejskim w Szczecinie, gdzie od 1996 r. pełni funkcję miejskiego konserwatora
zabytków. Autorka wielu artykułów i opracowań dotyczących zabytkowej
architektury Szczecina i Pomorza Zachodniego. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Teresa Sadowska - panelista
Od 2006 r. pełni funkcję Wójta Gminy Banie, m.in. aktywnie angażując się
w rewaloryzację zamku w Swobnicy i działalność Stowarzyszenia Zamek
Swobnica. Kierowany przez panią wójt zarząd gminy Banie pod koniec 2011
r. odzyskał z rąk prywatnych dawny zamek joannicki; od tego czasu efektywnie pozyskiwane są środki na remont i prowadzone prace rewaloryzacyjne.

Podsumowanie panelu

Dziedzictwo kulturowe- dobrodziejstwo czy balast?
Zabytki Pomorza Zachodniego między teorią a praktyką
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie Gmach Główny, Wały Chrobrego
data: 15 listopada 2013 r. godz.: 16.00–18.30

WNIOSKI
1. Wiedza o zabytkach na Pomorzu Zachodnim jest zbyt elitarna, nie przekłada się na wiedzę przeciętnego mieszkańca Pomorza o tym, co można zaliczyć do grupy zabytków i jakie są możliwości ich
wykorzystania do celów zarobkowych.
2. Konieczne jest zatem przejście od ewidencjonowania zabytków, prowadzonego przez Konserwatorów Zabytków do etapu następnego : naukowego opracowania i publikowania zebranej wiedzy
w formie zbiorczych katalogów czy to obszarów np. katalog zabytków powiatu (zrealizowany –
pow. Stargard) czy katalogów tematycznych : np. budownictwa ryglowego, zdobnictwa wiejskich
domów, witraży, gotyckich rzeźb, barokowych ołtarzy itp.
3. Konieczna jest popularyzacja i edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego Pomorza Zach., prowadzona w przystępnej formie ale oparta o fachową wiedzę (obserwuje się bowiem zalew publikacji
wydawanych przez przypadkowych autorów, bez fachowego przygotowania) - skierowana zarówno do dzieci jak i do dorosłych ( m.in. do samorządowców) , obejmująca tak ogólną wiedzę o regionie jak też o specyfice poszczególnych obszarów ( np. powiatów czy gmin) w formie:
• publikacji o regionie od obszernych, albumowych do najprostszych folderów
• programów i filmów TV o dziedzictwie regionalnym
• warsztatów z zakresu znajomości dziedzictwa, propagujące dawne techniki rzemieślnicze, charakterystyczne dla danego obszaru
4. Konieczne jest stworzenie zespołu złożonego ze specjalistów, promującego dziedzictwo regionu,
koordynującego prace badawcze, publikacje i działania dydaktyczne, jak też pełniącego rolę doradczą dla właścicieli zabytków. Z racji doświadczenia rolę taką mogłoby pełnić Biuro Dokumentacji
Zabytków – od lat propagujące wiedzę o regionie.
5. Należy stworzyć zespół naukowy, w oparciu o pomorską kadrę naukową, do postulowanego od lat

opracowania historii sztuki Pomorza
Zachodniego. Dopiero tego rodzaju
naukowe wydawnictwo pozwoli w
pełni wykazać szczególną wartość,
wręcz europejskość, pomorskich
zabytków. Ułatwi to włączenie się
Pomorza do Europejskich Szlaków
Kultury – dających możność pozyskiwania środków unijnych. Pozwoli z innej płaszczyzny ubiegać się o
szczególny status dla cennych pomorskich zabytków: np. tytuł Pomnika Historii.
6. Ze względu na to, że istnieje niedoskonały system dofinansowania konserwacji zabytków ( stąd zabytki postrzegane są raczej jako balast niż dobrodziejstwo), a ponadto Ustawa o Ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami z 2003 r. zawiera zapisy wzajemnie się wykluczające (na co zwracali uwagę
zarówno Konserwatorzy Zabytków jak i praktycy) – wskazane byłoby powołanie grona specjalistów,
którzy opracowaliby propozycje zmian do nowelizacji Ustawy w Sejmie.
7. W sprawie występującego w cyt. wyżej Ustawie określenia „Dziedzictwo narodowe”, które jakoby
nie znajdowało zastosowania do zabytków Pomorza Zachodniego postulowano : Pomorze Zachodnie posiada obszar na którym występują bardzo cenne zabytki, będące dziedzictwem narodowym.
Znajdują się na obszarze dawnych starostw polskich : w powiatach wałeckim i w części drawskiego
– w rejonie Czaplinka. Te zabytki należy otoczyć szczególną opieką, wręcz uczynić sztandarowymi.
Ponadto do grona zabytków narodowych zaliczyć już należy cenne obiekty powstałe po wojnie, na
polskim Pomorzu.
Autor: dr Janina Kochanowska, moderator panelu

Dlaczego NIE czytamy kultury – o edukacji kulturalnej
„Kultura nie jest czymś, co się po prostu wchłania. Kultury trzeba się uczyć”
Autorzy dokumentów opracowanych w roku 2008 na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na potrzeby jednego z „Raportów o stanie kultury”, podsumowujących zmiany, jakie dokonały
się w sektorze kultury w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przyjęli za motto słowa kulturoznawcy
Elaine’a Baldwina: „Kultura nie jest czymś, co się po prostu wchłania. Kultury trzeba się uczyć”. Uniwersalność ich wydźwięku stanie się inspiracją do podjęcia refleksji na temat stanu edukacji kulturalnej
w Polsce i w naszym województwie. Liczymy na to, że próby odpowiedzi zaproszonych panelistów staną
się punktem wyjścia dla dyskusji w szerszym gronie, a może – oby – początkiem debaty publicznej.

Zagadnienia:
•
•
•
•

Czy potrafimy zachęcić dzisiejszą młodzież do odbioru kultury?
Czy dzieci szukają kontaktu ze sztuką? Czy rodzice go szukają? Czy szukają nauczyciele?
Czy przegrywamy z popkulturą? Jest naszym sprzymierzeńcem czy wrogiem?
Na ile wykorzystujemy nowoczesne techniki medialne, kody porozumiewania się młodzieży
i doświadczenia współczesnej sztuki?
• Jak wspierać edukację kulturalną w mieście i poza nim?
• Kiedy zaczyna się kształtowanie konsumenta sztuki? Czy miejsce uwrażliwiania jest w szkole?

Uczestnicy:
dr Piotr Klimek - moderator
Kompozytor, wykładowca, producent muzyczny. Prorektor ds. Artystycznych i Współpracy Zagranicznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Pisze muzykę
symfoniczną, chóralną, kameralną i elektroniczną. Silnie związany z teatrem,
napisał muzykę do ponad 100 przedstawień. Tworzy również instalacje
dźwiękowe, muzykę filmową, bierze udział w projektach z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Twórca Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu
Szczecińskiego. Członek Związku Kompozytorów Polskich. Prowadzi własną
oficynę wydawniczą. Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze
oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Dorota Serwa - panelista
Dorota Serwa urodziła się w 1972 roku w Szczecinie, ale od 2000 roku mieszkała
w Warszawie.Przez 6 lat kierowała Działem Edukacji Kulturalnej i Fotoplastikonem Warszawskim w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odpowiedzialna była m.in. za produkcję wydarzeń muzycznych oraz zarządzanie projektami
wydawniczymi, w tym fonograficznymi. Wcześniej była m.in. zastępcą dyrektora
Narodowego Centrum Kultury, wykładowcą w Polskiej Akademii Nauk czy ekspertem w Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Z wykształcenia jest muzykologiem
oraz menedżerem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Karierę zawodową zaczynała
w 1991 r. m.in. w Radiu Szczecin. Pracę w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie na stanowisku Dyrektora rozpoczęła 1 września 2012 roku.

Kazimierz Monkiewicz - panelista
Menedżer kultury od wielu lat związany z przemysłem m.in. muzycznym. Był
Prezesem Panasonic Polska. Pracuje w sektorze kultury, m.in. był Dyrektorem
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, od 2011 r. jest zastępcą Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Alicja Morawska-Rubczak - panelista
Badacz, krytyk, kurator projektów teatralnych dla dzieci. Doktorantka w Zakładzie Estetyki Literackiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
W latach 2010–2011 realizowała stypendium na Uniwersytecie w Kopenhadze. Jest pedagogiem teatru i kierownikiem literackim w Opolskim Teatrze
Lalki i Aktora.Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie, Centrum
Sztuki Dziecka, Art Stations Foundation, Fundacją Nuova, Instytutem Adama
Mickiewicza oraz czasopismami szeregiem czasopism. Jest członkiem International Theatre for Young Audiences Research Network.
Prowadzi własnego bloga poświęconego teatrowi.

dr Dariusz Kacprzak - panelista
Historyk sztuki, muzeolog i muzealnik (kustosz dyplomowany). Absolwent
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Muzealniczego przy IHS UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii sztuki, wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku związany ze Szczecinem, pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), International Council of
Museums (ICOM), International Council for Curators of Dutch and Flemish Art
(CODART), a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin. Za swą
działalność wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Katarzyna Dziurdzikowska - panelista
Szczecinianka, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, skrzypaczka, pedagog instrumentalny. Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Uczestnik Okrągłego Stołu na temat
szczecińskiej oświaty, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Organizator wielu konkursów, warsztatów instrumentalnych
i przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie : Tyflodydaktyki , Organizacji i zarządzania w oświacie, Zarządzania Kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.

Bogdan Chęć - panelista
Dyrektor SP 61 w Szczecinie należącej do Sieci Szkół Przyjaznych. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Organizator wielu konferencji, również międzynarodowych, poświęconych partnerskiej współpracy
nauczycieli i rodziców. Organizator cyklu spotkań Akademii Nauczycielskiej
z udziałem wybitnych ludzi kultury i edukacji. Organizator Ogólnopolskiej
Konferencji Edukacyjnej pt. „Edukacja Jako Przestrzeń Spotkania”.
W jego szkole od wielu lat działa pierwszy w województwie i jeden z niewielu w Polsce projekt klasy artystycznej o profilu plastycznym pod patronatem
Liceum Plastycznego i Akademii Sztuki w Szczecinie. Ideą tej innowacji jest
nie tyle kształcenie przyszłych artystów, ale przede wszystkim wrażliwych
młodych ludzi otwartych na sztukę, którzy świadomie będą korzystać z wielorakich dóbr kultury, którzy zapełnią galerie i sale koncertowe.

Podsumowanie panelu

Dlaczego NIE czytamy kultury- o edukacji kulturalnej
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 1
data: 15 listopada 2013 r. godz. 16:00 – 18:30
Konkluzje z panelu dyskusyjnego w ramach I Zachodniopomorskiego Kongresu Kultury
Panel, którego prowokacyjnie dobrana teza została dopowiedziana przez motto E. Baldwina „Kultura nie
jest czymś, co się po prostu wchłania. Kultury trzeba się uczyć”, w założeniu miał za zadanie szczegółowe
określenie punktu w historii powojennej edukacji artystycznej w Polsce, w którym rozpoczął się proces degradacji potencjału absorpcji kultury wysokiej przez polskie społeczeństwo. Pierwotna intencją – zarówno
moderatora, jak i zaproszonych panelistów – było wykazanie tych zaniedbań w sferze edukacji kulturalnej,
które doprowadziły do braku umiejętności czytania kultury XX i XXI wieku przez większość rodzimych odbiorców. Osobną tematyką i zadaniem panelu było opisanie i określenie zagrożenia recepcji sztuki trudnej,
ambitnej, wymagającej intelektualnego przygotowania i wysiłku, ze strony agresywnie wdzierającej się
w kulturosferę i o wiele łatwiej przyswajalnej kultury popularnej. Pytanie o stosunek do popkultury – jej
aneksję, czy jej kontestację – było jednym z z założeń do dyskusji na temat kondycji i przyszłości edukacji
kulturalnej w regionie.
Tymczasem w zgodnej opinii wielu panelistów (i aktywnie uczestniczących w dyskusji słuchaczy) poziom czytania wysokiej kultury aktualnej, pomimo jej hałaśliwego zagłuszania
przez kulturę masową (Kazimierz Monkiewicz)
jest zaskakująco wysoki w grupie wiekowej
wchodzącej właśnie w kulturosferę (dzieci i
młodzież) i odpowiednio
stymulowany może stanowić wielka nadzieję na
dużą grupę świadomych
i głodnych sztuki wysokiej
odbiorców w przyszłości. Ta
potencjalna możliwość nie
jest jednak dana raz na zawsze, a jedynie określa stan
gotowości i otwarcia młodej generacji konsumentów

sztuki na wyzwania znacznie przekraczające aktualny poziom wymogu intelektualnego zaangażowania
w odbiór kultury masowej. W zgodnej opinii wszystkich dyskutujących “straconym pokoleniem” jest grupa
wiekowa 25 – 65, która poprzez aktualne zaangażowanie w budowanie karier zawodowych, przy jednoczesnym zaniedbaniu edukacji kulturalnej na poziomie podstawówki i gimnazjum, nie odczuwa obecnie znaczącej potrzeby uczestniczenia w kulturze wysokiej,
będąc całkowicie zaspokojoną w swoich potrzebach
absorbcji kultury na poziomie zdarzeń adresowanych
do szerokiego odbiorcy. Grupa ta – po przekroczeniu
progu 65 lat – stanie się jednak doskonałym adresatem kultury ambitnej, wraz ze zgromadzeniem dóbr
i kapitału wolnego czasu umożliwiającego “nadrobienie” braków w edukacji kulturalnej zaistniałych
w młodości.
Ta konstatacja każe nam pochylić się głównie na
dwóch grupach docelowych, dla których edukacja
kulturalna ma aktualnie kluczowe znaczenie i stanowi
jednen z najważniejszych elementów kształtowania
ich poczucia dobrostanu: dzieci i młodzież do 25 roku
życia oraz starsi w wieku 65+. Dla tych pierwszych to
kwestia wzmiankowanego już ogromnego potencjału zainteresowania – doświadczenia na wielu polach
działań (teatr, muzyka, sztuki wizualne) wskazują na
niezwykłą łatwość i autentyczne zainteresowanie
młodych odbiorem dzieł, które na pierwszy rzut oka
nie zachęcają swoją trudnością do natychmiastowego odbioru (muzyka współczesna, instalacje, teatr eksperymentalny, malarstwo abstrakcyjne). Mówili
o tym zarówno Alicja Morawska-Rubczak, Dorota Serwa jak i Dariusz Kacprzak. To otwarcie jest jednak jedynie możliwością wykształcenia przyszłych świadomych odbiorców kultury, którą należy wykorzystać i zaprząc do aktywnego procesu zderzania, prezentacji i eksploracji powiązanych wątków. Możliwością, którą
bardzo łatwo zaprzepaścić poprzez proste pozostawienie młodego pokolenia samemu sobie i dopuszczenie do “zagłuszenia” nie wzmacnianego przekazu kulturalnego głośnym i kolorowym kontekstem popkultury. To tutaj właśnie – przy omawianym wcześniej wykluczeniu z kultury wysokiej generacji rodziców w
wieku 25 – 65 lat - wskazano na kluczową rolę szkoły w procesie kształtowania horyzontów estetycznych.
I to tutaj również – według panelistów – znajduje się aktualnie najsłabsze ogniwo przygotowania młodego
Odbiorcy, w postaci niezaangażowanych i nieprzygotowanych do działań nauczycieli. O ile doświadczenia

proedukacyjne instytucji kultury uczą, iż można liczyć na pozytywną postawę rodziców oraz entuzjastyczne - w początkowej fazie – nastawienie dzieci i młodzieży, o tyle praca edukatorów i animatorów rozbija
się o niechęć do uczestnictwa w ofercie edukacyjnej nauczycieli prowadzących zajęcia z muzyki i plastyki
(już na poziomie nauczania początkowego) oraz ugruntowane od dziesięcioleci myślenie o przedmiotach
dotyczących sztuki jako “uzupełniających” i “mniej ważnych” – pomimo ich dawno udowodnionego kluczowego wpływu na inne sfery życia, w tym na poczucie
dobrostanu w wieku dojrzałym. Powracające co jakiś czas ich sformułowanie “michałki” dobrze oddaje sposób podejścia do tematów związanych z kulturą i sztuką
wielu dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Same ministerialne minima
programowe określają bardzo wysoką poprzeczkę dla kompetencji i wiedzy, jaką
powinien posiadać uczeń już po zakończeniu procesu nauczania podstawowego.
Te zapisy pozostają jednak martwe w świetle konieczności “zarażenia” młodych odbiorców pasją, ciekawością do muzyki, plastyki i teatru. Powszechna praktyka nie
zatrudniana w szkołach nauczycieli-specjalistów przygotowanych do nauczania
sztuki i powierzania tego zadania w zastępstwie nauczycielom innych specjalności, skutkuje w najlepszym wypadku zderzeniem młodego odbiorcy z jedną, wybraną dziedziną sztuki, bliską danemu wykładowcy, a w najgorszym (i najczęściej
spotykanym) trwałym zniechęceniem młodzieży do kontaktu ze sztuką poprzez
nudne, schematyczne i nieprofesjonalne zajęcia prowadzone przez niezaangażowanego amatora. W świecie, który oferuje współczesnemu 10-latkowi niezwykle
atrakcyjny i bogaty wybór oferty mediów elektronicznych, trudno jest pozyskać
jego uwagę i zainspirować jego wyobraźnię godziną poświęconą suchemu omówieniu tańców polskich lub nauką pieśni “Pojedziemy na łów”. Do takich zadań
przygotowywani są od lat profesjonaliści, absolwenci kierunków Edukacja Artystyczna, którzy jednak
sporadycznie znajdują wsparcie i pełne zatrudnienie w szkolnictwie powszechnym, a ich
działalność rzadko znajduje właściwe wyeksponowanie w tygodniowym planie zajęć. To
doświadczenie w skali całego kraju (Kazimierz
Monkiewicz) znajduje swoje chlubne wyjątki
w postaci szkół wdrażających klasy o profilu
artystycznym, dla których działania prokulturowe i edukacja przez sztukę stanowią – przynajmniej w założeniu – priorytet. Są to wyjątki

nie czyniące wielkiej statystycznej różnicy
w omawianym zjawisku (dotycząc głównie
dużych miast), stanowiące jednak jednocześnie przykład dobrej praktyki, przynoszącej
wymierne efekty. W kształtowaniu tego zjawiska dużą rolę odgrywa postawa Kuratoriów,
które mają narzędzia (w tym finansowe) do
motywowania dyrektorów szkół do zmiany
istniejącej sytuacji i podejścia do kształcenia
artystycznego w szkolnictwie powszechnym.
Jednocześnie zgromadzeni licznie wśród
publiczności animatorzy kultury z regionu
wskazywali na potencjał możliwości uzupełnienia omawianych braków w procesie kształcenia młodych
konsumentów kultury ukryty w ofertach domów kultury rozsianych po całym regionie. To tam właśnie zatrudniani są entuzjaści i profesjonalnie wykształceni edukatorzy muzyki, teatru i sztuk wizualnych. Tam też
oferta programowa skonstruowana jest tak, aby efektywnie przygotować młodego człowieka do pełnego,
świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. W połączeniu z ofertą edukacyjną instytucji kultury
w dużych ośrodkach i działaniami NGO-sów stanowią one doskonałe, gotowe narzędzie potrafiące
zniwelować problem niekompetencji nauczycieli w szkołach. Narzędzie – dodajmy – niewykorzystane,
z powodu braku koordynacji i motywacji do współpracy na linii szkoła – dom kultury – instytucja kultury.
Samo NCK – pomimo dostrzegania tej kwestii od lat – przyznało się do zorganizowania tylko jednego projektu promującego taką współpracę w roku 2012, uruchomionego dodatkowo w okresie wakacyjnym (!).
Wydaje się więc – i takie były główne konkluzje bardzo dynamicznej dyskusji panelowej – że to właśnie
tutaj znajduje się największe pole do uzasadnionego, mądrego działania na rzecz poprawy stanu edukacji
kulturalnej i wykorzystania potencjału absorpcji kultury w grupie jej młodych odbiorców. Motywowanie
do współpracy pomiędzy jednostkami szkolnymi a podmiotami statutowo zajmującymi się edukacją kulturalną oraz usprawnianie komunikacji pomiędzy nimi to doskonałe zadanie dla jednostek samorządowych różnych szczebli, mających bezpośredni i całościowy ogląd oferty i deficytów w tej branży w ramach
swojego obszaru wpływów. W działaniach tych pomóc może funkcjonujące od jakiegoś czasu zjawisko
sieciowania zarówno domów kultury, jak i organizacji pozarządowych na kulturę zorientowanych, które
ma miejsce w regionie zachodniopomorskim.
Osobnym zagadnieniem o znaczeniu kluczowym w wymiarze społecznym (z uwagi na jego perspektywiczne narastanie) jest edukacja artystyczna osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy
wiekowej 65+. Pomijając niniejszym ogólnoświatowe trendy i zalecenia unijne zwracające na kontekst
kształcenia osób starszych szczególną uwagę, warto po prostu pochylić się nad faktem, iż jest to faktycznie

bardzo chłonna grupa odbiorców, która najczęściej nie miała możliwości zderzenia się wcześniej z profesjonalnym przygotowaniem do odbioru sztuki dwóch ostatnich wieków, będąc jednocześnie żywo zainteresowana zarówno obcowaniem, jak i aktywnym uprawianiem różnych dziedzin artystycznych. Co charakterystyczne – podobną potrzebę i otwarcie na temat deklarują przedstawiciele tej grupy wiekowej bez
względu na wielkość ośrodka, w którym żyją. Stąd wsparcie i motywowanie do organizowania artystycznych projektów edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych winno znaleźć się na liście priorytetów
jednostek samorządowych odpowiedzialnych za kulturę w regionie. Warto też pamiętać, iż aktywny udział
w kulturze został już dawno zaliczony przez badaczy do głównych – obok dostępu do wody, jedzenia
i swobód obywatelskich – elementów poczucia dobrostanu w społeczeństwie. Aktywność owego udziału może zaistnieć wyłącznie wraz ze świadomym
odbiorem dotykanej kultury. Nie sposób osiągnąć
tego efektu bez wytężonej pracy edukacyjnej.
Paneliści i uczestnicy dyskusji wyrażali również
wspólny pogląd (który choć niezwiązany bezpośrednio z omawianą problematyką ma nań jednak
bardzo mocne przełożenie) iż umiejętność “czytania kultury” pozostaje w ścisłym związku z umiejętnością i nawykiem “czytania w ogóle”. Stąd niebagatelnym dla przyszłego stanu zainteresowania
własnym bogactwem kulturowym społeczeństwa
wydaje się być promocja czytelnictwa i różnych
sposobów docierania, odnajdywania i obcowania
ze słowem pisanym.
Przykłady dobrej praktyki i pozytywne konstatacje
dotyczące otwartości społeczeństwa na różne przejawy kultury nie powinny przesłonić wniosku płynącego z wielu wypowiedzi po obydwu stronach sali
– stoimy przed bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem wykorzystania otwarcia niektórych grup
społecznych na przygotowanie ich do odbioru kultury. Jest to szansa, którą bardzo łatwo zaprzepaścić,
pozostawiając rzeczy swojemu biegowi i nie ingerując aktywnie w proces dydaktyczny, rezygnując ze
wsparcia i koordynacji zatomizowanych wysiłków podmiotów kultury oraz nie przygotowując się do tych
działań w szerokiej perspektywie czasowej.
Efektywność edukacji artystycznej jest jej podstawowym wyznacznikiem, bez którego stajemy wobec nieodległego zagrożenia braku zainteresowania społecznego budowanymi obecnie nowymi salami wystawowymi, filharmoniami i teatrami. Dlatego też wnioski płynące z panelu stanowią praktyczne wskazówki, które mogą stać się kanwą podejmowanych w przyszłości decyzji dotyczących polityki kulturalnej w regionie.

Reasumując, można podzielić je na dwie grupy:

1. rozwiązania krótkoterminowe:

• pomoc w usprawnieniu komunikacji i koordynacji działań edukacyjnych pomiędzy szkołami a domami kultury
• motywacja szkół do korzystania z usług edukacyjnych na polu kultury oferowanych przez instytucje
i NGO-sy
• promowanie / priorytetyzowanie projektów zawierających w sobie współpracę na w/w liniach, oraz
skierowanych do grupy osób 65+
• wspieranie współpracy I networkingu instytucji kultury / domów kultury bez względu na ich przynależność finansowo-organizacyjną (np. wykupywanie usług edukacyjnych)
• wpisanie postulatu działań na rzecz edukacji kulturalnej, kształcenia osób dorosłych i kształcenia
komplementarnego do obecnie tworzonych lub korygowanych dokumentów strategicznych

2. rozwiązania długofalowe:
• profesjonalizacja kształcenia artystycznego w szkolnictwie powszechnym (nauczyciele – branżowcy
już na etapie nauczania początkowego)
• zmiana wizerunku i znaczenia przedmiotów artystycznych w procesie kształcenia ogólnego – wpływ
na kuratoria
• wdrożenie systemów finansowej motywacji dla współpracy pomiędzy szkołami, a domami i instytucjami kultury
• promocja czytelnictwa
Panel zakończył się deklaracjami współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji i domów kultury w
Szczecinie i regionie oraz intensyfikacją działań na rzecz promocji współpracy szkół z domami kultury ze
strony NCK.
Autor: Piotr Klimek, moderator panelu

Książka w opałach?
Czytelnicy i czytelnictwo wobec wyzwań współczesności
Panel poświęcony zagadnieniom związanym z wkroczeniem nowoczesnych technologii informatycznych w procesy wydawania, udostępniania, przechowywania książek i czasopism oraz budowania
w nowy sposób relacji: autor – wydawca – księgarz – bibliotekarz – użytkownik. Dlaczego współczesne
technologie, ułatwiające dostęp do książek i czasopism z każdego miejsca i w dowolnym czasie, rodzą
nowe problemy?
Ponadto dyskutowana będzie kwestia przechowywania, bezpieczeństwa i udostępniania zbiorów elektronicznych, digitalizacji zbiorów bibliotecznych, otwartego dostępu do zbiorów zabytkowych, praktycznych sposobów dotarcia do książek i czasopism oraz ochrony dziedzictwa piśmienniczego. Podczas
panelu zaprezentowane zostaną także przykłady polskich bibliotek cyfrowych, w tym Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”.
Podczas panelu odbyło się również uroczyste rozstrzygnięcie 1. edycji Konkursu Literackiego imienia
Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”.

Zagadnienia:
• Książka przyszłości: w kieszeni, w telefonie, w tablecie, w chmurze. Jaka jest współczesna książka
(czasopismo)? Jakie są jej funkcje? Stanowi głównie źródło informacji? Czy może interaktywnej przyjemności? Współczesne technologie – ułatwienia, za grożenia. Czy książka, w której można robić
notatki, dodawać komentarze, zmieniać zakończenie, to jeszcze książka? Do czytania, do słuchania,
do oglądania, do pisania?
• Czytelnik jutra. Wirtualna książka i wirtualny czytelnik, czyli dla kogo przeznaczona jest książka elektroniczna? Dostęp do e-czasopism. Czytelnik zbiorów tradycyjnych – co czytać, jak czytać, na czym
czytać ?
• Cyfryzacja zbiorów. Prezentacja możliwości zachowania tradycyjnych dokumentów: jak za pomocą
nowoczesnych technik utrwalić przeszłość na nośniku cyfrowym.

Uczestnicy:
Konrad Wojtyła - moderator
ur. w 1979 r. w Zielonej Górze
Polski poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Mieszkaniec Szczecina. Od 1998 r.
związany z Polskim Radiem, od 2003 r. z Polskim Radiem Szczecin.
W latach 2005–2009 z-ca redaktora naczelnego kwartalnika „fo:pa”, od 2012
roku redaktor naczelny kwartalnika „EleWator”. Wiceprezes Fundacji Literatury im. Henryka Berezy w Szczecinie, współpracownik magazynu „PAPERmint”.
Gospodarz spotkań literackich organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i „fo:pa”

Jarosław Lipszyc - panelista
ur. 1975 Polski poeta, dziennikarz oraz działacz na rzecz wolnej kultury. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska (projekty: Wolne Lektury, Wolne Podręczniki
oraz Czytamy Słuchając).
Inicjator „Listu otwartego przeciw wprowadzeniu patentów na oprogramowanie” (2005), „Listu otwartego przeciwko DRM” (2006) oraz Koalicji Otwartej
Edukacji, zrzeszającej organizacje wspierające ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. W 2012 aktywny uczestnik protestów przeciw przyjęciu przez Polskę umowy ACTA.

Łukasz Gołębiewski - panelista
ur. 1971 r. w Warszawie. Pseud. Krzysio Isztar, K.I. Sider – poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk i wydawca. Prezes zarządu spółki Biblioteka Analiz. W 2008 r.
uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, był dziennikarzem
„Życia Codziennego” i „Rzeczpospolitej”, obecnie wydaje „Magazyn Literacki Książki” i „Bibliotekę Analiz”. Autor raportów o polskim rynku wydawniczo-księgarskim. W 2008 roku wydał esej „Śmierć książki. No Future Book”,
zawarte w nim idee kontynuował w „Szerokopasmowej kulturze” i w eseju
„Gdzie jest czytelnik”.

Andrzej Chojnacki - panelista
Prezes Digital-Center sp. z o.o.. Absolwent Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii angielskiej na WSJO
w Poznaniu. Do Digital-Center, firmy będącej polskim liderem w zakresie
dostaw sprzętu i usług związanych z digitalizacją, dołączył w 2008 roku.
Z satysfakcją oddaje się poszukiwaniom nowych rozwiązań w zakresie
archiwistyki, digitalizacji i bibliotekarstwa. Doświadczenie i pasja zaowocowały jego autorskim oprogramowaniem DigiCard, rewolucjonizującym
obsługę katalogów.

Szymon Jeż - panelista
Od 15 lat związany z rynkiem książki, pracował w działach handlowych
Wydawnictwa Naukowego PWN, Egmont Polska, Domu Wydawniczego
Rebis; od 2008 roku prowadzi Walkowska Wydawnictwo specjalizujące się
w publikacjach o tematyce lokalnej – szczecińskiej i pomorskiej – wydające przewodniki, albumy, literaturę faktu oraz powieści lokalnych autorów;
wydawca rocznika „Szczeciner”; od 2012 roku przygotowuje także publikacje multimedialne na urządzenia mobilne.

Podsumowanie panelu

Książka w opałach? Czytelnicy i czytelnictwo wobec
wyzwań współczesności
miejsce: Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, ul. Podgórna 15/16
data: 15 listopada 2013 r., godz. 16:00 – 18:30
„Książka w opałach? Czytelnicy i czytelnictwo wobec wyzwań współczesności” – to tytuł panelu, który
odbył się w Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej. Zanim rozpoczęliśmy tę dyskusję podsumowano 1.
edycję konkursu literackiego „Czytane w maszynopisie” organizowanego przez Fundację Literatury im.
Henryka Berezy w Szczecinie. Tegorocznych laureatów oraz wyróżnione książki zaprezentował Artur Daniel Liskowacki, przewodniczący jury oraz prezes fundacji. W gronie laureatów znaleźli się Emilia Plateux,
Ireneusz Sakowski oraz Jacek Bielawa.
Dlaczego współczesne technologie, ułatwiające dostęp do książek i czasopism z każdego miejsca i w dowolnym czasie, rodzą nowe problemy? Czym jest współczesna książka? Czym różni się książka analogowa
od książki elektronicznej? Ważny jest tekst, czy może nośnik (w tym wypadku także forma), z której korzystamy? Wreszcie, czy dyskusja o książce, która bez wątpienia jest w opałach można mówić z pominięciem
porażająco niskich statystyk obrazujących stan polskiego czytelnictwa w ogóle? – m.in. na te pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi w trakcie spotkania.
Punktem wyjścia naszej dyskusji był artykuł wybitnego profesora Klausa Bachmanna, który twierdzi, że
tradycyjna książka umiera na naszych oczach, a to w czym uczestniczymy to rytualny pogrzeb. Teza profesora brzmi tak: książek już nie będzie! Na łamach wrocławskiej Gazety Wyborczej napisał: „Śmierć jest mała,
elegancka, kwadratowa, niewiele większa od samej książki i jeździ pociągiem, metrem, a czasami nawet
autobusem. Nazywa się Nook albo Kindle, jest małym płaskim ekranem, na którym pojawiają się strony
książek, które w niektórych modelach można nawet przewijać jak w prawdziwej książce”.
Z proroctwem profesora z 2011 roku nie zgodził się żaden z prelegentów, nawet Gołębiewski, autor książki
zatytułowanej „Śmierć książki. No future book” z 2008 roku. Proszę jednak pamiętać o zamierzonej prowokacji. Owszem, czeka nas diametralna zmiana związana z wkroczeniem technologii i korzystającego
z niej pokolenia, ale nie ma co z góry zakładać, że to będzie zmiana na gorsze – przekonywał Jarosław
Lipszyc. Pogłoski o śmierci książki są mocno przesadzone – wtórował mu Szymon Jeż, trawestując słynną
wypowiedź Marka Twaina. Książka w formie elektronicznej będzie coraz bardziej popularna, ale książka
analogowa nie umrze całkowicie. Człowiek wykorzystuje dobrodziejstwa techniki, a książka tradycyjna
staje się powoli dobrem luksusowym. Dyskutując o przyszłości książki w ogóle musimy rozmawiać o kon-

dycji czytelnictwa i o tym, że ludzie po prostu coraz mniej czytają – mówił Łukasz Gołębiewski. Dziś mamy
mnóstwo sposobów na wykorzystanie wolnego czasu. O jego zajęcie zabiega nie tylko Internet, telewizja
czy kino, ale wiele innych ofert.
W XIX wieku książka była w zasadzie jedyną rozrywką. Te czasy skończyły się bezpowrotnie. Otwarte zasoby, ogólna dostępność, zalew informacji, fakt, że każdy może być twórcą niesie za sobą szereg konsekwencji, zwłaszcza obniżenie jakości komunikatów, jak i kultury w ogóle. Treści muszą być ważne, interesujące i
ciekawie podane – tłumaczył Gołębiewski. Amatorzy nie dostarczają nam treści wysokiej, jakość zaś pozostawia wiele do życzenia.
Osobną kwestią, na której skupiła się znaczna część dyskusji, są funkcjonujące dziś modele biznesowe,
które w sposób istotny wpływają na gusta czytelnicze, ale jednocześnie – co bez wątpienia ważniejsze
i bardziej ryzykowne – diametralnie zmieniają relację na linii: autor–wydawca–księgarz–bibliotekarz–
użytkownik, wymazując powoli z niej zarówno wydawcę, korektora, redaktora, księgarza i bibliotekarza.
Ten wątek miał wiele burzliwych momentów i tu bez wątpienia można by mówić o szeregu rozbieżności między prelegentami. Kształtowanie gustów literackich poprzez wskazywanie książek, które powinien
przeczytać odbiorca, charakterystyka preferencji czytelniczych tworzonych przez duże sieci, jak Amazon,
rodzą szereg kolejnych problemów. To, co Lipszyc uważa za rodzaj ingerencji w jego prywatność i swego
rodzaju inwazyjność, której celem jest sprzedaż konkretnych tytułów jest z kolei zbawienna dla Gołębiewskiego, który lubi z takich odpowiedzi korzystać. Inną ważną kwestią podejmowaną w trakcie dyskusji był
udział pośredników w produkcji. Czytelnicy oczekują
błyskawicznej informacji, bezproblemowego dotarcia do treści,
oczywiście
najlepiej za darmo. Swoboda komunikacji, łatwość
przetwarzania
danych, kopiowania plików i publikowania wszystkiego na co przyjdzie
nam ochota jest niewątpliwie zaletą,
niemniej
wprowadza
nas na pole minowe, które domaga się uporządkowania prawnego, jak i
systemowego.
Bezpieczeństwo
i udostępnianie zbiorów
elektronicznych, digitalizacji zbiorów bibliotecznych, otwarty dostęp
do zbiorów zabytkowych

oraz ochrony dziedzictwa piśmienniczego. Tu goście byli zgodni. Autorzy powinni otrzymywać tantiemy
za publikację w Sieci. Wówczas problem piractwa i kradzieży nie byłby tak często podnoszony w trakcie
debat. Jeż wierzy w renesans książki tradycyjnej, a nawet jeśli to zbyt śmiałe słowo, to tli się w nim nadzieja, że będą wśród nas tacy, którzy wciąż będą chcieli trzymać oprawiony w okładkę papier, zachwycać się
zapachem farby drukarskiej i przewracać kartki. O ile Gołębiewski wierzy w elity, to wiary tej nie podziela
z pewnością Jarosław Lipszyc. Jego zdaniem należy wierzyć w zdrowy rozsądek jednostki, która autonomicznie podejmuje decyzję, co czytać, a więc automatycznie także, jak się stwarzać. Bez wątpienia istotna
jest edukacja czytelnicza, czy mówiąc szerzej edukacja kulturowa, która sprawi, że to samo stwarzanie
będzie miało przynajmniej solidne fundamenty.
Autor: Konrad Wojtyła, moderator panelu

Prowincja w literaturze czy literatura prowincji.
Panel poświęcony zagadnieniom dotyczącym literatury i wielu innym aspektom „prowincjonalizmu”.
Dyskutować będą głównie związani z Pomorzem Zachodnim twórcy.

Zagadnienia:
• Czym jest prowincjonalizm w literaturze? Wartością, która wyrasta z oglądu świata z dala od centrum, z różnorodności szczegółu ukazanego z tej perspektywy czy raczej minimalizmem artystycznym, wyrazem twórczej bezradności?
• Czy pisanie dziś, po latach „literatury małych ojczyzn”, o regionie, mieście, stawianie na „tutejszość”
literackiego przekazu stygmatyzuje pisarza, grozi mu zaszufladkowaniem, czy przeciwnie – stwarza
mu szansę na zaistnienie w ogólnym obiegu?
• Czy współczesny regionalizm nie stał się schronieniem dla grafomanii?
• Jak w tym kontekście sytuuje się dziś literatura Pomorza Zachodniego?
• Czy można w ogóle mówić o takim zjawisku? A jeśli tak, to czy… należy?
• Czy określenie „pisarz szczeciński” (koszaliński, kołobrzeski) to cenny wyróżnik czy deprecjonująca
„łatka”?
• Jak wobec tych zagadnień powinno wyglądać życie literackie w regionie?
• Jaka jest rola miejscowych stowarzyszeń twórczych?
• I z drugiej strony: czy region, miasto mają wobec pisarza obowiązki, czy powinny mieć wobec niego
jakieś oczekiwania?

Uczestnicy:
Artur Daniel Liskowacki - moderator
Pisarz, poeta, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poezję, prozę,
szkice literackie, recenzje i artykuły publicystyczne drukował w wielu pismach
literackich i społecznokulturalnych. W swojej twórczości wiele miejsca poświęca historii Pomorza, w szczególności niemieckiej przeszłości Szczecina.
Należy do czołowych krytyków teatralnych w Polsce. Wielokrotny juror Ogólnopolskiego Przeglądu Teatru Małych Form w Szczecinie.

Inga Iwasiów - panelista
ur. 6 czerwca 1963
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, poetka i prozaiczka, w latach 1999 — 2012 redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jest autorką powieści dokumentujących
skomplikowane losy mieszkańców Szczecina, opowiadań, tomików poetyckich, a przede wszystkim licznych rozpraw i esejów, w których zajmuje się
literaturą polską XX i XXI w. Publikowała m.in. na łamach: „Kresów”, „Nowych
książek”, „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Borussii”, „Pamiętnika Literackiego”.
Została uhonorowana tytułem Ambasador Szczecina.

Krzysztof Niewrzęda - panelista
Poeta, prozaik i eseista. Mieszka w Berlinie i Szczecinie. Finalista Nagrody
Poetyckiej SILESIUS (2011), laureat Europejskiego Konkursu na Polski Wiersz
Emigracyjny (1997) i Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marka
Hłaski (2003). Nominowany do Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie
literatury pięknej COGITO (2008) i Europejskiej Nagrody Literackiej (2009)
za powieść „Wariant do sprawdzenia”. Autor szeregu tomików wierszy, zbioru esejów „Czas przeprowadzki”, powieści „Poszukiwanie całości”, „Wariant
do sprawdzenia” oraz powieści poetyckiej „Second life”.

Elżbieta Cherezińska - panelista
ur. 1972 w Pile
Polska pisarka i teatrolożka. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 2009 otrzymała stypendium im. Jerzego Koeniga dla absolwentów Wydziału.
Napisała „Z jednej strony, z drugiej strony”, (Warszawa 2005) — Jedyną, literacka biografię byłego ambasadora Izraela w Polsce, Szewacha Weissa;
„Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum” ( Warszawa 2008);
„Grę w kości” (Warszawa 2010), „Koronę śniegu i krwi” (Warszawa 2012). Jest
również autorką składającego się z czterech części cyklu „Północna droga”.

Prof. Przemysław Czapliński - panelista
ur. 1962
Krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2002 r.
Pełni funkcję kierownika Pracowni Krytyki Literackiej na Wydziale Filologii
Polskiej UAM, jest także redaktorem czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Były członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
i jury Nagrody literackiej Nike. Autor szeregu publikacji krytycznoliterackich.

Podsumowanie panelu

Prowincja w literaturze czy literatura prowincji
miejsce: Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, ul. Podgórna 15/16
data: 16 listopada 2013 r., godz. 10.30–13.00
Uczestnicy panelu rozpoczęli dyskusję od zaznaczenia, że konieczne jest odróżnienie i rozdzielenie pojęć:
prowincji i regionu. To pierwsze jest przejawem kompleksów i wyraża się marginalizacją tak rozumianej
prowincji wobec Centrum, drugie natomiast podkreśla istnienie równoległych i równoważnych wobec
siebie regionów, których istnienie i kooperacja kulturalna jest wartością samą w sobie.
Zwrócili uwagę, że dzisiejszy kryzys kultury w Polsce wynika właśnie z niedostatków komunikacji władzy
z regionami.
Zachodniopomorskie uznane zostało przez uczestników panelu dość zgodnie, niestety, za wyraźny tego
przykład. I dowód na to, że regionalne projekty kulturalne - w tym literackie - nie znajdują odpowiedniego
poparcia (nie tylko finansowego) ze strony władzy samorządowej.
Regiony są na ogół zdane na siebie i muszą sobie z tą sytuacją poradzić, bo inaczej skazane będą na pro-

wincjonalizację, a dotykająca całego kraju prowincjonalizacja regionów groziłaby nam kulturowych krachem.
Oceniając pozycję literatury Pomorza Zachodniego zwrócono uwagę, że choć boom na literaturę „małych
ojczyzn” jest już przeszłością, to ostatnie ogólnopolskie sukcesy autorów naszego regionu są jednak w
jakiejś mierze związane z podejmowaną przez nich tematyką regionalną. Trudno tu jednak mówić o jakiejś
regule, tak jak i traktować owe indywidualne sukcesy w kategoriach szerszego zjawiska, mogącego być
sygnałem rosnącej pozycji literatury zachodniopomorskiej w kraju.
Przeciwnie, powodzenie ogólnopolskie i ranga kilkorga pisarzy – w tym zaproszonych do udziału w panelu
– są raczej dowodem na to, iż pozycję tą osiągnąć mogli wyłącznie w oderwaniu od swych regionalnych
projektów literackich, a nawet poprzez zaprzeczenie ich idei.
Region i jego największe ośrodki nie doceniają bowiem i nie promują tego, co lokalne w miejscowej literaturze, doceniając ją jedynie i dopiero wtedy, gdy zostanie doceniona w Polsce.
Podkreślono, że tym istotniejsza jest rola edukacji kulturalnej, w tym literackiej, akcentującej rolę i specyfikę regionu.
Edukacja ta, mówili uczestnicy dyskusji, powinna się zaczynać już na poziomie najniższym, nawet przedszkolnym, ale i nie ograniczać się do szkoły.
Wnioski i sugestie:
1. W dyskusjach po panelu przypomniano w związku z tym niezrealizowany dotąd, a ważny dla tej edukacji projekt wydawniczy pod roboczym tytułem „Biblioteka Zachodniopomorska”, który byłby formą żywej
pamięci o dorobku literackim naszego regionu i stanowił wartościowy materiał dydaktyczny oraz badawczy. Do „Biblioteki” weszłyby edycje dzieł znanych kiedyś i popularnych, lecz dawno nie wznawianych i
zapomnianych, a także szereg książek nie wydanych dotąd z różnych powodów.
2. Mówiono też o potrzebie kontynuacji - podjętej podczas Kongresu przez Książnicę Pomorską z powodzeniem - próbie rejestracji fonograficznej książek tutejszych autorów oraz ich głosów.
Nie ma w naszym regionie tego rodzaju biblioteki mówionej, dokumentującej „na żywo” dorobek szczecińskich i związanych z regionem literatów.
Autor: Artur Daniel Liskowacki, moderator panelu

„Przyszłość przeszłości” - między konserwacją
a przetworzeniem
Mnemosyne (matka muz) to personifikacja pamięci – racji istnienia sztuk i nauk, ale również muzeów
i instytucji artystycznych. Pamięć i służące jej instytucje edukacyjne – muzea i, w pewien sposób, akademie artystyczne – to punkt centralny pola problemowego, w którym kreatywne możliwości jednostki
stykają się z problemem instytucjonalizacji sfery humanistycznej. Pole to łatwiej opisywać poprzez pytania niż precyzyjne definicje:
• Muzea, instytucje pamięci i uczelnie artystycznej w dobie amnezji kulturowej – przekształcenia, ekspansja czy kryzys?
• W kierunku muzejonu (centra nauki) — nowe formy muzealnictwa czy powrót do źródeł?
• Sztuka i historia współczesna w muzeum – konflikt czy szansa dla nowych form edukacji?
• Muzealnicy, kuratorzy i artyści – współtwórcy środowiska humanistycznego – klasa kreatywna, czy
strażnicy wartości?
• Czy wobec ekspansji nowych technologii w sztuce i muzealnictwie zaciera się swoistość sfery humanistycznej w polu wiedzy i nauk?
Pomorze Zachodnie jest regionem, w którym nastąpiło „przełamanie” historii w 1945 roku – doszło tu
do podziału granicą połączonego z całkowitą wymianą ludności po stronie polskiej. Stworzyło to wyjątkowy dylemat pamięci zbiorowej: pamięć polonizacji Pomorza obciążona jest balastem, jaki niesie
ze sobą historia PRL, jednocześnie przedmiot sentymentu i resentymentu. Jednocześnie jest to pamięć
na tyle „płytka historycznie”, że prowokuje inne zjawisko świadomości – sentyment do historii niemieckiej Pomorza i próby jej aplikacji do świadomości zbiorowej, jako historii „naszego” regionu.

Zagadnienia:
• Czy Pomorze Zachodnie staje się poprzez swoją historię laboratorium problemów współczesnego
muzealnictwa i nauczania artystycznego?
• Co powinno być przedmiotem edukacji muzealnej i artystycznej?
• Na jakich kolekcjach ją oprzeć w sytuacji znacznych strat symboli pamięci regionu, której proces
trwa od czasu upadku Gryfitów?
• Czy gromadzić kolekcje czy wirtualizować eksponaty?
• Czy przede wszystkim nowoczesność jest szansą dla instytucji pamięci?
• Czy pamięć wspólnoty pozostaje w konflikcie z trendami europeizacji i globalizacji?
• Na ile polegać na wirtualnych konstrukcjach, na ile na kondensatorach pamięci – czyli autentykach
– zabytkach i wytworach artysty?
• W jaki sposób specyficznie lokalna tradycja wiąże się trendami kulturowymi, które są eksplikowane
poprzez działalność muzeów, instytucji pamięci, uczelni artystycznych?
To tylko niektóre pytania powiązane z paradoksami pamięci lokalnej, ale i wiążące się z centralnymi
problemami muzealnictwa i sztuki ogarniętej problemami tożsamości świecie konfliktu między „postmodernistycznym” uniwersalizmem a lokalnym indywidualizmem.

Uczestnicy:
Paweł Jaskanis - moderator
Archeolog, historyk sztuki, w latach 1999–2002 dyrektor generalny Urzędu
generalnego Konserwatora Zabytków, od 2002 roku dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, członek Rady Ochrony Zabytków i Rady ds. Muzeów przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Przewodniczący Radny
Muzeum narodowego w Szczecinie, w której zasiada jako przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego.

Dr hab. Dorota Folga-Januszewska - panelista
Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studia, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 2008–2013 kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii
Współczesnej, Instytut Historii Sztuki, UKSW, 2011–2012 dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW. Inicjatorka nowego kierunku studiów – Muzeologii, otwartego
w 2011 na UKSW, od 2010 wykładowca ASP w Warszawie. Członek AICA i ICOM,
od 2013 komitetu SPEC ICOM, ekspert Narodowego Centrum Nauki, od 2013
członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Autorka ponad 300 książek, katalogów, artykułów
i opracowań w zakresie sztuki i teorii sztuki XVII-XX wieku, grafiki współczesnej
oraz muzeologii; autorka scenariuszy i kurator 50 wystaw.

Magdalena Lewoc - panelista
Kuratorka i historyczka sztuki. Autorka licznych wystaw sztuki współczesnej
w kraju i zagranicą. Współautorka i koordynatorka programu Mare Articum
poświeconego promocji sztuki współczesnej w regionie Morza Bałtyckiego.
Kuratorka kilku edycji Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej. Współautorka profilu i strategii rozwoju Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Od roku 2005 kieruje Muzeum Sztuki Współczesnej
(oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Dr Jarosław Lubiak - panelista
Kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi, adiunkt w Katedrze Nowych Mediów
Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UAM oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Zajmuje się przekształceniami sztuki
współczesnej oraz historią sztuki XX w. w relacji z aktualną filozofią i w odniesieniu do przemian polityczno-społeczno-ekonomicznych, w szczególności — do transformacji sfery publicznej.
Kurator wystaw w Polsce i za granicą, autor wielu artykułów naukowych
i tekstów krytycznych oraz redaktor szeregu publikacji.

Dr Rafał Makała - panelista
Historyk sztuki, absolwent UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Kolonii.
W 2003 r. uzyskał stopień doktora historii sztuki UAM. W latach 1992–1995
pracował w BWA w Szczecinie, od 1995 r. na Uniwersytecie Szczecińskim.
W latach 2003–2012. wicedyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie,
od 2013 r. redaktor wydawnictw naukowych tegoż muzeum. Redaktor
rocznika „Materiały Zachodniopomorskie” oraz serii wydawniczej Biblioteka Naukowa MNS, kierownik projektów naukowych i naukowo-wystawienniczych. Stypendysta polskich i zagranicznych fundacji.
Zajmuje się sztuką nowożytną i nowoczesną oraz historią kolekcjonerstwa.

Dr Jacek Friedrich - panelista
Historyk sztuki. Pracownik Instytutu Historii Sztuki UG. Dyrektor Muzeum
Miasta Gdyni. Bada m. in. dzieje architektury nowoczesnej, dzieje dyskursu architektonicznego, dzieje projektowania w Polsce po 1945 r., dzieje
ochrony zabytków oraz dzieje architektury i sztuki Gdańska nowożytnego
i nowoczesnego. Autor ponad 100 tekstów naukowych i popularnych publikowanych w kraju i za granicą. Autor kilku książek m. in. Neue Stadt in
altem Gewand. Der Wiederaufbau von Danzig 1945–1960, Köln-Weimar-Wien 2010.

Podsumowanie panelu

„Przyszłość przeszłości” - między konserwacją
a przetworzeniem
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1
data: 16 listopada 2013 r. godz. 10.30–13.00
Wnioski panelu dyskusyjnego o muzeach pt. „Przeszłość przyszłości”, między konserwacją a przetworzeniem w Muzeum Narodowym w Szczecinie podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Kultury w Szczecinie w dniach 15 – 16 listopada 2013 r.
(Najważniejsze wnioski zostały zaprezentowane podczas podsumowania kongresu)
Wszystko jest muzeum, by sparafrazować manifest artystyczny Edwarda Stachury Wszystko jest poezja
(poezja w mianowniku).
W ten sposób można zdefiniować istotę muzeum jako tworu cywilizacyjnego, wyspecjalizowanego w upamiętnianiu i jak najszerszym, celowym udostępnianiu efektów każdej aktywności człowieka: bytów materialnych i relacjonistycznych, dzieł intelektualnych i symbolicznych, artystycznych i technicznych, zjawisk
kulturowych i przyrodniczych itp. Profesjonalna memoryzacja tych świadectw w muzeum służy dalszemu
rozwojowi społecznemu, między innymi poprzez postęp w badaniach naukowych i edukację kulturalną,
patriotyczną i obywatelską. Wzmacnia relacje wspólnotowe i sąsiedzkie. Muzea przeciwdziałają amnezji
kulturowej, wyparciu z pamięci zdarzeń tragicznych i dziedzictwa niechcianego.
Muzea zachodniopomorskie charakteryzują zjawiska typowe dla kraju w ostatnim ćwierćwieczu. Największym wyzwaniem w tym okresie była transformacja cywilizacyjna po dominacji ustrojów totalitarnych i
zmianach geopolitycznych w Europie Środkowej. Nadrabianie dużych zaległości w rozwoju cywilizacyjnym w stosunku do otoczenia jest stałą rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie i jego instytucjach
kultury, dotąd finansowanych na dość niskim poziomie, mimo walorów turystycznych i bliskiego położenia wobec Berlina, jednej ze światowych stolic i centrów turystycznych.
Jak nigdy wcześniej muzea państwowe, prywatne, społeczne i wyznaniowe mają teraz duży zasięg tematyczny i rzeczowy oraz szerokie oddziaływanie społeczne. Przejmują opiekę nad zabytkami. Tworzą ważne
dla tożsamości zbiorowej i wizerunku wspólnoty zachodniopomorskiej atrakcje kulturalne, edukacyjne i
turystyczne. „Zarządzanie pamięcią” w regionie jest zagadnieniem obszernym, wymagającym osobnego
kongresu, obejmującego obie historyczne części Pomorza o odrębnych przynależnościach państwowych.
Dylematy pamięci zbiorowej czynią z Pomorza Zachodniego laboratorium problemów współczesnego
muzealnictwa.

Mocno widoczną cechą minionych dwóch dekad jest przyjęcie na miarę zasobów ekonomicznych nieomal pełnej odpowiedzialności za historię, pamięć i zabytki regionu, uważane za dziedzictwo Niemców.
Równe traktowanie składowych dziedzictwa staje się normą, wymagająca jednak ponawiania diagnoz i
stałej obserwacji. Wyjątkowo udaną formą zmierzenia się z historią jest z pewnością jedyna w Polsce wystawa poświęcona dynastii władców - opowieść o Gryfitach w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest
bardzo cenna ze względu na odniesienia do personalnej tradycji regionu, leżącej u źródeł innych form odrębności kulturowej i gospodarczej. Podobny kierunek przyjaznego opowiadania o wyjątkowo trudnych
dziejach reprezentują wystawy o Hansie i Janie w ratuszu - muzeum historycznym Szczecina czy zdarzenia
przygotowane na jubileusz 100 – lecia muzeum w Szczecinie. Muzeum – pomnik „Przełomy” wypełni lukę
w pamięci o najnowszej historii, będącej fundamentem współczesnej odpowiedzialności obywatelskiej za
państwo.
Muzea stały się bodaj najistotniejszymi ogniwami opieki nad europejskim dziedzictwem regionu i ważnymi ośrodkami edukacji. Odznaczają się stopniowo wzmacnianą infrastrukturą swoich funkcji publicznych. Poprawa postępuje stanowczo zbyt wolno w stosunku do wzrostu aspiracji społecznych oraz stanu
zabytków definiujących potencjał dziedzictwa. A przecież kapitał ten jest znaczącym czynnikiem rozwoju
edukacji i turyzmu w regionie. Nie można zaprzepaścić szansy rozwojowej, jaką dają istniejące zasoby
historyczne i przyrodnicze. Muzeum Narodowe w Szczecinie dysponuje na Wałach Chrobrego bodaj najbardziej funkcjonalnym „rasowym” budynkiem muzealnym w Polsce. Niestety jest on zajęty na funkcje
teatralne w najlepszej części ekspozycyjnej, przeznaczonej na wystawy czasowe i zbiory z własnej kolekcji.
Wyjątkową cechą regionu są unikalne w skali
Europy zabytki techniki związane z morzem
i towarzyszącymi mu przemysłami – ten obszar dziedzictwa wymaga
szczególnej i nowoczesnej
opieki muzealnej, aby zachować tożsamość Szczecina i jego otoczenia.
Coraz mocniej na
świat kultury oddziałują zjawiska globalizacji, w tym technologia gromadzenia,
pr zet war zania i dostępu
do informacji

oraz bardzo dynamicznie kreowana
wyobraźnia zbiorowa przemysłu filmowego, mediów i gier cyfrowych.
W tych warunkach dobitnie ponawiane są pytania o zachowanie ciągłości tożsamości lokalnej i regionu.
A wśród nich pytanie o to, czy wyraziście jest zdefiniowana i wypromowana odrębność kulturalna oraz
programy mądrej i wszechstronnej
opieki nad dziedzictwem. Skuteczność w tym względzie zależy w największym stopniu od większych niż
obecne nakładów finansowych na
muzea, będących w równym stopniu skarbnicami rzeczy, co strażnikami pamięci zbiorowej i kreatorami wyobraźni. Od tych funkcji zależy
jakość dialogu międzypokoleniowego. Bez wątpienia zwornikami każdej odpowiedzi potwierdzającej konieczność zachowania regionalnych i lokalnych wzorów kultury są muzea, silne nowoczesnym zarządem
tradycyjnych i nowych, przyrastających wartości. Konieczny jest jednak do spełnienia warunek zainwestowania w obecność tych muzeów w życiu bieżącym i infosferze w sposób skłaniający do korzystania ze
zbiorów muzealnych w bezpośredni sposób.
Lista zagadnień
1. Zbiory muzeów wszechstronnie dokumentują zjawiska świata człowieka i przyrody. Gromadzą, zabezpieczają i udostępniają ich świadectwa. Od początku istnienia muzea opisują i tłumaczą (oswajają) uniwersum dla potrzeb indywidualnych i wspólnot zainteresowań. Dokumentowanie zjawisk
jest procesem ciągłym. Jego bieżące przerwanie zdeformuje w przyszłości poznanie minionego. Dokumentacja jest funkcją badania historycznego i ujawnionych pamięci o dawnych i nowych bytach
cywilizacyjnych i przyrodniczych.
2. Genetycznie muzea są związane z historią nauki i edukacji, z poszerzaniem prawa do wolności poznania i wzniosłych przeżyć, do uprawiania wiedzy i dzielenia się nią. Muzea powstały w republice
erudytów i kontynuują jej tradycje. Mimo elitarnych początków, są instytucjami egalitarnymi w założeniach i praktyce. Obok rodziny i szkoły pełnią w społeczeństwie kluczową rolę wychowawczą i
oświatową. Należą do organizacji formacyjnych indywidualne i społeczne postawy.
3. Muzea są skarbnicami rzeczy i wiedzy. Oba obszary aktywności kolekcjonerskiej służą zachowaniu
wzorów kulturowych w komunikacji międzypokoleniowej. Muzea są instytucjami prezentacji zja-

4.

5.

6.
7.

8.

wisk i dialogu o nich. Ich celem jest wymiana doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz porównywanie przeżyć. Wzory te podlegają poznaniu, diagnozowaniu, ponowieniu, kontestacji i/lub redefinicji wraz ze zmieniającym się kontekstem cywilizacyjnym i potrzebami współczesnych twórców
i artystów. Interpretacje muzealne są tworzywem prezentacji i dialogu oraz pozytywnego tzw. poruszenia uwagi u odbiorców, uczniów, rodziców, nauczycieli, dziennikarzy, polityków, darczyńców,
sponsorów i innej publiczności.
Dlatego muzea są ponadczasowymi, zinstytucjonalizowanymi formami gromadzenia i udostępniania wiedzy o minionych zjawiskach i ich wartościach. Uczą rozpoznawania dawnych kodów kulturowych oraz wartości kultury. Uczą samodzielnej oceny minionych zjawisk kulturowych i rozumienia
źródeł współczesności. Uczą uczestnictwa w procesach twórczych – naukowych, artystycznych i mądrej rekreacji.
Muzea są ośrodkami wiedzy o tradycjach ziem i krajów. Wspólnoty lokalne bez muzeów tracą zainteresowanie swoją tradycją, z czasem oryginalną tożsamość i związki emocjonalne z miejscem bytowania. Muzea krzewią postawy patriotyczne i obywatelskie. Przypominają o ich wzorach. Podtrzymują pamięć zbiorową i leczą jej zaburzenia. Konfrontują odmienne poglądy, uczą rozróżniać dobro
i zło w oparciu o udokumentowane doświadczenia poprzednich pokoleń i badania historyczne.
Muzea są instytucjami działającymi na rzecz społeczeństw. Pełnią wobec nich rolę służebną. Muzealia mając materialny i niematerialny charakter, stanowią bardzo mocną egzemplifikację kapitału
symbolicznego, najwyższej formy kapitalizacji osiągnięć człowieka i jednocześnie potencjału rozwojowego społeczeństw, zwłaszcza wspólnot lokalnych i wspólnot zainteresowań.
Wydatki na muzea są inwestycją w rozwój społeczno-gospodarczy.
Muzea wyróżnia spośród innych instytucji kultury posiadanie zbiorów muzealiów, których utrzymanie
jest prawnym obowiązkiem ich właściciela, czyli muzeum i jego organizatora, niezależnie od finansowania wystaw, wydawnictw, lekcji itp.
W muzeach istnieje dualizm działalności kulturalnej. Gromadzenie, utrzymanie, konserwacja i zabezpieczanie zasobów w postaci muzealiów i ich dokumentacji oraz innych form wiedzy jest warunkiem
koniecznym udostępniania i upowszechniania wzorów kultury i ich interpretacji. Bez odpowiedniego
finansowania tych zasobów typowa dla innych kategorii instytucji kultury działalność będzie nieefektywna społecznie, a w dłuższym okresie spowoduje degradację zbiorów. Muzea powinny być sfinansowane zgodnie z potrzebami obu podstawowych form swojej aktywności, co zapewni ich zrównoważony zarząd i zoptymalizuje efekty społeczne średnio i długoterminowe.
Zbiory muzealne powinny być w dobrym stanie zabytkowym – materialno-technicznym i dyspozycji
do udostępniania. Konstytuują tożsamość kulturową muzeum i wspólnoty podatkowej utrzymującej
go. Nadają mu tożsamość konkurencyjną w środowisku działania i wyznaczają zdolność do budowania

przewagi konkurencyjnej nad animatorami nie dysponującymi muzealiami i związaną z nimi wiedzą.
9. Misję muzeum prawnie opisują ogólnie obowiązujące przepisy prawa i statut. Wskazany wyżej, złożony zakres działalności kulturalnej muzeum wymaga trwałego i konsekwentnego zarządu. Dlatego
strategia dużego muzeum nie powinna być krótsza niż siedem lat.
10. Muzea podobnie jak inne instytucje kultury są kreacjami autorskimi.
11. Wyzwaniem dla muzeów polskich (w tym zachodniopomorskich) jest obecnie:
a) przezwyciężenie rocznego planowania i budowa długoterminowych programów aktywności,
zgodnie ze sprawdzonymi standardami zarządzania prorozwojowego i zwiększenia efektywności,
b) przezwyciężenie pogłębiającej się biurokratyzacji i schematyzacji zarządzania finansami publicznymi, prowadzącej do:
(-) istotnego zwiększenia kosztów jej obsługi, a zatem do
(-) umniejszenia środków na działania misyjne muzeum, a także do (-) nadmiernej schematyzacji i
szczegółowości planowania i rozliczeń, które skutkują
(-) zmniejszeniem zdolności twórczej instytucji i jej zespołu oraz
(-) degradacją zdolności muzeum do reagowania na potrzeby publiczności, a zatem do:
(-) znaczącego zmniejszenia społecznej efektywności muzeum.
c) stosowanie przez organizatorów kryteriów ocen działania muzeum tylko poprzez wskaźniki ilościowe i postępująca rezygnacja z ocen jakościowych, co już:
(-) spowodowało koncentrację wydatków budżetowych na tzw. eventach rozrywkowych i
(-) wprowadziło je do kryteriów oceny instytucji kultury, a więc w odniesieniu do muzeum,
(-) zaburzając w ten sposób aksjologię kultury w środowisku działania muzeum oraz
(-) powodując umniejszenie pozycji społecznej muzeum jako strażnika i promotora tradycyjnych
wzorów kulturowych na rzecz obcych kulturowo wzorców (nota bene w 2012 r. w porównaniu z
rokiem poprzednim nastąpiło w Polsce bardzo wyraźne przesunięcie środków w budżetach samorządów terytorialnych z muzeów na domy kultury – zjawisko wymaga zbadania i oceny jakości
kulturowej),
d) doraźność eventowa, która prowadzi do umniejszania znaczenia opieki nad zbiorami świadectw
kultury, której trwałe efekty społeczne pod względem marketingu politycznego nie są tak spektakularne, jak finansowane ze środków publicznych doraźne efekty festynów pop- lub parakulturowych (efekt tu i teraz właściwy dla imprez komercyjnych),

e) lekceważenie w redystrybucji przychodów państwa (rządu i samorządów terytorialnych) problemu jakości eksponowania i przechowywania muzealiów, eo ipso zjawisko to skutkuje ich degradacją materialną i symboliczną jako świadectw dorobku dawnych i obecnych Polaków (podatników)
i bardzo istotnej części kumulatywnie narastającej ich wiedzy i ich wartości kulturowych,
f) z powodów niewystarczających środków finansowych utrata przez muzea zdolności do bieżącego
dokumentowania osiągnięć cywilizacyjnych w środowisku swojego działania, w tym do (-) zakupów muzealiów, które służą rozwojowi misji muzealnej; (-) budowa nowych gmachów bez zbiorów
muzealnych, nawet jeśli chodzi tylko o wirtualizację narracji historycznej, jest słabością dystrybucji
środków budżetowych, o ile nie są zrozumiale i precyzyjnie określone i przestrzegane w praktyce jakościowe kryteria ocen, przy czym punktem odniesienia jest atrakcyjność społeczna mediów
muzealnych w przewagi konkurencyjnej infosfery, gier multimedialnych i produktów filmowych,
g) nadawanie muzeum jako rodzajowi instytucji kultury przymiotu obciążenia budżetowego w politykach organizatorów w porównaniu z innymi organizacjami „szybkich efektów”, zamiast trwałej
inwestycji w zrównoważony rozwój społeczności regionu,
h) uzyskiwanie dotacji podmiotowej na działalność statutową w wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom zrównoważonego zarządzania danym muzeum, to jest uwzględnienia w równym
stopniu kreowania potrzeb społecznych i ich zaspokajania, jak i właściwej opieki nad zbiorami,
i) wdrożenie zrównoważonego zarządzania w oparciu o kontrolę zarządczą, której zaletą powinno
być wykazanie realnych potrzeb muzeum i ryzyk w sprawowaniu zarządu,
j) powiązanie wniosków z kontroli zarządczej ze strategią pracy muzeum i wnioskami z kontroli zarządczej u organizatora muzeum pod względem skorelowanych celów społecznych i możliwości
finansowych,
k) przekonanie dycydentów, iż skoro muzea odwiedza – mimo malejących nakładów - najwięcej publiczności spośród instytucji kultury non profit, to środki budżetowe powinny być koncentrowane
na aktywnościach i potrzebach muzealnych,
l) postępująca degradacja materialna, aksjologiczna i finansowa istniejących muzeów przede wszystkim samorządów terytorialnych jest bardzo blisko progu wieloaspektowego, trwałego w skutkach
kryzysu,
m) uwzględnienie w swojej działalności roli muzeów niepaństwowych, żywiołowo powstających,
głownie jako podmioty komercyjne.
Autor: Paweł Jaskanis, moderator panelu

Kultura w przebudowie. Czas wielkich inwestycji – ale czy
czas wielkich przemian w kulturze?
W ramach panelu podjęta zostanie próba wypracowania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przeobrażeń w kulturowym krajobrazie miasta i regionu, z którymi będziemy mieć do czynienia
w najbliższych latach. Zbliża się otwarcie nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej, ukończony zostanie
także budynek Centrum Dialogu „Przełomy”. Opera na Zamku zmierza do zakończenia prac modernizacyjnych, Zamek Książąt Pomorskich rozpoczyna właśnie rozległą przebudowę skrzydła północnego,
swoje działanie zainicjowała nowo otwarta Trafostacja Sztuki TRAFO. Wśród inwestycji w regionie wspomnieć warto również o nowej siedzibie Filharmonii Koszalińskiej, przebudowie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie czy remoncie elewacji budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Efektem panelu ma być diagnoza procesu przebudowy publicznych podmiotów kultury, które
mają w przyszłości zaspokajać potrzeby Polaków.

Zagadnienia:
• Nowe inwestycje w sektorze kultury w Szczecinie i w regionie – aktualny stan realizacji, perspektywy,
zagrożenia, plany na przyszłość.
• Jakie nadzieje mogą wiązać z nimi praktycy i odbiorcy kultury?
• W jaki sposób wpłyną na życie miasta i regionu?
• Jakich błędów się ustrzec i jak wytyczać nowe cele oraz sposoby działania nowoczesnych instytucji
kultury?
• Wzorce w Polsce i na Zachodzie – przykłady sukcesów i porażek dużych inwestycji w kulturę.
• Zmiany w sposobie działania nowych bądź zmodernizowanych podmiotów –wyzwania, sposoby
finansowania, outsourcing.
• Technologia a współczesne projekty – nowa koncepcja muzealnictwa i instytucji kultury. Jakie będą
cele i zadania instytucji kultury w nowej przestrzeni miejskiej? Czy podmioty prywatne to konkurencja czy uzupełnienie dla działalności instytucji kultury?
• Czy nowe inwestycje wpłyną na poszerzenie grona odbiorców kultury w regionie? Jak sprawić,
by poniesione przez podatników koszty dały wymierne efekty społeczne?

Uczestnicy:
Małgorzata Frymus - moderator
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, popularyzator nauki. Autor programu
popularnonaukowego „Jak to działa?” w TVP1 oraz współprowadzący programu „Kulturalni.pl” w TVP Polonia. Przez wiele lat współpracował z Polskim
Radiem jako prowadzący audycje poranne oraz wydawca. Pasjonat nowych
technologii wyrastających na pograniczu różnorodnych dyscyplin techniki
i sztuki.

Alicja Knast - panelista
W latach 1995–2003 – adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu; 2005–
2006 – wykładowca London Metropolitan University oraz pracownik naukowy University of Plymouth (do 2008); 2009–2012 – Kurator Muzeum F.
Chopina w NIFC w Warszawie. Obecnie Dyrektor Generalny Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich w Stowarzyszeniu ŻIH.
Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny instrumentologii, percepcji
muzyki oraz strategii uczenia implicite.

Michał Niezabitowski - panelista
Historyk, praktyk i teoretyk rozwoju muzealnictwa polskiego i europejskiego. Znawca i popularyzator dziejów Krakowa. Absolwent Instytutu Historii
UJ, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, od 2004 r. dyrektor
tej instytucji. Autor wystaw, publikacji naukowych i popularno-naukowych
o historii Krakowa. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa, Komitetu Kopca Kościuszki, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek
Zarządu CAMOC.

Jacek Lenart - panelista
Szczecinianin, Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego SARP (1982–1989 oraz 2012–2013), wiceprezes Zarządu Głównego SARP 1997–2003, od 2012 sędzia konkursowy SARP.
Działacz szczecińskiej „Solidarności”, współwłaściciel i projektant w pracowni „STUDIO A4”. Autor i współautor szeregu projektów i realizacji,
m.in. pawilonu na Placu Żołnierza w Szczecinie, 2013 — adaptacja tzw. Starej Transformatorni na Galerię Sztuki Współczesnej TRAFO, Nowej Filharmonii w Szczecinie (współpraca z EBV, Barcelona).
Z satysfakcją oddaje się poszukiwaniom nowych rozwiązań w zakresie
archiwistyki, digitalizacji i bibliotekarstwa. Doświadczenie i pasja zaowocowały jego autorskim oprogramowaniem DigiCard, rewolucjonizującym
obsługę katalogów.

Robert Wasilewski - panelista
Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. Absolwent Akademii Muzycznej
w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem), studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej. Klarnecista FK, nauczyciel i były kierownik sekcji instrumentów
dętych i perkusji oraz wicedyrektor ds. muzycznych w szkole muzycznej
w Koszalinie

Podsumowanie panelu

Kultura w przebudowie. Czas wielkich inwestycji- ale czy
czas wielkich przemian w kulturze?
miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galeria Gotycka Zamku
data: 16 listopada 2013 r., godz. 10.30–13.00
Do rozmowy w panelu zostali zaproszeni praktycy – budowniczy kultury. Osoby, które zajmują się budową bądź przebudową obiektów i instytucji kultury:
Robert Wasilewski dyrektor Filharmonii Koszalińskiej przyjechał na debatę w niespełna tydzień po inauguracyjnym koncercie w nowo wybudowanym obiekcie. Po latach tułaczki udało się zrealizować marzenia
o własnej siedzibie. Robert Wasilewski przy tej budowie był od samego początku – jako muzyk orkiestry
doskonale zna realia instytucji. On też – przeprowadził cały projekt – od etapu planowania i projektowania, przez jej budowę, aż po koncert inauguracyjny. To bodaj najlepsza droga powstania nowego obiektu.
Przyszły użytkownik doskonale wie, jakie rozwiązania są najwłaściwsze. Wie też, że „walka” o każdy szczegół realizowanego obiektu to lepsze funkcjonowanie całej instytucji w przyszłości.
Drugą panelistką była Alicja Knast – dyrektorka Generalna Wystawy
Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich (poprzednio kuratorka
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie). Jej doświadczenia związane z współorganizowaniem roku Chopenowskiego, przebudową
muzeum są bezcenne. Działania dobrze zaplanowane, przemyślane przynoszą efekty. Powinny być one jednak poprzedzone badaniami i analizami. Życie i twórczość
jednego z najważniejszych polskich kompozytorów
powinno być poddawana przez każde pokolenie poznaniu i rozpoznaniu. Do tego właśnie powołane jest,
rozbudowywane w ostatnich latach Muzeum Fryderyka Chopena.
Budowane właśnie Muzeum Historii Żydów
Polskich to wielkie wyzwanie. Obiekt wznoszony w partnerstwie publiczno-prywatnym
budzi wiele kontrowersji i trudnych do rozwiązania problemów. Każdy z zain-

teresowanych snuje swoją własną opowieść. I każda z tych opowieści jest prawdziwa. Jak to połączyć?
Bez badań i głębokich analiz historycznych, społecznych, psychologicznych itp. – trudno znaleźć właściwą
odpowiedź. Tym wszystkim z wielkim trudem i zaangażowaniem zajmuje się Alicja Knast. Wie, że taka
opowieść potrzebuje czasu, takich wystaw nie wolno robić w pośpiechu. W dodatku już na etapie budowy
trzeba przewidzieć wszystkie możliwości ekspozycyjne – także te gdzie używane będą z nowe technologie. Trzeba znaleźć też równowagę między formą i treścią. Elementów, które wpływają na przyszły sukces
instytucji, a co za tym idzie będą uzasadniały jej powstanie i trwanie, jest bardzo wiele. Wszystkie należy
je zaplanować, przeanalizować. Następnie pozostawić tylko te, które gwarantują dobry finał. A pośpiech,
racje i poglądy różnych środowisk na pewno takim działaniom nie sprzyjają.
Jedną z najokazalszych instytucji muzealnych w Polsce prowadzi trzeci panelista Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kilkanaście oddziałów znajdujących się w niemal
całym Krakowie to gospodarstwo niezwykłe, tyleż fascynujące co frustrujące. Każdy z oddziałów to nieco
inne, specyficzne, ale też niepowtarzalne i unikatowe zbiory. Niesie to za sobą niepowtarzalne wyzwania
jak i rozwiązania.
„Istotą muzeów są zbiory. Racją istnienia muzeów jest publiczność. Siłą muzeów są muzealnicy. Muzea nie
są dla nich. Są dla społeczeństwa. Muzealnicy nie są w muzeach najważniejsi. Najważniejsze są zabytki –
muzealia” – twierdzi Niezabitowski. To wszystko należy tak połączyć by publiczność korzystała ze zbiorów,
a muzealnicy je dobrze i sensownie gromadzili.
Szczecin reprezentował na debacie architekt, właściciel i projektant pracowni „STUDIO A4”, autor i współautor wielu projektów
budynków pożytku publicznego – Jacek Lenart. Między innymi zajmuje się nadzorem architektonicznym filharmonii szczecińskiej. Na początku stwierdził i podkreślił, że żyjemy w czasie
niezwykłym. Fundusze Europejskie pozwalają na nadrobienie
zapóźnieni inwestycyjnych w kulturze. Taki stan dawno nie był
obecny i potem długo nie będzie miał miejsca. Dlatego trzeba z
tej okazji skorzystać w pełni, mając jednak wiele czynników na
uwadze. Między innymi wielkość wznoszonych obiektów – nie
zawsze liczącymi się z realiami osobowymi w danym regionie. Nazbyt często powstają obiekty zachowawcze, znane , powielane. Chlubny wyjątek
stanowią tu filharmonie Koszalińska i wznoszona
Szczecińska.
Paneliści na początku spotkania zaprezentowali się, opisali zakres swoich ostatnich działań. Ze

zdumieniem słuchacze spotkania odkryli wielość obiektów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, niezwykłość wznoszonego w partnerstwie publiczno-prywatnym Muzeum Historii Żydów Polskich. Poznaliśmy także najważniejsze założenia wznoszonej i wzniesionej Filharmonii – szczecińskiej i koszalińskiej.
W ramach panelu podjęta została próba wypracowania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące
przeobrażeń w kulturowym krajobrazie miasta i regionu, z którymi będziemy mieć do czynienia w najbliższych latach. Zbliża się otwarcie nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej, ukończony zostanie także budynek Centrum Dialogu „Przełomy”. Opera na Zamku jest w trakcie modernizacji, Zamek Książąt Pomorskich
rozpoczyna właśnie rozległą przebudowę skrzydła północnego. Gruntowny remont i modernizacje przechodzi Akademia Sztuki , a swoje działanie zainicjowała nowo otwarta Trafostacja Sztuki – to zresztą tylko
przykłady z najbliższego otoczenia. To wszystko wpłynie na zmianę nie tylko wyglądu miasta lecz przede
wszystkim na dostęp do obiektów kultury. Rozmowy na temat przeszłości i przyszłości miasta toczy i toczyć się powinna w kontekście tych obiektów.
Wszyscy podkreślali - obecny bum inwestycyjny w kulturze jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Z taką sytuacją wiążą się jednak pewne niebezpieczeństwa. Brak szeroko omawianych polityk czy strategii związanych z kulturą powoduje, że niektóre inwestycje „wyskakują” nagle i bez większych analiz i badań.
W trakcie debaty zwrócono uwagę na poniższe zagadnienia:
A) brak strategii, analiz i badań związanych z kulturą w tym :
- brak długofalowych programów rozwoju kulturalnego miasta i regionu;
- brak analizy wpływu na gospodarkę lokalną;
- brak długofalowych programów edukacyjnych;
B) decyzje podejmowane bywają w pośpiechu;
C) przetargi inwestycyjne – takie same jak w innych sektorach – cena gra najważniejszą i decydująca rolę;
D) rozdzielenie funkcji inwestora od przyszłego użytkownika często skutkuje obiektem, który należało by
poddać modernizacji „użytkowej” zaraz po zejściu z budowy wykonawcy;
E) podejmowanie autorytarnych decyzji w sprawie budowy nowych inwestycji;
F) wznoszone obiekty bywają w swojej architektonicznej formie zachowawcze i klasyczne. Wyjątki stanowią oba obiekty filharmoniczne zachodniopomorkiego;
G) rozmawiano także o bezpośrednim wpływie kultury na rozwój gospodarczy regionu (to, że inwestorzy
zwracają uwagę na otoczenie kulturalne od dawna jest faktem);
H) wydatki poniesione na kulturę nie mogą być traktowane tylko jako koszty, ale jako inwestycja – w edukację, w wolny czas (satysfakcjonujący odpoczynek to lepszy pracownik – tak można najprościej przedstawić tę relacje);
I) zbyt mało inwestycji w kulturę w regionie – postulaty słuchaczy panelu.
Sporo miejsca i czasu podczas debaty poświęcono realizacji inwestycji. Wielki problemem związanym

z budową nowych obiektów, a także tych modernizowanych są przetargi i wyłanianie wykonawcy oraz
późniejsze podpisywanie z nim umów. Najgorsze są – co stwierdzili niemal wszyscy paneliści tzw. kontrakty ryczałtowe. Zawsze wykonawca wtedy chce na wszystkim zaoszczędzić – to na jakości materiałów, na
typie czy jakości foteli.
Kiedy jednak uda się wznieść wymarzony obiekt, to rodzi się kolejny problem - program. Nie można zrealizować wszystkich oczekiwań – mówią muzealnicy. Ale jaki trop w opowiadaniu historii jest najwłaściwszy,
która z obranych dróg jest najlepsza, najbardziej obiektywna... pytań jest bardzo wiele.
Efektem panelu mała być diagnoza procesu przebudowy publicznych podmiotów kultury, które mają
w przyszłości zaspokajać potrzeby Polaków. Nie da się w kilku godzinach (debata trwała ponad 3 h) omówić wszystkich zaplanowanych i skomplikowanych zagadnień. To dopiero początek rozmów na ten temat
– na zakończenie podkreślali paneliści. Zagadnienia potrzebują opracowań poprzedzonych właśnie debatami z praktykami (najlepiej uczyć się na błędach innych). Trzeba jednak zawsze uwzględnić specyfikę
regiony, charakterystykę społeczną i kulturową potencjalnych odbiorców.
Świat się zmienia, zmienia się też podejście do kultury. Coraz częściej pełni ona rolę nie rozrywki, ale edukacji. Współczesny człowiek, to osoba w ciągłym rozwoju, w wielu aspektach życia. Świadomy odbiorca
kultury to odbiorca wymagający, oczekujący. Jego oczekiwania zmieniają się wraz z jego wykształceniem,
pozycją społeczną, wykonywaną pracą, zasobnością portfela oraz stanem rodziny. Coraz częściej edukację kulturalną swoich dzieci rozpoczynają rodzice , którzy sami kompetencji kulturowych na wysokim poziomie nie posiadają. Mają jednak świadomość niezwykłego wpływu kultury na rozwój swojego dziecka.
Takie elementy w planowaniu strategii kulturalnej miasta czy regionu muszą byś brane pod uwagę.
Na zakończenie prowadzący na podstawie wielowątkowej i niezwykle ciekawej dyskusji wysnuł następujące wnioski:
1. Obecna przebudowa kultury to wypełnianie braków. Braków nie tylko inwestycyjnych – te zapewne
będą bardzo pomocne w wypełnianiu braków kompetencji kulturowych:
2. Kolejne wniosek to nadrabianie zaległości – braki inwestycyjne ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo negatywnie wpłynęły w ogóle na rozwój społeczny Polaków. Nadrabianie zaległości nie oznacza jednak totalne zapóźnienie. Nie należy zapominać o nowatorskich nurtach polskiej kultury: w teatrze myśl Jerzego
Grotowskiego, polska szkoła plakatu czy wyjątkowości polskiej szkoły filmowej .
3. Uporządkowanie i uzgadnianie przeszłości – to wniosek wypływający głównie z doświadczenia Alicji
Knast i Michała Niezabitowskiego. Przeszłość przeanalizowana z wielu stron, uporządkowana i nazwana
zgodnie z faktami – to lekcja do odrobienia głównie przez badaczy kultury, historyków, a także muzealników.
4. Przebudowa świadomości kulturowej. Tu największy wpływ mają na ludzi obiekty kultury i instytucje
kultury oraz realizowane projekty. Przebudowa, a często budowa to proces ciągły. Obecność znaczącego obiektu w danym miejscu wpływa bezpośrednio na odbiorców. Górujący nad miastem Zamek Książąt

Pomorskich w Szczecinie ma wielki wpływ na świadomość kulturową Szczecinian, ale też turystów przyjeżdżających do miasta. Program Zamku analizowany jest przez odbiorców w sposób szczególny. Bardzo
często od niego rozpoczynają oni swoje poszukiwania wydarzeń kulturalnych, w których chcieli by wziąć
udział.
Znaczące festiwale mają także duży wpływ na odbiorców. Z tym zagadnieniem związane jest bezpośrednio
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwienie między innymi Stowarzyszeniom, Fundacjom
i Związkom realizowanie własnych projektów wpływa na podniesienie świadomości kulturowej całego
społeczeństwa. Często te organizacje realizując z entuzjazmem i energią własne marzenia i zainteresowania „zarażają” nimi kolejne osoby.
5. Podnoszenie kompetencji kulturowych. Edukacja kulturowa odbywa się od najmłodszych lat, ale nigdy
się nie kończy. Budowanie programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych to dziś
już banał. Niemal każdy animator kultury to wie. Ale niezbędne są też programy skierowane do odbiorców
o różnych kompetencjach kulturowych właśnie.
Na zakończenie panelu, który zaledwie musnął wiele zagadnień i nie odnosił się tylko do materialnej przebudowy w sferze kultury, wszyscy stwierdzili jednogłośnie PRZEBUDOWA TRWA.
Autor: Małgorzata Frymus, moderator panelu

Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny
czynnik wzrostu gospodarczego
Na całym świecie przemysły kultury definiowane są odmiennie – dzieje się tak głównie z powodu szerokiego obszaru działań, jaki obejmują. Kilkanaście branż wchodzących w skład tzw. sektora kreatywnego
łączy przede wszystkim akt tworzenia traktowany jako główne źródło wartości dodanej.
Nie ulega jednak wątpliwości, że w nowoczesnej gospodarce rola kultury ulega przewartościowaniu.
Zarówno w samej, wąsko rozumianej kulturze, jak i w znaczeniu całego potencjału kreatywnego należy
zacząć dostrzegać istotny czynnik gospodarczego rozwoju.

Zagadnienia:
• Czy kultura powinna dążyć do uprzemysłowienia a dzieła twórców to bycia rynkowymi produktami?
• Rozwój i upowszechnienie Internetu jako fundamentalna zmiana dla funkcjonowania przemysłów
kreatywnych; nowe obiegi kultury.
• Odniesienie rozwiązań rynkowych do efektywnej i ekonomicznej działalności w sferze kultury; czy
kultura powinna kierować się rozwiązaniami rynkowymi, jakie są złe i dobre strony traktowania kultury jako jednej z gałęzi gospodarki?
• Finansowanie kultury i kreatywności w nowej perspektywie – Kreatywna Europa 2014–2020 – ile, co
i kto.
• Kreatywne Pomorze Zachodnie – życzenie czy rzeczywistość; jakie formy i przejawy kreatywności
funkcjonują w województwie, jak wygląda „mapa” przemysłów kreatywnych, czy sektor kreatywny
może stać się u nas wiodący?
• Jakich instrumentów interwencji publicznej potrzebuje sektor kreatywny, jakie instrumenty powinny być kierowane do różnych przemysłów kreatywnych i do twórczości artystycznej?
• Przemysły kultury i przemysły kreatywne jako obszary tworzenia i wykorzystywania innowacji.
• Czy kreatywność jest dobrym instrumentem promocji regionu?

Uczestnicy:
Radosław Brzózka - moderator
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, popularyzator nauki. Autor programu
popularnonaukowego „Jak to działa?” w TVP1 oraz współprowadzący programu „Kulturalni.pl” w TVP Polonia. Przez wiele lat współpracował z Polskim
Radiem jako prowadzący audycje poranne oraz wydawca. Pasjonat nowych
technologii wyrastających na pograniczu różnorodnych dyscyplin techniki
i sztuki.

Prof. Kamil Kuskowski - panelista
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i ASP im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi.
Od 2008 dr habilitowany, od 2012 profesor. W latach 1999–2011 pracował
w ASP w Łodzi, od 2010 zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie
prowadzi Pracownię Działań Audiowizualnych i Animacji w Katedrze Nowych
Mediów na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów. W latach 2008–2011 prowadził Galerię Zona Sztuki
Aktualnej w Łodzi. Od 2011 prowadzi Galerię Akademii Sztuki — Zona Sztuki
Aktualnej w Szczecinie.

Paweł Strojek - panelista
Działacz kulturalny i historyk. Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie, a także Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
oraz Hanza Jazz Festiwal; ekspert Rady Programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” z ramienia prezydenta Koszalina;
producent filmowy

Maciej Jankowski - panelista
Prezes Fundacji Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” i członek zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych. Organizator
pierwszego polsko-niemieckiego Startup Weekendu. Zdobywca prestiżowej
nagrody Aulera i finalista European Enterprise Award za wspieranie przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. M.in. Lider Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, Popularyzator Nauki czy European Podcast Award.
Od 5 lat zajmuje się marketingiem internetowym w wyszukiwarkach, social
media oraz analityką internetową.

Marcin Niewęgłowski - panelista
Właściciel butiku komunikacyjnego OMG! PR, specjalista ds. public relations,
mediów społecznościowych oraz przemysłów kreatywnych. Finalista konkursu British Council „Young Creative Entrepreneur 2012” (kategoria „Media”).
Tematyką przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych zajmuje się od kilku lat realizując projekty dla takich miast jak: Łódź oraz Warszawa. Pisze o tym
także na łamach bloga: http://creativeindustries.com. Jego eksperckie teksty
na temat synergii kreatywności, kultury, innowacyjności, ekonomii i biznesu
można znaleźć m.in. na łamach Gazety Finansowej.

Maciej Borowy - panelista
Maciej Borowy - Dyrektor Handlowy Agencji Reklamowej Butterfly Artykuły
Reklamowe z 15-letnim doświadczeniem, specjalista e-commerce oraz prawa zamówień publicznych, marketingowiec, szkoleniowiec, publicysta. Zainteresowania: zarządzanie strategiczne, NLP i psychologia kontemplatywna
oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie, branding w czasach kryzysu.
Pomysłodawca i przewodniczący pierwszego na Pomorzu Zachodnim Klastra
Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Jarosław Bondar - panelista
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej
i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Adiunkt w Zakładzie
Projektowania Architektonicznego WBiA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Działalność projektowa w pracowni
LA Laboratorium Architektury (od 1995r).
Łączy praktykę zawodu architekta z działalnością naukową i dydaktyczną.
Uczestnik i laureat, wraz z zespołem LA Laboratorium Architektury, konkursów architektonicznych. Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział Szczecin.

Podsumowanie panelu

Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny
czynnik wzrostu gospodarczego
miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie Gmach Główny, Wały Chrobrego 3
data: 16 listopada 2013 r., godz. 10.30 –13.00
Podczas dyskusji staraliśmy się ustalić w jakim stopniu kultura może stymulować kreatywność przekładającą się na realny wzrost gospodarczy.
Prof. Kamil Kuskowski oraz Marcin Niewęgłowski powołali się w swoich wypowiedziach na przykład Bilbao.
Miasto doświadczone przez kryzys gospodarczy, upadek przemysłu i wszelkie tego dramatyczne konsekwencje, ożyło dzięki budowie muzeum sztuki współczesnej. Dziś Bilbao to mekka miłośników sztuki. Kultura pozwoliła miastu odżyć zmieniając jego oblicze i dając pracę mieszkańcom. Dziś przed podobnym
wyzwaniem stoją też polskie miasta – pojawił się przykład Łodzi.
Akademia Sztuki będąca silnym, lokalnym, niezależnym ośrodkiem akademickim o profilu artystycznym
ma szansę wprowadzić nową jakość do życia kulturalnego w regionie. Jarosław Bondar opowiadał o wpływie otaczającej nas architektury i kształtu przestrzeni publicznej na stosunki społeczne oraz określanie

własnej tożsamości.
Maciej Jankowski, organizator m.in. Startup Weekendów dla branży internetowej, wspomniał o silnej pozycji Berlina, który młodym przedsiębiorcom i innowatorom oferuje wiele możliwości. Wątek Berlina jako
konkurencji dla potencjału gospodarczego i kulturalnego Szczecina pojawiał się także w innych wypowiedziach.
Maciej Borowy opowiadał o projekcie staży i szkoleń, nad którym pracują firmy z branży reklamowej. Projekt realizowany przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze Przemysłów Kreatywnych ma dać szansę
młodym ludziom na zdobycie kompleksowej wiedzy i doświadczenia oraz na wykorzystanie ich potencjału twórczego.
Paweł Strojek dzielił się swoimi doświadczeniami z działalności kulturalnej i producenckiej. Przypomniał,
że nie trzeba wielkich pieniędzy by zorganizować ciekawe wydarzenie kulturalne. Podawał przykłady
kawiarni, które wieczorami zamieniają się w kluby z pokazami filmów, koncertami i dyskusjami. Zorganizowanie takiego wydarzenia to czasami koszt ok. 1000 złotych, które można łatwo uzyskać w ramach
dofinansowania z gminy. Rozwój małych inicjatyw zmienia krajobraz wielu miast. Ożywia zapomniane
dzielnice, inspiruje i prowokuje do dalszych działań.
Dyskusja podczas panelu przypomniała o wielu cennych inicjatywach, jakie realizowane są niezależnie
od głównego nurtu lokalnej polityki. Część przedsiębiorców dostrzega potrzebę współpracy, tworzenia
wspólnych inicjatyw i lepszego wykorzystania twórczego potencjału pracowników. Środowisko kreatywnych startupowców posiada zaplecze w postaci Klastra Przemysłów Kreatywnych, ale dużą pokusą jest dla
niego rynek berliński. Akademia Sztuki jest silnym ośrodkiem, który w niedalekiej przyszłości będzie nadawał ton życiu kulturalnemu w Szczecinie i całym regionie. Już teraz studiują tam młodzi ludzie nie tylko z
województwa zachodniopomorskiego, ale z także z odległych zakątków kraju.
Efektywne wykorzystanie rosnącego potencjału innowacyjności i kreatywności, zależeć będzie jednak
przede wszystkim od popytu generowanego przez lokalny biznes. Ten temat wykraczał jednak poza ramy
dyskusji.
Autor: Radosław Brzózka, moderator panelu

