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Kongres, mechanizm, raport 

 

 

Kongres Kultury Pomorskiej, realizowany przez środowisko Fundacji Pomysłodalnia od roku 2015 z 

pierwszym finałem w 2017 r., wygenerował szereg rekomendacji w wielu obszarach aktywności 

kulturalnej na Pomorzu. Część z nich znalazła już poważnych patronów i można liczyć na stabilność w ich 

realizacji. Przy marszałku pomorskim powstała Pomorska Rada Kultury, do której zaproszono m.in. 

przedstawicieli instytucji kultury, szkół artystycznych, organizacji pozarządowych i freelancerów z całego 

województwa. Za nami już trzy edycje Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” oraz dwie edycje 

Kaszubskiej Nagrody Literackiej – te nagrody powstały z inspiracji kongresowych. Tak jak cieszą 

wymienione realizacje, bo potwierdziły sens organizacji Kongresu, tak największe wyzwania, czyli 

rozwiązania systemowe, dopiero przed nami. 

 

Dzięki kulturze Region i Centrum powinny się zbliżać a obszary wykluczenia zmniejszać. Po ponad 

ćwierćwieczu zmian ustrojowych czas na nową perspektywę. Region nie tylko zasługuje na partnerstwo, 

ale może wzbogacić Centrum. 

Znakiem czasu musi być rosnąca uwaga poświęcana obywatelskim inicjatywom. Finansowanie kultury 

pozainstytucjonalnej przynosi trudne do przecenienia korzyści społeczne i nierzadko artystyczne, dlatego 

zasada pomocniczości powinna być stosowana wszędzie, gdzie warunki na to pozwalają. To w ogromnym 

stopniu dzięki działającym poza głównym nurtem twórcom i animatorom Pomorze było zauważane nie 

tylko w kraju. W walce o jakość sztuki najmniej szans ma off, dlatego musimy go mocniej wesprzeć. Bez 

awangardy każdy szlak prowadzi ku niebezpiecznemu samozadowoleniu. 

(…) 

Żyjemy w niezwykłym miejscu i czasie, dlatego nasze plany i zamierzenia nie mogą być zwyczajne. 

Gdańsk, Pomorze, 24 kwietnia 2017. 

 

To fragmenty Deklaracji Kongresu Kultury Pomorskiej. Oprócz kilkudziesięciu rekomendacji branżowych, 

to właśnie te dwie, czyli działania na rzecz Regionu i kultury pozainstytucjonalnej, były zdecydowanie 

najmocniej artykułowane i dlatego powstał pomysł Mechanizmu pomorskiego, który w roku 2020 

otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na etap I. W ciągu dwuletniego pilotażu projektu 

planujemy stworzyć program, który będzie godną naszego województwa realizacją wymienionych 

rekomendacji. 

Celem nadrzędnym szeregu działań składających się na Mechanizm pomorski jest stworzenie jak 

najpełniejszej oraz trwałej informacji o kulturze pomorskiej i na Pomorzu, z uwzględnieniem oraz 

rozróżnieniem podmiotów publicznych i niepublicznych. Dostarczona i uporządkowana wiedza to 

podstawa do tworzenia narzędzi monitoringu, które pozwolą zainteresowanym (organizatorzy, 

producenci, prosumenci, realizatorzy, twórcy i badacze kultury oraz pozostali zainteresowani) śledzić 

proces zmian zachodzących w kulturze pomorskiej i podejmować decyzje. Wraz z istniejącymi już 

inicjatywami prowadzonymi przez Fundację Pomysłodalnia (przede wszystkim Mapa kultury pomorskiej i 
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Pomorze Kultury) powstanie mechanizm, który zapewni wszechstronną realizację założeń (monitoring, 

rozbudowana informacja, promocja pomorskiej kultury i jej twórców oraz przydatne w praktyce badania, 

kalendarz wydarzeń i archiwum kultury). 

Wymienione poniżej działania składają się na unikalny w skali kraju projekt, którego cechą szczególną jest 

współpraca międzysektorowa (administracji publicznej z organizacją pozarządową, kultury 

instytucjonalnej z pozainstytucjonalną), subsydiarność i synergia. Zadanie realizowane w roku 2020 to I 

etap pilotażu, ale zawiera już wszystkie najważniejsze składowe i daje pojęcie o całości. Po zakończeniu 

etapu II planujemy wdrożenie pełnego programu, a okazją do sprawdzianu efektu działań z 

zainteresowaniem odbiorców powinien być II Kongres Kultury Pomorskiej w roku 2022, przy założeniu 

optymistycznego scenariusza walki z pandemią i współpracy międzysektorowej. 

 

Na Mechanizm pomorski składają się: 

Trzy strony internetowe: Mapa kultury pomorskiej, wortal Pomorze Kultury, strona Mechanizm pomorski 

Badania kultury (ilościowo-jakościowe) 

Relacje (w tym foto/wideo) z wybranych wydarzeń zamieszczane na stronach internetowych oraz w 

mediach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych (wortale ogólnopolskie, strony 

partnerów medialnych) 

Kalendarz kultury pomorskiej 

Opracowania w cyklu Miesiąc w kulturze pomorskiej 

Coroczny Raport o kulturze pomorskiej 

   

Pierwszy Raport o kulturze pomorskiej obejmuje okres IV-XII 2020 r. W części poświęconej regionowi 

projekt zakładał obserwację wydarzeń i procesów w wybranych powiatach. Szczegółowo przedstawiamy 

dwa wyróżniające się ośrodki. Tak jak tytuł dotacyjnego projektu: „Mechanizm pomorski – etap I”, tak i 

pierwsze opracowanie nie dotyczy całości, tylko wybranych obszarów i zasięgu. Swój udział w projekcie 

miała oczywiście pandemia, dlatego w prezentacji kultury pozainstytucjonalnej więcej uwagi 

poświęciliśmy ogólnej charakterystyce i finansowaniu niż analizie dokonań artystów i aktywistów – po 

prostu wydarzenia artystyczne, z powodu liczby i nieadekwatnej formy prezentacji (przeniesienie 

wydarzeń do internetu), nie stworzyły możliwości do pełnego oglądu. Działania w czasie pandemii 

wpłynęły na wszystkie elementy składowe Mechanizmu pomorskiego, w tym badania (np. założone 

wskaźniki nie zakładały ponownego konkursu stypendialnego, temat jednego z badań zmieniono w 

uzgodnieniu z Departamentem Kultury UM WP, organizatorem konkursu grantowego, w ramach którego 

jest realizowany projekt). Nieoczekiwaną wartością dodaną były też trudności w pozyskiwaniu i dostępie 

do informacji, czym można, choć nie zawsze koniecznie, obciążyć pandemię. 
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Deklaracja Kongresu Kultury Pomorskiej 
 

Kultura jest najlepszym obszarem do budowania wartości i porozumień. Dzięki kulturze aspiracje 

cywilizacyjne mogą zyskać nie tylko szlachetność, ale przyczyniają się do równoważenia rozwoju. 

Dzięki kulturze Region i Centrum powinny się zbliżać a obszary wykluczenia zmniejszać. Po ponad 

ćwierćwieczu zmian ustrojowych czas na nową perspektywę, Region nie tylko zasługuje na 

partnerstwo, ale może wzbogacić Centrum. 

 

Znakiem czasu musi być rosnąca uwaga poświęcana obywatelskim inicjatywom. Finansowanie 

kultury pozainstytucjonalnej przynosi trudne do przecenienia korzyści społeczne i nierzadko 

artystyczne, dlatego zasada pomocniczości powinna być stosowana wszędzie, gdzie warunki na 

to pozwalają. To w ogromnym stopniu dzięki działającym poza głównym nurtem twórcom i 

animatorom Pomorze było zauważane nie tylko w kraju. W walce o jakość sztuki najmniej szans 

ma off, dlatego musimy go mocniej wesprzeć. Bez awangardy każdy szlak prowadzi ku 

niebezpiecznemu samozadowoleniu. 

 

Architektura kultury pomorskiej musi mieć solidne fundamenty. Potrzebujemy zaangażowanej 

społecznie akademii i akademików, odważnie zabierających głos w przestrzeni publicznej. Bez 

autorytetów trudniej będzie nam łowić perły i przeciwstawiać się złym nawykom. Komunikatywna 

społecznie krytyka powinna być motorem pobudzającym kultury artystyczne do stałego dialogu. 

 

Twórcy i animatorzy pomorskiej kultury zasługują na profesjonalną promocję i możliwości 

rozwoju. Należy wspierać media zajmujące się kulturą, ich  zasięg i profesjonalizm powinien 

zaspokajać potrzeby różnych grup odbiorców. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Pomorzanie byli 

odpowiedzialni za największe przedsięwzięcia na Pomorzu, by powstał mechanizm ułatwiający 

realizację planów artystycznych. Więcej uwagi powinniśmy zwracać na wymianę dobrych praktyk, 

sieciowanie, wspólne planowanie i przewidywanie. 

 

Nie możemy pozwolić na zanik kodu kulturowego. Pamięć o tradycji, także tej rekonstruowanej, 

ale akceptowanej społecznie, jest naszym obowiązkiem. Podobnie jak świadomość i docenienie 

wielokulturowości i złożoności naszej historii. Pamięć o tradycji nie może być wędzidłem dla 

nowej sztuki. Twórcze napięcie na styku przeszłości z teraźniejszością powinno nas wzbogacać, a 

nie wykluczać. 

 

Stworzenie programu edukacji, który scali to, co wspólne i da miejsce temu, co lokalne i zmienne, 

jest chyba najważniejszym i powszechnym postulatem. Z dyskusją nad programem i kanonem nie 

powinniśmy zwlekać, mechanizm do stworzenia i wdrożenia pomorskiego programu edukacji do 

kultury powinien powstać możliwie szybko, jeśli nie chcemy stracić kontaktu pokoleniowego. 

 

Żyjemy w niezwykłym miejscu i czasie, dlatego nasze plany i zamierzenia nie mogą być zwyczajne. 

 

Gdańsk, Pomorze, 24 kwietnia 2017. 
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Kultura pozainstytucjonalna na Pomorzu 

 

Pierwszym z najważniejszych problemów jest struktura naszego życia kulturalnego i słabe przenikanie 

się sfery instytucjonalnej i niezależnej 

Mieczysław Struk @ Kongres Kultury Pomorskiej, 24/4/17   

 

W niniejszym opracowaniu przez kulturę pozainstytucjonalną rozumie się tę część kultury, która nie 

jest zobowiązaniem wynikającym z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. (z późniejszymi poprawkami) 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W rozważaniach nad kulturą termin kultura 

pozainstytucjonalna zdecydowanie nie jest nadużywany, ale wydaje się, że obecnie jest najbardziej 

adekwatny, gdy chcemy uporządkować pole badawcze do rozmowy o kulturze jako całości. Niegdyś 

używane określenia: kultura alternatywna (w latach 60/70 wymiennie ze studencką) i offowa straciły 

rację bytu, co najjaskrawiej widać na przykładzie teatru. Tzw. teatr publiczny czy też zawodowy „wszedł 

w buty” offu i nie stroni od awangardowych poszukiwań. Dzisiejsza sztuka, nie tylko teatr, jest tak 

różnorodna, że trudno zdefiniować nurt główny, w stosunku do którego może być alternatywą lub być 

„poza”. Wydaje się, że przy niektórych dziedzinach aktywności artystycznej antynomia mainstream/off 

w praktyce w ogóle nie występuje, można mówić jedynie o trendach lub modach, czasami o 

awangardzie, ale ten ostatni termin jest używany mniej chętnie, co dziwi, bo wydaje się ciągle pojemny. 

Jeszcze mniej wyrazisty znaczeniowo oraz niebudzący zaufania jest dzisiaj termin „kultura niezależna” 

i dlatego na placu boju semantycznego pozostaje „kultura pozainstytucjonalna”. 

W rozważaniach poczynionych w raporcie nie uwzględniamy ruchu amatorskiego, czyli „ogółu działań 

oraz inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez amatorów, tj. osoby niezwiązane z kulturą poprzez 

wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, dla których działania w dziedzinie kultury i sztuki 

pozostają zajęciami dodatkowymi, czyli uprawianiem swojego »hobby« lub po prostu rozwijaniem 

zainteresowań” (za: Miasta kultury i obywateli). Takie założenie napotyka czasami w praktyce mocne 

przeszkody w postaci trudności z kwalifikacją artystyczną działań twórczych. Aktywiści kultury 

pozainstytucjonalnej to czasami amatorzy z niewielkim doświadczeniem zawodowym, ale z bardzo 

wysokim wyobrażeniem o poziomie artystycznym swych produkcji. Ten rozziew między wyobrażeniami 

a stanem faktycznym czasami prowadzi do bardzo kłopotliwych sytuacji. Być może wątpliwości 

rozwieje już niebawem Ustawa o statusie artysty zawodowego.  

 

Historia, różnorodność i znaczenie kultury pozainstytucjonalnej w kulturze regionu i kraju 

 

Jazz, bigbit, Bim-Bom, Trójmiejska Scena Alternatywna, Nowa prywatność, gdańska szkoła krytyczna, 

szkoła sopocka, Możdżer, Behemoth, Totart, Rudy Kot, Non Stop, B90, Sfinks, Spatif, Miłość, Czesław 

Niemen, Czerwone Gitary, Bokiniec… Listę można kontynuować długo, ale nawet ta, sporządzona na 

jednym wydechu, pokazuje na konkretnych przykładach, jak ważna jest kultura pozainstytucjonalna 

dla naszego regionu i jak bardzo ubożsi bylibyśmy bez niej. Tworzą ją organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne), freelancerzy, przedsiębiorcy, urzędnicy (pracownicy 

urzędów oraz instytucji kultury), aktywiści, artyści, twórcy, menedżerowie, krytycy, badacze, 

organizatorzy. Tworzą coraz rzadziej i z coraz większym trudem. Choć nie można oprzeć tej tezy na 

badaniach, bo nikt ich nie robił do tej pory, i nie możemy porównać stanu z boomu artystycznego 
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sprzed dwudziestu kilku lat ze stanem dzisiejszym, to codzienny ogląd potwierdza fakt, że kultura 

pozainstytucjonalna zanika, zubażając w ten sposób całą kulturę. 

 

Weterani i nowe nadzieje – o twórcach kultury pozainstytucjonalnej na Pomorzu w ostatnim czasie 

 

O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku 

Lawrence Weiner 

 

Praca amerykańskiego artysty Lawrence’a Weinera – napis „O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak 

małym pudełku”, która stała się niespodziewanie mottem Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski, 

doskonale oddaje stan, w jakim znajdziemy się po próbie objęcia zjawiska, jakim bez wątpienia jest 

kultura pozainstytucjonalna na Pomorzu. Jeśli ktoś chciałby wyrobić sobie zdanie na jej temat tylko na 

podstawie listy laureatów konkursów stypendialnych i konkursów grantowych, to będzie to 

wyobrażenie o górze lodowej oparte na tym, co widoczne. Kultura pozainstytucjonalna na Pomorzu to 

ogromne, niezwykle bogate i różnorodne zjawisko, które jest widoczne zupełnie inaczej niż kultura 

instytucjonalna – zdyscyplinowana pod każdym względem, bo inaczej nie mogłaby funkcjonować. 

Kultura pozainstytucjonalna to najczęściej efemeryda, pojawiająca się niespodziewanie, bez 

zapowiedzi. Bardzo ważną częścią jest kultura niezainteresowana współpracą z administracją 

publiczną, co spotyka się z chłodną wzajemnością. Czy ktoś z urzędników zalicza do kultury pomorskiej 

np. najpopularniejszy, gdański zespół na świecie śpiewający z radością utwór „Lasy Pomorza”?  Albo 

czy zostanie zauważony debiut zespołu Danziger doceniony w Polsce? 

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest po prostu brak informacji w publicznych i komercyjnych 

mediach lokalnych, które nie muszą mieć żadnej misji i nie są zainteresowane informacją o kulturze 

pozainstytucjonalnej. Pierwszą próbą kompleksowego podejścia do zagadnienia jest Mechanizm 

pomorski, a konkretnie zakładki: Kultura pozainstytucjonalna, Kalendarz wydarzeń, Nowa nadzieja, 

Miesiąc w kulturze pomorskiej. Część z informacji jest powielana na profilach mediów 

społecznościowych Gazety Świętojańskiej, Pomorza Kultury oraz w grupach: Teatr na Pomorzu i Teatr 

jest Nasz na Facebooku. W tych miejscach można znaleźć informacje bieżące, poniżej kilkadziesiąt 

zauważeń z ostatniego okresu. 

 

Dlaczego teatr jest tak ważny? 

 

1 marca 2020 r. dyrektorem artystycznym Teatru Pantomimy we Wrocławiu został Leszek Bzdyl, który 

wrócił do korzeni (w latach 1987–1990 współpracował z zespołem Henryka Tomaszewskiego). I choć 

Bzdyl zapowiada, że będzie występować w Dadzie i możliwe są koprodukcje gdańsko-wrocławskie, to 

jednak przeprowadzka wybitnego tancerza do Wrocławia może stanowić cezurę nie tylko w życiorysie 

Dady. To po prostu duża strata dla pomorskiej kultury. 

„Trzyma się” na pewno Teatr Gdynia Główna, najlepiej zorganizowany, najlepiej pozyskujący środki na 

działania (co niezwykle ważne na terenie, który opisujemy) i prezentujący najgęstszy, stały repertuar z 

kilkoma premierami rocznie. Pod tym względem niewiele mu ustępuje Sopocki Teatr Tańca, rezydent 

Teatru na Plaży. Prężnie działa Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie organizująca jeden 
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z najlepszych festiwali na pewno na Pomorzu (Animo), ciągle wygrywa z przeciwnościami losu Teatr 

3.5 w Dzierzgoniu, od 2004 r. Grzegorz Szlanga prowadzi z sukcesami Chojnickie Studio Rapsodyczne, 

aktywny impresaryjnie jest Teatr BOTO (ponadto dwa festiwale – Sopot Non Fiction i Sopockie 

Konsekwencje Teatralne), a ewenementem jest z pewnością prywatny Teatr Komedii Valldal 

specjalizujący się w musicalach dla dzieci i młodzieży. Od 1986 funkcjonuje Teatr Snów, z którego 

wyszło wielu teatralników kontynuujących działalność w swoich zespołach, regularnie, choć nieczęsto 

prezentuje się Teatr Zielony Wiatrak założony w 1994 r. przez Marka Branda. Z wielu teatrów dla dzieci 

i młodzieży furorę w ostatnich latach robi Teatr Barnaby prowadzony przez Marcina Marca. W sumie 

na Pomorzu funkcjonuje z bardzo różną częstotliwością od wielu lat ponad 30 teatrów / zespołów 

teatralnych. Z najmłodszych, budzących nadzieję, należy wymienić Trójmiejski Kolektyw Twórczy i Herz 

Haus (od 2016 r.). Tak długie funkcjonowanie na rynku inicjatyw teatralnych jest pochodną wielkiej 

determinacji liderów i kolektywów oraz możliwości, jakie daje duży rynek edukacyjny. W odróżnieniu 

od zespołów zawodowych, które dzięki dotacji mają, z nielicznymi i bardzo specyficznymi wyjątkami 

(np. Teatr Muzyczny w Gdyni), zapewnione zasadniczo pokrycie wszystkich kosztów, większość teatrów 

pozainstytucjonalnych, też z wyjątkami (promesowanie, granty celowane dla Teatru Gdynia Główna 

czy Sopockiego Teatru Tańca), o pokrycie wszystkich kosztów działalności musi walczyć.  

Poświęcenie największej uwagi teatrowi w refleksji nad aktywnością kultury pozainstytucjonalnej nie 

jest przypadkowe. Prowadzenie zespołu to największe wyzwanie, ale też i potencjalnie największa 

szansa na dotarcie z przekazem. Spektakle teatralne mają największy zasięg i frekwencję, są 

powtarzalne, żyją co najmniej kilka lat. Fenomenem na skalę pomorską jest Teatr Komedii Valldal, 

którego spektakle biją rekordy frekwencyjne („Wikingowie”: 56 spektakli, 22 100 widzów, „Hejt School 

Musical”: 32 spektakle, 12 880 widzów), a premiery są wydarzeniami promocyjnymi (drukowany 

program, plakat, gadżety, płyty) niczym premiery największych teatrów musicalowych. Podziwu nie 

zmienia fakt, że to propozycje familijne, bo sprzedać tyle biletów nawet na inteligentną rozrywkę, to 

wyczyn nie lada. 

 

Miejsca, ludzie, organizacje 

 

Cieszą nowe organizacje i nowe miejsca. Fundacja Fala Nowej Kultury z liderką Marysią Pyrek z nową 

dynamiką realizuje projekty z udziałem młodzieży. Zakład Kulturalny, Fundacja KonglomeArt i Miejski 

Teatr Miniatura stworzyły mikrośrodowisko artystyczne z niemałymi już sukcesami (m.in. 

współprodukcja spektaklu „Papety po raz pierwszy w Polsce” i „Beton”). Na niezwykłe spotkania 

zaprasza Fundacja im. Księdza Włodzimierza Sedlaka (m.in. „Missa pro pace”). Optymizm osłabia nieco 

informacja, że w rok 2021 kultura pozainstytucjonalna wejdzie bez Protokultury. 

 

Pomorze filmowe 

 

Całkiem niespodziewanie w ostatnim czasie wystrzeliła wręcz aktywność filmowców. To, że plenery 

nadmorskie są bardzo popularne, wiedzieliśmy od zawsze, ale tylu filmów podpisanych przez 

filmowców z Pomorza nie było od dawna. W najbardziej prestiżowym, głównym konkursie 

zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych znalazły się dwa filmy z mocną pieczątką 

pomorską. Kilka nagród pozakonkursowych zdobyli „Amatorzy” Iwony Siekierzyńskiej o gdyńskim 

Teatrze Biuro Rzeczy Osobistych, założonym i kierowanym od 1998 r. przez Zbigniewa Biegajłę. Z kolei 
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Maciej Barczewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, praktykujący prawnik i absolwent Studium 

Producentów Form Audiowizualnych przy Gdyńskim Centrum Filmowym, wyreżyserował wg własnego 

scenariusza „Mistrza” – opowieść o legendarnym pięściarzu Tadeuszu „Teddym” Pietrzykowskim, który 

dzięki walkom bokserskim przeżył Auschwitz-Birkenau. Bartosz Paduch, specjalizujący się w 

dokumentach, wyreżyserował wg własnego scenariusza film o legendzie polskiego hip-hopu („Skandal. 

Ewenement Molesty”). Bodo Cox z Żarnowca wyreżyserował serial „Ludzie jak bogowie” dla TVP, a 

główną rolę dla tej samej stacji w serialu „Młody Piłsudski” zagrał Grzegorz Otrębski z Teatru Wybrzeże. 

Natalia Szroeder, gwiazda polskiego popu z Bytowa, zagrała główną rolę żeńską w przeboju filmowym 

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” a Adam Turczyk z Teatru Wybrzeże zagrał w 

kontrowersyjnym, ale na pewno zauważonym filmie „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”. Bohater serialu 

„Motyw” mieszka w słynnym falowcu, zażywa tabakę i jak ma przysiąc poważnie, to przysięga na… 

Gdańsk! (uśmiech). I wreszcie, gdynianka Dorota Kobiela pracuje nad drugim rysowanym filmem 

fabularnym: w „Chłopach” Macieja Borynę zagra Mirosław Baka z Teatru Wybrzeże. 

 

Sztuki wizualne i literatura 

 

Do tych dwóch ścieżek rezydentalnych zaprosił Goyki 3 Art Inkubator, nowa instytucja kultury na 

sopockiej mapie kultury. W obu dziedzinach cieszą nowe inicjatywy: nowy kwartalnik literacki „Strona 

czynna” oraz wszechstronna działalność Fundacji Chmura. W roku 2020 najnowszymi dziełami 

obdarowali swoich licznych sympatyków Paweł Huelle (zbiór opowiadań „Talita”) i Tadeusz Dąbrowski 

(tomik wierszy „Scrabble”) oraz najważniejszy poeta gdyński Jerzy Stachura (tomik poetycki „Ślepy 

justunek”), swoje czołowe pozycje w dziedzinach twórczości dla dzieci i młodzieży oraz społeczno-

feministycznej potwierdzili odpowiednio: Szymon Jachimek i Rita Jankowska. 

Mimo pandemii sukcesy zanotował Mariusz Waras – jego wystawa „Mobilki” w Gdańskiej Galerii 

Miejskiej była wydarzeniem, a do tego nobilitująca obecność wśród największych gwiazd sztuki muralu 

w albumie „Street art. Wielcy artyści i ich wizje” A. Mattanzy (jako M-City, wyd. polskie: październik 

2020 r.).  

 

Życie codzienne kultury pozainstytucjonalnej 

 

„Mam dość. Po wielu latach pracy z niemałymi sukcesami nie udało mi się uzyskać najmniejszej choćby 

stabilizacji w postaci skromnego etatu i minimalnej pewności istnienia. Nie mamy gwarancji, że 

będziemy istnieć za 2-3 lata, perspektywę działania wyznaczają coraz bardziej zniechęcające konkursy 

grantowe. Gdyby nie warsztaty, nie dałoby się w żaden sposób z tego wyżyć. Zastanawiałem się 

ostatnio, czy działalność artystyczna jest dodatkiem do działalności edukacyjnej czy odwrotnie? Padają 

festiwale, kurczy się liczba miejsc, w których można było zagrać. Nie ma środków na promocję, nie ma 

żadnego systemowego pomysłu na off” – informuje czołowy artysta kultury pozainstytucjonalnej. 

Przedstawioną przez niego sytuację potwierdzają słowa Adama Orzechowskiego, dyrektora Teatru 

Wybrzeże: 

„(dzisiejszy off) Ma jednak poważne kłopoty, nawet nie z bezpieczeństwem, ale jakimkolwiek 
wsparciem finansowym. Z reguły brak mu zaplecza lokalowego i nadziei na eksploatację swoich 
przedstawień. O ile sam proces ich przygotowania – jakąś nadzwyczajną pasją, siłą woli, 



 

Strona | 9  
 

przypadkowym grantem i wsparciem życzliwych doprowadza do premiery, to dalsza eksploatacja 
wartych tego często spektakli jest niemożliwa. Żyją od przeglądu do festiwalu, od święta miasta do 
innego, wojewódzkiego eventu” (więcej w załączniku „List Adama Orzechowskiego do Pomorskiej Rady 
Kultury”). 

Rynek kultury pozainstytucjonalnej na Pomorzu jest coraz płytszy, coraz rzadziej powstają nowe 

formacje wykazujące produkcje artystyczne na poziomie ponadamatorskim. Problemy kultury 

pozainstytucjonalnej właściwie nie zmieniają się i najważniejsze z nich to: 

 

• brak wizji i pomysłu na kulturę pozainstytucjonalną w strategiach rozwoju kultury (jeśli takie 

są); 

• słaba samoorganizacja środowiska, brak inicjatyw wspólnotowych, rozwiązania bilateralne 

(podmiot-władza) ważniejsze od rozwiązań systemowych; 

• brak kompetentnych aktywistów gotowych do zaangażowania się w długi proces budowania 

rozwiązań systemowych (uczestnictwo w gremiach doradczych);  

• brak perspektywy w planowaniu nowej infrastruktury kulturalnej (m.in. Gdański Teatr 

Szekspirowski nie ma nawet sali prób czy małej sceny, w Kunszcie Wodnym nie zaplanowano 

rozwiązań umożliwiających realizacje teatralne); 

• problemy z produkcją (niskie dotacje, stawki osobowe poniżej godności) i eksploatacją (brak 

miejsc, wysokie koszty najmu); 

• brak silnych, stabilnych organizacji pozarządowych w kulturze (brak etatowych lub choćby 

stałych pracowników, funkcjonowanie od projektu/grantu do projektu); 

• coraz mniej nowych formacji, nowych nazwisk; 

• brak krytyki artystycznej (trudności z kategoryzacją, obniżenie poziomu jakościowego / 

artystycznego działań kulturalnych i sprowadzanie oceny do relacji pozamerytorycznych); 

• „Część instytucji wciąż zamyka się na nowe idee i nowe formy współpracy z innymi 

placówkami, podmiotami pozainstytucjonalnymi oraz obywatelami. Powodem tej sytuacji po 

części są bariery mentalno-organizacyjne, zdefiniowane w raportach na temat stanu kultury. 

Brakuje także powszechnie znanych dobrych praktyk oraz opisanych rozwiązań formalnych. 

Mało jest miejsc impresaryjnych, umożliwiających pracę lub prezentację twórcom 

»kontraktowym«, członkom grup nieformalnych, wędrownym specjalistom, projektantom, 

animatorom, którzy nie chcą lub nie mogą związać się na stałe z instytucją kultury”. 

 

Ostatni fragment to kolejny cytat z jednego z najważniejszych dokumentów w polskiej kulturze XXI 

w., czyli Miasta kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. 

Pochodzi z roku 2008 i niestety brzmi ciągle aktualnie, z tym, że wtedy był to fragment diagnozy, 

w oparciu o którą stworzono, przyjęto i wdrożono program rozwoju kultury a jego autorami byli 

aktywiści kultury pozainstytucjonalnej! 
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Co można zrobić? 

 

Off ma radzić sobie sam! 
Wypowiedź urzędnika kultury w 2017 r.  

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy chce się coś zrobić? Przepisy nie są ani 

alibi, ani wędzidłem, bo można wiele, jeśli tylko jest wola polityczna. Są gotowe rozwiązania i przykłady, 

stać nas również na własne.  

 

Główne rekomendacje stolika Off (Kongres Kultury Pomorskiej 2017) 

 

1. Pomorski Domu Offu (nazwa robocza) – centrum sztuk performatywnych, instytucja kultury z 

profesjonalnym managementem i techniką oraz stałą dotacją (tworzenie, prezentacja, 

wymiana). 

2. Gwarantowanie przez samorządy wkładów własnych w zewnętrznych konkursach dla ngo 

(głównie MKiDN) i stworzenie/zwiększenie funduszy mobilnych. 

3. Większe środki w konkursach grantowych i stypendialnych oraz dofinansowania kilkuletnie 

(od roku 2017 w Gdańsku), standaryzacja konkursów. 

4. Think tank offowy, regularne spotkania aktywistów. 

5. Platforma informacyjno-promocyjna (regionalny odpowiednik culture.pl). 

 

Wszystkie rekomendacje lobbuje Fundacja Pomysłodalnia i jak na razie można mówić o częściowym 

powodzeniu w pkt. 5, gdy Mechanizm pomorski wejdzie w życie na stałe. 

 

Dobre praktyki w Polsce 

 

❖ Scena Robocza (Poznań) 

❖ Program Rozwoju Kultury (Kraków) 

❖ Regionalne wortale kultury (większość województw) 

❖ Program Rozwoju Kultury (Warszawa): począwszy od genezy absolutny fenomen w skali kraju, 

gwarantowany w wieloletnim programie współpracy z ngo co najmniej 5% wzrost nakładów na 

kulturę pozainstytucjonalną (w 2018: 8%), aktywiści kulturalni w Warszawie mogą głośno krzyknąć: 

Nic o nas bez nas! 

 

Najbliżej ideału na Pomorzu: 

 

❖ Słupski Ośrodek Kultury – Teatr Rondo (dotyczy aktywności amatorskiej i półprofesjonalnej 

(monodram, taniec, konkursy recytatorskie) 
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Praktyki „międzysektorowe” za i przeciw: 

 

❖ Połączenie działalności komercyjnej (gastronomicznej) w atrakcyjnych punktach miasta na 

preferencyjnych warunkach z działalnością artystyczną (Dwie Zmiany i BOTO w Sopocie, Kolonia 

Artystów w Gdańsku) 

Za: wysokie przychody z działalności gastronomicznej, przeciw: mniejsza aktywność artystyczna. 

 

Praktyki „instytucjonalne”: 

 

❖ Zatrudnianie w instytucjach kultury (pracownicy, twórcy – dramaturdzy, reżyserzy) ludzi kultury 

Za: stabilizacja socjalna wybranych ludzi kultury,  

przeciw: brak czytelności w zasadach zatrudniania i trudny do zmierzenia efekt kulturowy 

zatrudnienia osób, które nie funkcjonują w krwioobiegu lokalnej społeczności. 

 

Dlaczego warto i należy wspierać kulturę pozainstytucjonalną: 

 

❖ Subsydiarność (nie ma ustawowych zakazów realizacji dyrektyw unijnych) 

❖ Misyjność (wspieranie inicjatyw obywatelskich) 

❖ Bioróżnorodność (wpływa na poziom całej kultury) 

 

I przede wszystkim: 

Aktywny obywatel z kompetencjami jest wielką wartością społeczną i należy mu stwarzać przyjazne 

warunki do rozwoju. 

Bo stosunek do kultury pozainstytucjonalnej, szerzej: do aktywności obywatelskiej, jest 

świadectwem naszej kultury. 

Bo jest to ważne dla nas wszystkich. 
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List Adama Orzechowskiego do Pomorskiej Rady Kultury* 
 
Pamiętam – przed laty nurt teatralnego offu, wywodzący się głównie z kręgów studenckich, był 
niezwykle silnym i znaczącym elementem naszej teatralnej rzeczywistości. Bywał bardziej odważny i 
radykalny politycznie. Szorstki, ale bezkompromisowy artystycznie, nienachalnie, ale istotnie wpływał 
na zmiany teatralnego języka głównego nurtu. To oczywiście zamierzchłe czasy, lata sześćdziesiąte, 
siedemdziesiąte, nawet osiemdziesiąte minionego wieku. Po 1989 teatralny off stracił na znaczeniu, z 
czasem profesjonalne teatry coraz obficiej czerpały z form wypracowywanych w offie, dodając do tego 
swoje profesjonalne umiejętności warsztatowe, offowa specyfika przestała być jego elementem 
rozpoznawczym, sam off też coraz częściej starał się naśladować – w wyborach repertuarowych, w 
technikach aktorskich czy strategiach reżyserskich – teatry repertuarowe, z różnym zresztą skutkiem. 

Dzisiejszy off próbuje odbudowywać swą dawną pozycję. Stara się uwolnić od powinności 
instytucjonalnego teatru i jego zobowiązań wobec lokalnych społeczności, na nowo próbuje się 
wykazywać tematyczną odwagą i polityczną bezkompromisowością. I to zaangażowanie warto 
doceniać i wspierać. Rzadziej niż niegdyś dzisiejszy off wywodzi się z ruchu studenckiego, częściej niż 
kiedyś korzysta z doświadczeń profesjonalnych twórców i współpracy dyplomowanych aktorów. Ma 
jednak poważne kłopoty z, nawet nie bezpieczeństwem, ale jakimkolwiek wsparciem finansowym. Z 
reguły brak mu zaplecza lokalowego i nadziei na eksploatację swoich przedstawień. O ile sam proces 
ich przygotowania – jakąś nadzwyczajną pasją, siłą woli, przypadkowym grantem i wsparciem 
życzliwych doprowadza do premiery, to dalsza eksploatacja wartych tego często spektakli jest 
niemożliwa. Żyją od przeglądu do festiwalu, od święta miasta do innego, wojewódzkiego eventu. 

Warto może pomyśleć o jakiejś kompleksowej i systematycznej polityce offowej, o wygospodarowaniu 
w budżetach stałych środków dla tych tworzonych często z wielką pasją i zaangażowaniem 
przedsięwzięć, może warto pomyśleć o jakimś stałym miejscu przeznaczonym na próby, techniczne 
zaplecze a nawet najprostszą scenę do stałych prezentacji. Oczywiście instytucje kultury, czy stałe 
teatry, mogą – w wolnym od swoich przedstawień okresie – użyczać swoich scen na takie przeglądy 
czy stałe prezentacje, ale to rozwiązanie raczej połowiczne i prowizoryczne, uciekające od 
systemowego rozwiązania offowego tematu (nasza współpraca z Teatrem Dada von Bzdülöw). 

Nasze, Teatru Wybrzeże doświadczenie w tym obszarze, można uznać nawet za wzorcowe – ale 
jesteśmy w stanie podjąć współpracę z jedną grupą. Podejmowanie kolejnych zobowiązań wiązałoby 
się z koniecznością ograniczania naszych własnych prezentacji, pozbawiania naszych aktorów 
zarobków a naszych widzów możliwości oglądania naszych przedstawień. Musiałbym, jako dyrektor, 
działać na szkodę własnej instytucji. Jedno- czy dwukrotne udostępnienie naszej sceny sopockiej 
jednemu czy dwóm zespołom offowym, po zaniżonych zwykle kosztach wynajmu, natychmiast 
powoduje długą kolejkę kolejnych chętnych, którym, niestety, muszę odmawiać. A ja nie mogę tak con 
amore, bo jestem z tego rozliczany, a swoim pracownikom technicznym i obsłudze muszę wypłacać 
normalne stawki. Nierzadko też takie występy na profesjonalnej scenie prowokują niezależnych 
artystów do jakiejś niezdrowej konkurencji z zawodowcami, a nie to wszak jest celem a nawet punktem 
wyjścia nurtu offowego. 

—– 

Pomorska Rada Kultury powstała w ramach realizacji rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej. Na 
jednym ze spotkań w 2019 r. głównym tematem była sytuacja kultury pozainstytucjonalnej na 
Pomorzu, list Adama Orzechowskiego jest jego głosem w dyskusji. 
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Finansowanie kultury pozainstytucjonalnej 

 

 

Choć w odróżnieniu od obowiązku współpracy z organizacjami pozarządowymi, finansowanie i 

wspieranie kultury pozainstytucjonalnej nie jest obowiązkiem administracji publicznej, to oczywiście 

część samorządów taką potrzebę dostrzega. Najprościej rzecz ujmując, wynika to z chęci, a nie 

możliwości. Chęci, bo świadczy ona o empatycznym i świadomym współistnieniu władzy i obywateli. A 

możliwości? Są w każdej gminie, bo budżety samorządów nie tylko nie ucierpiałyby zasadniczo, a 

mieszkańcy wiele by zyskali. A jak to wygląda w praktyce na Pomorzu?  

Najprostsza i oczywista prawidłowość to wprost proporcjonalna zależność wysokości wsparcia od 

zaludnienia. Poza wyjątkowym Sopotem, im ludniejszy samorząd, tym więcej środków na wszystko, 

nawet na kulturę. Na szczęście, duże samorządy pomorskie, szczególnie Gdańsk, potem w dalszej 

odległości Gdynia i Sopot oraz Słupsk, stanęły na wysokości zadania i przykłady ich działań 

prezentujemy w całości jako godne naśladowania i osobnego potraktowania dobre praktyki, bo 

odpowiedzi są b. rozbudowane, wymykają się prostym opisom i dlatego są przedstawione w 

oryginalnym zapisie z minimalną edycją (załączniki Dobre praktyki: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk). 

Niestety, w regionie jest już dużo gorzej, region i centrum, poza kilkoma stolicami powiatów, to po 

prostu dwa światy równoległe. 

W ramach Mechanizmu pomorskiego przeprowadzono dwa badania ankietowe: Otwarte konkursy 
grantowe i stypendialne na Pomorzu w obszarze „Kultura” (10 pytań) oraz Kultura w czasie pandemii: 
finansowanie, działania osłonowe i wsparcie (7 pytań).  

 

Badanie Otwarte konkursy grantowe i stypendialne na Pomorzu w obszarze „Kultura” 

 

Formularz badania ankietowego rozesłano do wszystkich samorządów województwa pomorskiego, w 
odpowiedzi wpłynęło 60 ankiet z gmin i powiatów. Jak się okazało, przeprowadzenie badania było 
piętrowym wyzwaniem dla wszystkich. Po pierwsze, wymagało życzliwości i uwagi kilku osób z urzędu 
(księgowość, kultura, organizacje pozarządowe). Po drugie, z konieczności musiało się odbyć pod 
koniec roku, by uzyskać możliwie jak najdokładniejsze dane budżetowe kończącego się i następującego 
roku. Po trzecie, pandemia i wszystkie utrudnienia z niej wynikające (rotacja i choroby urzędników). Po 
kilku tygodniach walki, kilkuset telefonach i niezliczonych mejlach, udało się zebrać reprezentatywną 
próbkę, którą prezentujemy koncentrując się na najważniejszych informacjach w trzech wymiarach: 
powiatowym na przykładzie wybranego powiatu, wojewódzkim i wielkomiejskim, czyli zachowań 
„wielkiej czwórki” (Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska). 

Największym powiatem, z którego udało się zebrać wszystkie dane, jest powiat wejherowski. Oto jak 
wyglądają odpowiedzi w pierwszym badaniu.  

 

 

 

Powiat wejherowski w ankiecie Otwarte konkursy grantowe i stypendialne na Pomorzu w obszarze 

„Kultura” 
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Powiat wejherowski jest najludniejszym powiatem ziemskim na Pomorzu i piątym pod tym względem 

oraz osiemnastym w ogólnej klasyfikacji zaludnienia w Polsce. Ludność powiatu wejherowskiego na 

dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 217 846 mieszkańców (źródło: Główny Urząd Statystyczny).  

W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 24,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i 

jest niższy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wejherowskiego w 2050 

roku obliczana jest na poziomie 265 128, z czego 134 366 to kobiety, a 130 762 mężczyźni. 

Powiat tworzy 10 gmin: 3 miejskie (Wejherowo, Rumia, Reda) i 7 wiejskich (Choczewo, Gniewino, Linia, 

Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo gm. wiejska). Wszystkie gminy i starostwa odpowiedziały 

najstaranniej na ankiety, dlatego można się pokusić o analizę ankiet na szczeblu powiatu, co w 

przyszłości wydaje się najbardziej zobiektywizowaną informacją (gminy leżące w jednym powiecie 

najłatwiej porównać). 

 

Pytanie: Czy w roku 2020 w gminie/powiecie został przeprowadzony otwarty konkurs (konkursy) 

grantowy(e) dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura”?  

 

Pytanie: Czy konkurs jest planowany w roku 2021? 

 

W roku 2021 konkursy grantowe są zaplanowane w 7 gminach, w trzech nie planuje się ich ogłaszać, 

w jednym przypadku nie uzyskano wiążącej odpowiedzi. 

TAK (8)
73%

NIE (3)
27%

Otwarty konkurs grantowy w roku 2020

TAK (8) NIE (3)

TAK (7)
64%

NIE (3)
27%

BRAK ODPPOWIEDZI 
(1)
9%

Otwarty konkurs grantowy w roku 2021

TAK (7) NIE (3) BRAK ODPPOWIEDZI (1)
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TAKI SAM (7)
64%

MNIEJSZY (1)
9%

NIE DOTYCZY (3)
27%

Budżet otwartego konkursu grantowego w roku 
2020 w stosunku do roku 2019

TAKI SAM (7) MNIEJSZY (1) NIE DOTYCZY (3)

TAKI SAM (7)
53%

MNIEJSZY (1)
24%

NIE DOTYCZY (3)
23%

Planowany budżet Otwartego konkursu 
grantowego w roku 2021 w stosunku do 

roku 2020

TAKI SAM (7) MNIEJSZY (1) NIE DOTYCZY (3)

od 30 do 
50% (4)

37%

powyżej 50%
(3) 27%

poniżej 30% 
(1)
9%

Nie dotyczy 
(3)

27%

% zaspokojenie potrzeb w 
Otwartym konkursie 

grantowym w roku 2020
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Województwo pomorskie w ankiecie Otwarte konkursy grantowe i stypendialne na Pomorzu w 

obszarze „Kultura” 

Pytanie 1: Czy w roku 2020 w gminie/powiecie został przeprowadzony otwarty konkurs (konkursy) 

grantowy(e) dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura”?  

 

Są (3)
27%

brak (8)
73%

Małe granty (Tryb 19a)

Są (3) brak (8)

tak (39)
65%

nie (21)
35%

Czy w roku 2020 w gminie/powiecie został 
przeprowadzony otwarty konkurs (konkursy) 
grantowy(e) dla organizacji pozarządowych w 

obszarze „Kultura”?

tak (39) nie (21)
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Pytanie 3: Czy budżet konkursu w stosunku do roku 2019 był:

  

Pytanie 4: Czy planowany na rok 2021 budżet konkursu w stosunku do roku 2020 będzie: 

 
Pytanie 5: W jakim stopniu budżet konkursu (ów) wyczerpuje oczekiwania aplikujących (% kwoty, o 
jaką ubiegają się organizacje w stosunku do budżetu konkursu (ów) 

Większy (11)
18%

Mniejszy (5)
8%

Taki sam (22)
37%

Nie dotyczy (22)
37%

Czy budżet konkursu w stosunku do roku 2019 był: 

Większy (11) Mniejszy (5) Taki sam (22) Nie dotyczy (22)

Większy (6)
10%

Mniejszy (10)
17%

Taki sam (22)
36%

Nie dotyczy (22)
37%

Czy planowany na rok 2021 budżet konkursu w 
stosunku do roku 2020 będzie: 

Większy (6) Mniejszy (10) Taki sam (22) Nie dotyczy (22)
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Pytanie 6: Czy w 2020 r. w budżecie gminy/powiatu zostały uwzględnione tzw. „małe granty” 

(19a)? 

 
Pytanie 7: Czy organizacje i ludzie kultury mogą się ubiegać o inne formy wsparcia / zauważenia / 
docenienia finansowego lub rzeczowego? 

Poniżej 30%; 8

od 30% - 50%; 14

50%; 2powyżej 50%; 21

Brak odpowiedzi; 1

Nie dotyczy; 14

W jakim stopniu budżet konkursu (ów) wyczerpuje 
oczekiwania aplikujących (% kwoty, o jaką ubiegają 

się organizacje w stosunku do budżetu konkursu 
(ów)

Poniżej 30% od 30% - 50% 50% powyżej 50% Brak odpowiedzi Nie dotyczy

Tak (18)
30%

Nie (42)
70%

Czy w 2020 r. w budżecie gminy/powiatu zostały 
uwzględnione tzw. „małe granty” (19a)?

Tak (18) Nie (42)
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Pytanie 8: Z czym organizacje pozarządowe mają największe problemy, jakie są najczęstsze błędy 
popełniane przez ngo we wnioskach o dofinansowanie? 

Odpowiedzi udzieliło 58 samorządów. W 39 ankietach opisano problem, w 19 nie wskazano 
problemów lub je wykluczono. 

Poza oczywistościami, jak błędy rachunkowe, brak podpisu pod ofertą, czy brak wymaganych 
załączników, co stanowi powód odrzucenia z powodów formalnych, wskazane zostały inne kwestie, 
które można podzielić na „stare” i „nowsze”.  
 
Do powtarzających się od wielu lat zaliczyć należy kopiowanie starych ofert, bez uwzględnienia 
właściwych szczegółów (np. lat, kwot, form czasownika, zmiany danych i dostosowania do warunków 
lokalnych). Przy okazji zdarza się, że organizacje, które składają wnioski do gmin niekorzystających z 
generatora w Witkacu, składają oferty na starych wzorach, bez uwzględnienia aktualnego formularza 
w zarządzeniu ogłaszającym konkurs.   

Organizacje nie wyciągają wniosków z lat poprzednich, kiedy ich wniosek był nisko oceniony przez 
komisję konkursową i nie dopytują, co należałoby poprawić, aby zadanie było korzystniejsze i 
przystające. Oczywiście, problem może stanowić jawność oceny, podanie punktacji czy życzliwość 
urzędnika, który również może być postawiony w sytuacji ujawnienia prawdy o braku karty oceny lub 
niestosowaniu jej przez komisję ze względu na z góry zaplanowany podział środków („wiadomo, kto 
dostanie pieniądze”).  

Nowsze wymogi mają zdyscyplinować organizacje do ukonkretniania coraz większej ilości działań. 
Można nazwać to doprecyzowaniem, ale także usztywnieniem. Organizacje mają więc problemy z 
określeniem rezultatów, mierników i sposobu ich monitorowania. Niewpisanie rezultatów lub 
dodatkowych informacji o nich stanowi coraz częściej powód odrzucenia oferty w całości, ale logiczne 
i precyzyjne wpisanie rezultatów, mierników i sposobu monitorowania może być powodem do stresu 
podmiotu wnioskującego. Nie wszystko na etapie składania oferty można przewidzieć. 

Powtarzającymi się problemami są brak logicznego powiązania i spójności opisu zadań z 
proponowanym kosztorysem, brak adekwatności kosztów w kalkulacji w stosunku do meteorytyki, 

Tak (32)
53%

Nie (23)
38%

Nie dotyczy (4)
7%

Brak odpowiedzi (1)
2%

Czy organizacje i ludzie kultury mogą się ubiegać o 
inne formy wsparcia/zauważenia/docenienia 

finansowego lub rzeczowego?

Tak (32) Nie (23) Nie dotyczy (4) Brak odpowiedzi (1)
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niewłaściwie wyliczony procent udziału kwoty dotacji, błędnie wyliczony wkład niefinansowy lub 
całkowite jego pominięcie.  

Zdarzają się problemy ze zrozumieniem treści ogłaszanych konkursów, co przekłada się na to, że 
złożone oferty nie wpisują się w ogłoszone zadanie. Zgłaszaną kwestią był brak wymaganych środków 
finansowych własnych lub zbyt duży udział tych środków, które ma zabezpieczyć organizacja. 
Wnioskodawcy coraz częściej odczuwają frustrację z powodu zbyt dużej technicyzacji procedur. 
Niekiedy problemem jest brak wolontariuszy, których trzeba/należy/wypadałoby zgłosić we wniosku. 
 

 
Pytanie 9: Jakie zapisy w regulaminach/dokumentach aplikacyjnych wymagałyby zmian i dlaczego? 

Odpowiedzi udzieliło 57 samorządów. W 25 ankietach opisano problem, w 32 nie wskazano 
problemów lub je wykluczono. 

Poza bardzo optymistycznym podejściem, że jakiekolwiek zmiany nie są potrzebne, bo problemy 
rozwiązywane są na bieżąco („organizacje pozarządowe wspólnie z urzędem gminy wypracowały 
formy współpracy, do których obecnie nie zgłaszają zastrzeżeń”, „przygotowany regulamin i 
specyfikacja są przejrzystym dokumentem, konsultowanym ze środowiskiem NGO”) lub częste 
szkolenia ułatwiają wszystkim życie, zgłoszono bardzo poważne kwestie, na poziomie ustaw i 
rozporządzeń, czasami na poziomie zarządzeń. 

Ponad 30 proc. ankietowanych narzekało na częste zmiany druków w ogłaszanych konkursach 
(Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), brak spójności na poziomie 
wzoru ofert i sprawozdań (zwrócono uwagę na nieprzystawalność dokumentów).  

Wśród propozycji rozwiązań zgłoszono m.in.: uproszczenie formularza wniosku aplikacyjnego oraz 
sprawozdania z realizacji zadania (choć, oczywiście można się zastanawiać, czy zgłaszanie takich 
postulatów to nie „zwykłe” czepianie się, skoro to już się dzieje); umożliwienie organizowania 
wydarzeń w formule on-line; wprowadzenie zapisu o przesłankach do unieważnienia konkursu, np. ze 
względu na brak możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań z przyczyn niezależnych, których 
nie można było wcześniej przewidzieć (sytuacje wyjątkowe, pandemia, klęski żywiołowe); zmniejszenie 
wymagań co do wkładu własnego; modyfikacja zapisów ustawowych o małych grantach – więcej w 
ciągu roku i dłuższy czas trwania, zniesienie konieczności literalnego trzymania się każdego zapisu. 

Ważnym wydaje się głos w sprawie dostosowania regulaminów/dokumentów do przepisów prawa 
m.in. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wskazano również na możliwość powszechnego korzystania z technologicznych rozwiązań dostępnych 
przez internet, jak potwierdzenie złożenia oferty oraz innych dokumentów wymaganych w konkursach 
za pomocą ePUAPu, co znacznie ułatwiłoby komunikację, zarówno oferentom, jak i urzędnikom. 
 

 
Pytanie 10: Co mogłoby wpłynąć na optymalizację wykorzystania wsparcia dotacyjnego i większą 
spójność z polityką kulturalną miasta?  

Odpowiedzi udzieliło 58 samorządów. W 35 ankietach opisano problem, w 23 nie wskazano 
problemów lub je wykluczono. 

Odpowiedź na to pytanie była właściwie jedna – większe budżety. Pozostałe odpowiedzi stanowiły 
doprecyzowanie „rzeczywistości idealnej”, w tym m.in. powierzanie organizacjom zadań, rozpisywanie 
przez samorządy zadań wieloletnich, możliwość udzielania organizacjom długoterminowych pożyczek 
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na sfinansowanie wkładu własnego w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne. W kategoriach 
życzeń lub poprawy stanu zgłaszano potrzebę dostosowania wniosków grantowych do programu 
współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, usprawnienie komunikacji międzysektorowej, 
czytelna i możliwa wymiana doświadczeń, skuteczny dialog. 

Większe zaangażowanie gmin we współpracę z ngo to również dostrzeżenie skali, różnorodności i 

potrzeb („wiele gmin nie organizuje konkursów grantowych bądź skupia się tylko na sporcie”). 

Działalność ngo oparta jest w większości na określonej potrzebie konkretnej grupy odbiorców, co nie 

musi być spójne z polityką kulturalną, a możne stanowić uzupełnienie oferty kreowanej przez instytucje 

kultury i gminy. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy doskonale znają jej specyfikę i 

swoimi pomysłami na działalność kulturalną uzupełniają to, co do zaoferowania mieszkańcom ma 

samorząd. Tu również można wpisać postulat o rozszerzeniu wachlarza zadań w konkursach. 

Ważną sprawą jest to, iż niewiele organizacji sięga po środki z innych źródeł – powiatowych czy na 
szczeblu krajowym, szukając wsparcia jedynie w „sprawdzonych” miejscach. Brak odwagi w tych 
sprawach mogłyby rozwiązać częste szkolenia, na co także zwracano uwagę. 

 

 

 

Powiaty grodzkie w ankiecie Otwarte konkursy grantowe i stypendialne na Pomorzu w obszarze 

„Kultura” 

 

Analizując zachowanie miast na prawach powiatu w ankiecie warto przypomnieć dane 

demograficzne, ważne w ocenie możliwości każdego samorządu. 

 

Gdańsk-Gdynia-Sopot-Słupsk: Liczba mieszkańców 

 

Gdańsk 471 525 (stan na 30.06.2020 r.) 

W latach 2002–2019 liczba mieszkańców wzrosła o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i 

jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców 

Gdańska w 2050 roku wynosi 418 892, z czego 218 474 to kobiety, a 200 418 mężczyźni. Więcej: 

https://www.polskawliczbach.pl/Gdansk 

 

Gdynia 245 867 (stan na 30.06.2020 r.) 

W latach 2002–2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i 

jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Gdyni w 2050 roku 

wynosi 197 941, z czego 104 555 to kobiety, a 93 386 mężczyźni. Więcej: 

https://www.polskawliczbach.pl/Gdynia  

 

https://www.polskawliczbach.pl/Gdansk
https://www.polskawliczbach.pl/Gdynia
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Sopot 35 719 (stan na 30.06.2020 r.) 

W latach 2002–2019 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 47,9 lat i 

jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie 

większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Sopotu w 

2050 roku wynosi 25 571, z czego 13 371 to kobiety, a 12 200 mężczyźni. Więcej: 

https://www.polskawliczbach.pl/Sopot 

 

Słupsk 90 681 (stan na 31.12.2019 za GUS)  

W latach 2002–2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i 

jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Słupska w 2050 roku 

wynosi 65 088, z czego 34 329 to kobiety, a 30 759 mężczyźni. Więcej: 

https://www.polskawliczbach.pl/Slupsk 

 

 

 W przypadku miast na prawach powiatu pytaniem nie będzie, czy są konkursy otwarte, ale jakie kwoty 
są na ten cel przeznaczane: 
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Największym miastom nieobce są oczywiście „małe granty”, zwane przez niektórych „chwilówkami”, 
ale, co ciekawe, Gdynia tego nie stosuje, a Sopot jeszcze nie wie czy będą 19a… 

 

 

* Sopot budżet 2021. Nie planuje się tej kwoty. Jeśli cała pula na granty nie zostanie wykorzystana w 

konkursach, wówczas pozostają środki na „19a”. 

W innych pytaniach wielkie miasta także wiodą prym – zapraszamy do wnikliwej analizy załączników. 
Pełne odpowiedzi zawierają ogromną liczbę pomysłów oraz inicjatyw. Gdynię należy pochwalić za 
Falochron Kultury – najciekawszy zintegrowany program pomocowy. Absolutnym liderem pod każdym 
względem jest jednak Gdańsk – być artystą, twórcą, animatorem, po prostu czynnym człowiekiem 
kultury w Gdańsku to po prostu morze możliwości. Budzi oczywiście szacunek budżet, ale także 
pomysłowość i kompleksowość. Gdańskowi i Gdyni poświęcimy osobne artykuły, by jak najlepiej 
uchwycić zjawisko finansowania kultury pozainstytucjonalnej. 

Drugą twarzą Pomorza jest region. Wśród ankietowanych prawie 40% nie ma ani otwartych konkursów 
grantowych, ani małych grantów. Bycie artystą w regionie to zuchwałe rzemiosło i rejs w pojedynkę. 
To bardzo smutna konstatacja i zarazem wyzwanie.  
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Dobre praktyki: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 

Instytucja kultury dla kultury pozainstytucjonalnej  

 

Zapytana o to, co IKM zrobił w 2020 roku dla kultury pozainstytucjonalnej, i jak uregulowane jest to w 

statucie instytucji, zacznę od końca: nie jest uregulowane i to chyba w statucie żadnej instytucji. Tak 

świat kultury jest zorganizowany, że samorządy realizują politykę kulturalną równolegle poprzez 

działania instytucji i mając odrębne narzędzia wsparcia finansowego – poprzez podmioty niebędące 

instytucjami, a także bezpośrednie wspieranie stypendiami twórców.  

Nie zmienia to faktu, że relacja kultury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej jest współzależna, a 

rok 2020 chyba nie pozostawia wątpliwości, że coraz bardziej. Jesteśmy i będziemy za rozwój kultury 

współodpowiedzialni. Bez widzenia się w relacji szacunku, większych wspólnych możliwości, 

dzielenia infrastruktury, szerszych kompetencji i subsydiarności – nie będziemy działać w interesie 

publicznym.  

Działania Instytutu Kultury Miejskiej z zasady są kierowane do dwóch głównych grup celowych: 
mieszkańców Gdańska i do osób pracujących w kulturze. Przy działaniach wspierających kadry nie ma 
znaczenia i podziału – na instytucje i inne osoby w kulturze. Wszystkie nasze szkolenia, warsztaty i 
działania (poza konferencją „Marketing w kulturze”) są bezpłatne i otwarte, kierowane do bardzo 
różnych grup: artystów, producentów, animatorów, promotorów etc. I bierze w nich udział duża liczba 
osób spoza instytucji. To jest bardzo ważne, bo kadry kultury to też te wszystkie osoby, które są 
aktywne, które animują życie w mieście, które działają w organizacjach pozarządowych, ale i takie, 
które działają indywidualnie. Wspieramy, w partnerstwie z organizacjami działającymi w dzielnicach, 
gdańszczan, którzy chcą pokazywać bliskie im dzielnice w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i 
Przewodniczki czy Metropolitanka. Realizujemy działania podnoszące kompetencje sektora. W 2020 
roku odbyły się między innymi szkolenia z tworzenia archiwów społecznych, crowdfundingu, tworzenia 
kolaży, realizacji projektów, ekologii w działaniach w kulturze.  
 

Od lat realizujemy program Aktywna Społeczność (kiedyś wspólnie z British Council) kierowany z 

założenia do osób działających w organizacjach pozarządowych i organizacjach nieformalnych – w 

zeszłym roku zrealizowaliśmy szkolenia m.in. z działań promocyjnych i komunikacji, księgowości, 

fundraisingu, storytellingu. Ostatnio – warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, które, z 

uwagi na zainteresowanie, będziemy kontynuować w tym roku. Program warsztatów jest oparty 

zawsze na ewaluacji i badaniu potrzeb – dobieramy je w ciągu roku, reagujemy na bieżące potrzeby i 

zgłaszane do nas pomysły.  

Z myślą o osobach, które nie są członkami fundacji ani stowarzyszeń, a mają pomysły i chęć działania, 

stworzyliśmy 4 lata temu program Otwarty IKM, który wspiera autorskie pomysły na kulturalne 

działania – w drugiej połowie 2020 roku i w aktualnie ogłoszonej edycji musiały to być działania online.  

Kluczowe jest to, że mogą aplikować osoby indywidualne, a także działające w nieformalnych grupach 

lub organizacjach pozarządowych. W ramach konkursu można otrzymać wsparcie finansowe do 

wysokości 4 000 zł. Tylko w ubiegłym roku odbyły się 42 takie wydarzenia. Formułę Otwartego IKM-u 

włączyliśmy też w międzynarodowy projekt UrbCultural Planning, którego celem jest wypracowanie 

metod planowania przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi kultury i sztuki. Z uwagi na pandemię nie 

zrealizowaliśmy większości zgłoszonych i zaplanowanych partycypacyjnych działań, ale udało się nam 

wesprzeć Galerię Społecznie Zaangażowaną MEWKA, która zrealizowała w Nowym Porcie 13 

wydarzeń.   
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Polem dla współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale też placówkami edukacyjnymi i 

animatorami kultury, jest program Bardzo Młoda Kultura. W tym projekcie kluczowe okazały się 

nawiązywane od kilku lat relacje i sieci, które pozwoliły na całoroczny kontakt w postaci 

zorganizowanych spotkań (tzw. Pogawędek) i codziennej komunikacji nieformalnej. Z działań udało się 

przeprowadzić 13 warsztatów dla łącznie 226 osób, a także cykl czterech wydarzeń wokół tematu 

„Laboratorium współpracy z dziećmi i młodzieżą w czasach epidemii”. W zmienionej formule, ale został 

przeprowadzony konkurs „BMK 2020 – Pomorskie. Edycja wiosenna” i „BMK 2020 – Pomorskie. Edycja 

jesienna”. Kryterium w projektach była współpraca organizacji nieformalnej lub formalnej z placówką 

edukacyjną. W obu edycjach zrealizowanych zostało z wsparciem finansowym i organizacyjnym IKM-u 

po 7 projektów.  

Nie w liczbach szukałabym jednak podsumowań 2020 roku. Instytucje w ubiegłym roku też szukały 

właściwych formuł dla siebie, często działania planowały z dnia na dzień, funkcjonowały w obliczu 

nasłuchiwania, czy będą kolejnego dnia otwarte czy zamknięte, mierzyły się z obciętym budżetem. 

Przyglądałabym się wychodzeniu poza własne plany i działania statutowe z myślą o środowiskach, 

które znalazły się w trudniejszej sytuacji, pozbawione były bazy, jaką jest stabilność i możliwość 

całorocznego funkcjonowania, co jest fundamentem instytucji. W naszym przypadku takim 

działaniem było zorganizowanie i ogłoszenie w ciągu w pierwszego miesiąca lockdownu propozycji 

wystawy online z egalitarnym systemem wynagrodzeń artystycznych. Rezygnując z innych działań, 

przenieśliśmy budżet 100 000 zł na honoraria, otwierając przestrzeń do zaproszenia 50 artystów do 

udziału w internetowej wystawie „Gdańsk 2020”. Odzew uwidocznił realną potrzebę – przyszło 470 

zgłoszeń.  

Innym przykładem działania, tym razem indywidualnego, było wsparcie i współrealizacja spektaklu 

teatralnego „Eksperyment”, nad którym jego twórca, Piotr Jankowski, pracował z niezależnym 

zespołem realizatorów i aktorami przez kilka miesięcy przed lockdownem. Realizacja spektaklu w 

warunkach obostrzeń i drugiej fali wirusa, z koniecznością szukania i zmiany spełniającej wymogi 

przestrzeni, była wyzwaniem, ale udało się doprowadzić do niej i do rejestracji premierowego 

spektaklu.  

Pod koniec roku, wspólnie z organizacją wspierającą migrantów mieszkających w Gdańsku, z uwagi na 

niezwykle trudną sytuację twórców w Białorusi, zorganizowaliśmy koncert białoruskiego zespołu 

Naviband.  

Rok 2020 był trudny, ale trudniejsze czasy przed nami. Jesteśmy już po okresie zaskoczenia nową 

rzeczywistością – ten rok będzie sprawdzianem solidarności, także w kontekście relacji instytucji i 

podmiotów funkcjonujących pozainstytucjonalnie.  

 

Aleksandra Szymańska 

Dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku 
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Kultura w czasie pandemii:  

finansowanie, działania osłonowe i wsparcie 

Podobnie jak pierwsze badanie, tak i to potwierdziło jeszcze mocniej, że pandemia ujawniła 

nierówności, w tym nierówności w samej kulturze. „Honoru” samorządu broniły i tym razem 

największe jednostki, w tym przede wszystkim Trójmiasto. Podobnie jak w poprzednim badaniu, 

porównawczo przedstawiamy sytuację w całym województwie, w perspektywie powiatowej na 

przykładzie powiatu wejherowskiego (11 JST w wykresach) i zderzymy te odpowiedzi z odpowiedziami 

Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska. 

 

Powiat wejherowski w ankiecie Kultura w czasie pandemii: finansowanie, działania osłonowe i 
wsparcie.  

 

 

Nie uwzględniono w jednym przypadku działań w ramach tarczy antykryzysowej (chodziło o działania 

podejmowane z inicjatywy i środków samorządu zastosowane w okresie od 12 marca 2020 r.). 

 

Wynik dramatyczny, jeszcze gorzej jest w przypadku kultury pozainstytucjonalnej. 

TAK (1)
9%

NIE (10)
91%

Działania osłonowe i formy wsparcia dla 
instytucji kultury w roku 2020

TAK (1) NIE (10)

TAK (2)
18%

NIE (9)
82%

Działania osłonowe i formy wsparcia dla 
instytucji kultury planowane w roku 2021

TAK (2) NIE (9)
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Mały łyk optymizmu – tylko w czterech samorządach zmniejszył się budżet kultury ze względu na 

pandemię  

 

 

 

Województwo pomorskie w ankiecie Kultura w czasie pandemii: finansowanie, działania osłonowe 
i wsparcie.  

Wyniki tej ankiety nie pozostawiają złudzeń co do miejsca kultury w regionie. Odpowiedź na 4 
zblokowane na wykresie pytania jest aż nadto czytelna: 

TAK (1)
9%

NIE (10)
91%

Działania osłonowe i formy wsparcia dla 
kultury pozainstytucjonalnej w roku 

2020 i planowane w roku 2021

TAK (1) NIE (10)

BEZ ZMIAN (7)
64%

ZMNIEJSZYŁ SIĘ (4)
36%

Budżet kultury w roku 2020 ze względu na 
pandemię

BEZ ZMIAN (7) ZMNIEJSZYŁ SIĘ (4)
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*chodzi o działania nowe, dodatkowe, specjalne, powstałe z powodu pandemii np. możliwość korzystania z 

programów wsparcia, zwiększenie środków na stypendia i konkursy grantowe, ulgi i zniżki. Te 5 wyjątków to 

oczywiście miasta na prawach powiatu i częściowo Wejherowo. 

I na osłodę, ostatnie wykresy ilustrujące zaangażowanie finansowe „wielkiej trójki”, bo nie dostaliśmy danych ze 

Słupska: 

 

 

Żadne (55)
92%

Różne (5)
8%

Jakie działania* osłonowe i formy wsparcia dla a/ 
instytucji kultury oraz b/ kultury 

pozainstytucjonalnej zostały zastosowane w 
okresie od 12 marca 2020 r. i jakie są 

planowane/przewidywane w roku 2021?

Żadne (55) Różne (5)

16,963

11,257

1,542

0

18,817

7,271

1,642

0

20,695

7,837

1,751

0

0 5 10 15 20 25

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Słupsk

Kwotowy udział kultury pozainstytucjonalnej w 
budżecie kultury na lata (w mln.):

2021 (planowany) 2020 2019
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W załączeniu pełne odpowiedzi z Gdańska, Gdyni. Sopotu, Słupska i Wejherowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,82%

18,44%

6,80%

0

21,20%

11,35%

5,40%

0

22,77%

13,46%

7%

0

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Słupsk

Procentowy udział kultury pozainstytucjonalnej w 
budżecie kultury na lata:

2021 (planowany) 2020 2019
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Stypendia marszałka pomorskiego dla twórców kultury w roku 

2020 

 

 

Co roku o stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechniające 

kulturę i opiekę nad zabytkami na terenie województwa pomorskiego lub dotyczącą Pomorza. W ciągu 

dotychczasowych edycji konkursu dofinansowanie otrzymało ponad 1,4 tys. stypendystów na łączną 

kwotę ok. 6 mln zł. Stypendia dla twórców kultury przyznawane są przez Województwo Pomorskie od 

2002 roku i cieszą się wielką popularnością wśród pomorskich artystów, niezależnie od ich wieku, 

dorobku czy dziedziny, którą reprezentują.  

 

Pierwszy rok pandemii był zaskakujący na wielu poziomach. W kulturze okazało się, że pomoc dla 

indywidualnych twórców jest nie tylko społecznie i ustawowo nieodłącznym, ale przede wszystkim 

ratującym przed katastrofą – działaniem psychopomocowym. Dotychczas skala wsparcia 

stypendialnego określana była odgórnie, z poziomu wysokości delegowanych środków finansowych. 

Od 2020 r. można zacząć analizować zapotrzebowanie na publiczną pomoc stypendialną, zarówno w 

ramach puli marszałka województwa pomorskiego, jak i innych środków. Czy w jakiś sposób okaże się 

to drogowskazem na przyszłość – pokaże zapewne długość i trwałość strat pandemicznych w 

pomorskiej kulturze, z których już dziś część można nazwać nieodwracalnymi. 

 

W 2020 r. rozpatrzone zostały wnioski z dwóch naborów w ramach przyznawania stypendiów dla 

twórców kultury w konkursie ogłaszanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Pierwszy – z 

terminem składania wniosków do 30 listopada 2019 r., drugi – do 15 lipca 2020 r. Kryteria obu naborów 

określił ten sam regulamin, z niepisaną zasadą, że aplikować w drugim nie mogą ci, którym przyznano 

pieniądze w pierwszym naborze. 

 

Budżet pierwszego naboru wynosił 400 tys. zł – wpłynęło 306 wniosków złożonych przez 299 

wnioskodawców. Przyznano 104 stypendia – ich średnia wysokość wyniosła 3 846 zł, najwyższa 

przyznana kwota to 7 tys. zł, najniższa – 2 tys. zł. Podczas drugiego naboru do podziału było 650 tys. zł 

– 518 wnioskodawców złożyło 524 wniosków. Przyznano 142 stypendia (średnia wysokość to 4 578 zł), 

najniższe wyniosło 1 500 zł, a najwyższe – 5 tys. zł. 
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Średnia wysokość (tys.) Minimum (tys.) Maksimum (tys.)

Wysokość dofinansowania

I nabór 400 tys. II nabór 600 tys.
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Najwięcej wniosków złożyli muzycy – 172 (przyznano 35 dofinansowań, 20 proc. skuteczności) i twórcy 

działający na polu sztuk wizualnych – 118 (41 dofinansowań, 35 proc. skuteczności). Najmniej 

wniosków wpłynęło w kategorii taniec – tylko 3, ale tu skuteczność wynosi 33 proc. (jeden twórca 

otrzymał dofinansowanie). Najbardziej skuteczni byli rzeźbiarze – złożono 11 wniosków, 8 otrzymało 

dofinansowanie, co daje 73-procentową skuteczność. 

Wyniki pierwszego naboru rozstrzygniętego 3.03.2020 r. 

Powiat 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Udział 
procentowy 

Liczba 
przyznanych 
stypendiów 

Skuteczność 
Udział 

procentowy 

m. Gdańsk 153 50,00% 62 40,52% 59,62% 

m. Gdynia 28 9,15% 5 17,86% 4,81% 

m. Sopot 22 7,19% 8 36,36% 7,69% 

m. Słupsk 14 4,58% 3 21,43% 2,88% 

bytowski 1 0,33% 0 0,00% 0,00% 

chojnicki 11 3,59% 4 36,36% 3,85% 

człuchowski 3 0,98% 0 0,00% 0,00% 

gdański 6 1,96% 3 50,00% 2,88% 

kartuski 10 3,27% 5 50,00% 4,81% 

kościerski 3 0,98% 0 0,00% 0,00% 

kwidzyński 2 0,65% 0 0,00% 0,00% 

lęborski 1 0,33% 0 0,00% 0,00% 

malborski 1 0,33% 0 0,00% 0,00% 

nowodworski 4 1,31% 2 50,00% 1,92% 

pucki 8 2,61% 1 12,50% 0,96% 

słupski 7 2,29% 1 14,29% 0,96% 

starogardzki 1 0,33% 1 100,00% 0,96% 

sztumski 4 1,31% 1 25,00% 0,96% 

tczewski 1 0,33% 0 0,00% 0,00% 

wejherowski 19 6,21% 5 26,32% 4,81% 

inne 7 2,29% 3 42,86% 2,88% 

Razem 306 100,00% 104 33,99% 100,00% 
      

Źródło: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
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Wyniki drugiego naboru rozstrzygniętego 17.09.2020 r. 

 

Powiat 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Udział 
procentowy 

Liczba 
przyznanych 
stypendiów 

Skuteczność 
Udział 

procentowy 

m. Gdańsk 265 50,57% 86 32,45% 60,56% 

m. Gdynia 54 10,31% 13 24,07% 9,15% 

m. Sopot 34 6,49% 8 23,53% 5,63% 

m. Słupsk 21 4,01% 6 28,57% 4,23% 

bytowski 3 0,57% 2 66,67% 1,41% 

chojnicki 12 2,29% 2 16,67% 1,41% 

człuchowski 2 0,38% 0 0,00% 0,00% 

gdański 29 5,53% 3 10,34% 2,11% 

kartuski 18 3,44% 2 11,11% 1,41% 

kościerski 8 1,53% 2 25,00% 1,41% 

kwidzyński 4 0,76% 0 0,00% 0,00% 

lęborski 2 0,38% 0 0,00% 0,00% 

malborski 9 1,72% 2 22,22% 1,41% 

nowodworski 2 0,38% 0 0,00% 0,00% 

pucki 6 1,15% 3 50,00% 2,11% 

słupski 4 0,76% 2 50,00% 1,41% 

starogardzki 5 0,95% 0 0,00% 0,00% 

sztumski 7 1,34% 3 42,86% 2,11% 

tczewski 2 0,38% 0 0,00% 0,00% 

wejherowski 21 4,01% 4 19,05% 2,82% 

inne 16 3,05% 4 25,00% 2,82% 

Razem 524 100,00% 142 27,10% 100,00% 

 Źródło: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 

Ankieta 

Przygotowana przez Fundację ankieta zawierała 11 pytań, z czego 6 można uznać za zamknięte 

(niektórzy zaznaczali więcej niż jedną odpowiedź; było miejsce na szczegółowe dookreślenie 

odpowiedzi), 2 za częściowo otwarte i 3 za otwarte. Ponadto przeznaczono miejsce na dodatkowe 

wpisy – uzupełnienia lub informacje o projekcie. Planowany czas wypełniania ankiety został określony 

na 15–40 minut, przy założeniu, że maksymalnie 40 minut będą chcieli poświęcić stypendyści skłonni 

do pogłębionej refleksji, analizy regulaminu czy podzielenia się doświadczeniem. 

Prośby o wypełnienie ankiet zostały rozesłane łącznie do 25 stypendystów z dwóch naborów 

(założeniem było otrzymanie 20 odpowiedzi). Kryteria wskazań na konkretnych twórców to:  

– liczba dotychczasowych przyznanych stypendiów, z podziałem na debiutantów konkursowych i 

pozostałych 

– obszar kultury    

– miejsce realizacji/miejsce zamieszkania. 
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Ankietę wypełniły 22 osoby (co stanowi 8,94% wszystkich stypendystów w 2020), 11 debiutantów (D 

– debiutant) i 11 osób, które otrzymały stypendium minimum po raz drugi (P – pozostali). 

Obszar kultury wskazany przez badanych stypendystów: muzyka (4 os.), literatura (5 os.), teatr (3 os.), 

taniec (1 os.), sztuki wizualne (4 os.), sztuka ludowa (1 os.), fotografia (1 os.), film (1 os.), performance 

(1 os.), instalacje/obiekty/murale (1 os.). 

 

 

Podział ze względu na miejsce realizacji/miejsce zamieszkania: Gdańsk (6 os.), Gdynia (3 os.), Słupsk (4 

os.), powiat wejherowski (3 os.), powiat chojnicki (1 os.), powiat bytowski (1 os.), powiat kartuski (1 

os.), powiat gdański (1 os.), powiat sztumski (1 os.), powiat chojnicki (1 os.). 

 

Jakie były powody złożenia aplikacji w konkursie stypendialnym? 

 

 

muzyka
18%

literatura
23%

teatr
14%

taniec
4%

sztuki wizualne
18%

sztuka ludowa 
4%

fotografia
4%

film
5%

performance
5%

instalacje /obiekty 
/murale
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czynnik finansowy
52%

prestiż
24%

inne
21%

brak odp.
3%

czynnik finansowy

prestiż

inne

brak odp.
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Inne to: motywacja do pracy, popularyzacja literatury, chęć realizacji projektu artystycznego. 

Czynnik finansowy był ważny dla większości debiutantów (91 proc.), z czego 27 % zaznaczyło jeszcze 

prestiż jako argument złożenia wniosku. Tylko jeden debiutant zaznaczył wszystkie trzy możliwości, 

wskazując dodatkowo na powód – aktywność jako taką. Pozostali (P) ankietowani mieli już swoiście 

wyrobione zdanie, ponieważ wszystkie odpowiedzi zaznaczyło 27 % badanych, tyle samo czynnik 

finansowy oraz inne powody.  

 

Skąd pochodziła informacja o konkursie?  

 

Odpowiedzi udzielić mieli tylko debiutanci, ale informacje są również od pozostałych ankietowanych. 

Najwięcej osób dowiedziało się o stypendium od znajomych (60 proc.; z czego większość to 

debiutanci), potem w kolejności – ze strony pomorskie.eu (15 proc.; tylko „recydywiści”), drogą 

mailingową (10 proc.) i przez internet (15 proc.). 

 

Czy projekt, którego dotyczy stypendium, mógłby być realizowany bez wsparcia stypendialnego? 

Gdyby przyjąć za pewnik odpowiedzi ankietowanych, to wynikałoby z nich, że aż połowa badanych w 

czasach pandemicznych poradziłaby sobie z realizacją projektu (gdyby oczywiście chciała/musiała go 

realizować). Zupełnie inną kwestią jest, czy realizacja projektu w zakresie, na jaki projekt dostał 

dofinansowanie, to realizacja już skończona, czy wstęp do projektu.  

 

 

 
D – debiutanci, P – pozostali  
 

tak (D-6 P-5)
50%

nie (D-4 P-3)
32%

nie wiem (D-1 P-3)
18%

Czy projekt, którego dotyczy stypendium, mógłby być 
realizowany bez wsparcia stypendialnego? 
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Jaki % budżetu projektu stanowi stypendium? 

 

 

 

Siedem osób spośród wszystkich ankietowanych (w tym czterech debiutantów) zaznaczyło (bez 

przymusu (uśmiech), że jest usatysfakcjonowanych z wysokości stypendium, ponieważ do jego 

realizacji nie musieli dokładać innych finansów. Gdyby drążyć dalej, mogłoby się okazać, że nie dość, 

że projekt był krojony na miarę czasów, możliwości i jakości – to satysfakcja byłaby ponadprzeciętna. 

Większość jednak pytanych o finanse odpowiedziało zgodnie z późniejszymi, pełniejszymi 

odpowiedziami, iż uzyskane dofinansowanie, bez determinacji i ciągłego motywowania się, było, 

kolokwialnie ujmując, co najmniej niewystarczające. 

Jak fakt, że projekt był realizowany dzięki stypendium, wpłynął na jego rozwój? 

Dla debiutantów otrzymanie stypendium przede wszystkim przyspieszyło pracę nad ich wcześniejszymi 

pomysłami, które mogłyby w ogóle nie dojść do skutku, gdyby nie konkretny bodziec, w tym wypadku 

– finansowy, ale także terminowy. Ze względu na pandemię terminy właśnie stanowiły pewną 

przeszkodę – zamkniecie instytucji kultury, w tym bibliotek, skutecznie uniemożliwiło systematyczną 

pracę nad niektórymi projektami („praca była pełna niespodziewanych zwrotów”). Tylko jeden z 

debiutantów podkreślał wadę rozliczania stypendium na poziomie odniesienia się do założeń we 

wniosku, co wpłynęło niekorzystnie na swobodę twórczą („urzędnik przecież sprawdzi skrupulatnie, co 

się literalnie nie zgadza z założeniami”). 

Pozostali (P) ankietowani byli oszczędni w odpowiedziach, pisząc o satysfakcji z ukończenia projektu, 

który mógł być zrealizowany przynajmniej w jakimś wymiarze. Podkreślano, że czynnik finansowy 

przyspieszył, poszerzył a nawet pogłębił zakres prac nad projektem. 

Co należy zmienić w regulaminie stypendium? 

 

Debiutanci – można odnieść wrażenie, że regulamin był incydentem na poziomie pisania wniosku, 

ponieważ większość osób napisała, że nie ma uwag lub zdania. Dwie osoby zdecydowanie 

wypowiedziały się w kwestiach finansowych i terminowych (wnioskowane stypendium ma być 

4% (1 os.)
10% (1 os.)

15% (3 os.)

30% (2 os.)

40% (1 os.)

50% (1 os.)60% (2 os.)

100% (7os.)
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przyznawane w całości lub wcale; dłuższy o miesiąc czas składania sprawozdania). Kojąca była 

wypowiedź jednego ankietowanego, iż regulamin jest ogólny, prosty i czytelny – zatem przyjazny dla 

twórcy, zarówno w procesie tworzenia, jak rozliczania. 

Pozostali (P) badani podali gotowe „rozwiązania” – decyzja o wynikach przyznania stypendiów 

powinna być szybsza, a sprawozdania z realizacji wydłużone; powinna istnieć możliwość przesuwania 

wydatków na kolejny rok budżetowy, szczególnie w czasie pandemii; wysokość stypendiów powinna 

odzwierciedlać realia – zatem stypendia poniżej 50 % wnioskowanej kwoty nie powinny być 

realizowane; stypendia powinny być przyznawane co roku po jednym dla twórców konkretnych 

dziedzin sztuki, czyli każde po ok 60 tys. zł; odprowadzenie podatku powinno być po stronie 

stypendysty (być może chodzi o lepszy przelicznik podatkowy; urząd stosuje podatek z 20 proc. 

kosztem uzysku, autor pracy może przeliczyć podatek wg 50 proc. stawki). Jedna osoba wystosowała 

nawet apel o żeńskie końcówki rzeczowników i czasowników używanych w regulaminie. 

Czy informacja o możliwości uzyskania stypendium wpłynęła na genezę projektu?  

 

Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że na genezę projektu nie wpłynęła 

informacja o znalezieniu się na liście stypendystów, co rzeczywiście może oznaczać, że projekty kluły 

się w głowach twórców od dawna.  

Inne: wpływ na powstawanie projektów ma ich dofinansowanie i odwrotnie – projekty powstają, bo 

znajdują wsparcie finansowe; możliwość uzyskania wsparcia stypendialnego odsuwa na dalszy plan 

realizację większych projektów, wymagających wyższego dofinansowania; niskie dofinansowanie 

stypendialne stwarza możliwość realizacji wykreowanego na potrzeby konkursu incydentalnego 

projektu. 

 

Czy stypendia powinny być bardziej zdywersyfikowane terytorialnie? (gwarantowana pula dla 

aplikujących spoza regionu) 

Ponad połowa ankietowanych wyraziła zdanie, że nie ma takiej potrzeby. Jedna z osób apelowała o 

dedykowanie stypendiów przede wszystkim twórcom z województwa pomorskiego. Jedna – o równy i 

łatwy dostęp dla wszystkich, z metropolii i z regionu. Aż 23 proc. ankietowanych nie miało zdania w 

tym temacie. 

Czy stypendia powinny być bardziej zdywersyfikowane ze względu na wiek aplikujących? 

(gwarantowana pula dla młodych twórców) 

45 proc. ankietowanych nie widzi takiej potrzeby, by wprowadzać swoistego rodzaju ejdżyzm. Tyle 

samo osób (po 18 proc.) nie zajęło stanowiska w tej kwestii, co opowiedziało się za stworzeniem 

oddzielnej puli dla młodych twórców, do 35. roku życia. Zaproponowano przy okazji, aby brano pod 

uwagę dorobek potencjalnych stypendystów jako „poręczenie” artystyczne. Jedna z osób wyraziła 

niezadowolenie z powodu jawnego odsuwania (ze względu na wiek) osób po 40. roku życia. 

Czy stypendia powinny być przyznawane także krytykom, animatorom i badaczom kultury? 

Więcej do powiedzenia mieli debiutanci, którzy z większą łatwością przyklasnęli temu pomysłowi, 

jednak z zastrzeżeniem, iż powinno się im udostępnić platformę, na której mogliby prezentować swoje 

prace krytyczne i badawcze. Ponadto takie stypendia powinny być przydzielane z innej puli niż 

artystyczne.  
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Pozostali (P) ankietowani – ponad 50 proc. zgadza się na takie rozwiązanie, 27 proc. zdecydowanie 

odrzuca ten pomysł, reszta nie ma zdania. 

W jaki sposób pandemia wpłynęła na realizację projektu? 

Ponad 36 proc. debiutantów wyraziło zadowolenie z możliwości realizacji projektów w czasie 

„odrealnionym”, czyli pandemicznym, ponieważ mogli bardziej pochylić się nad jakością i trwałością 

prac. Ograniczenie innych form aktywności twórczej pozwalało skoncentrować się na jednym 

projekcie, z korzyścią dla twórcy i jego dzieła („bo w końcu kalendarz nie był tak napięty”). Jedna z osób 

przekonywała, że „stypendium powstało dla pandemii”. 

To opinie właściwie odosobnione, ponieważ większość stypendystów narzekała na obostrzenia, co 

miało wpływ na kontakt z odbiorcami – utrudniony lub niemożliwy, przeniesienie finału dzieła do sieci, 

co tylko na początku pandemii miało urok nowości. Na niektórych pandemia wymusiła ograniczenia 

zakresu realizacji, na innych – zwiększenie nakładów pracy czy finansów ponad planowane. 

Dokumentowanie wydarzeń, kontakt z widzem czy rozmówcą – to główne kłopoty w czasie zarazy. 

Zamiast podsumowania 

Wybraną grupę ankietowanych można potraktować jako reprezentatywną pod względem rodzajów 

uprawiania sztuki, miejsca zamieszkania/realizacji stypendium i również wieku (przedział 25–70 lat). 

Można również stwierdzić, że stypendyści chętnie podjęli dyskurs społeczny (choć anonimowy w 

raporcie) nad kształtem wydatków publicznych, ograniczając złe emocje („przecież na Pomorzu jest 

tylko kilku znaczących artystów”) na korzyść konkretnych rozwiązań. 

W uwagach końcowych podkreślano, że stypendia z drugiej puli powinny być realizowane dłużej, nie 

tylko ze względu na krótki czas do zakończenia roku, ale także na ponownie wprowadzony lockdown, 

co miało realny wpływ na jakość. Zaproponowano, aby stypendia były wyższe i podzielone, wypłacane 

miesięcznie, co nadałoby skalę wolności twórczej, a przy okazji spokój tym, którzy nie mają stałego 

zatrudnienia. Oczywiście – budżet całości i poszczególnych stypendiów powinien być znacząco inny, 

czyli wyższy. 

Nie ulega kwestii, że kultura pandemiczna – to przede wszystkim działalność w sieci, pozbawiona 

„patosu” bezpośredniego spotkania z odbiorcą, trochę sztuczna, odrealniona i tak naprawdę jeszcze 

bardziej niewymierna. Policzalność kliknięć, liczba subskrypcji na YT, nie przekładają się na dyskusję o 

dziele, co okazało się ważnym składnikiem odpowiedzi w ankietach. Twórcy chcą mieć platformę 

wymiany myśli i prac, i nawet stosunkowo często podawali propozycję „prestiżowego 

administrowania” jej przez urząd marszałkowski. Być może nie wszyscy jeszcze wiedzą o możliwości 

zaistnienia na dotychczasowej (trzeba przyznać, że trudno do niej dotrzeć) platformie dokonań 

stypendystów na pomorskie.eu. Niektórzy zaproponowali, aby była możliwość pokazania finału prac w 

wybranych instytucjach kultury. 

Ankiety odsłoniły zapotrzebowanie na podwyższenie rangi i marki stypendium marszałkowskiego, 

które nie ma być zapomogą incydentalną, najczęściej pozbawioną kontynuacji, ile wyraźnym sygnałem 

dla wszystkich, że dofinansowanie przekłada się na uznanie. 
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Kultura w regionie 

 

Badanie aktywności kulturalnych w roku 2020 w celu uzyskania pełnego obrazu pomorskiej kultury 

spoza centrum – z obiektywnych powodów nie było możliwe. Tradycyjnie początek roku nie obfituje w 

nadmiar wydarzeń, i choć okres od 6 czerwca do 6 listopada 2020 r. częściowo „odmroził” kulturę dla 

25-50% publiczności, trudno pozbyć się wrażenia, że dla kultury był to rok kadłubowy. Jednak nawet 

tak krótki czas i nietypowe okoliczności pozwoliły znaleźć przykłady zarządzania kulturą, które nie tylko 

zasługują na najszerszą promocję, ale najzwyczajniej zaskakują. 

 

Efekt Bilbao na Pomorzu 

  

Pojęcie „efekt Bilbao” już na stałe weszło do słownika badaczy kultury i urbanistów. „W hiszpańskim 

mieście zrealizowano projekt kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej zakładający stworzenie 

wielu nowych obiektów architektonicznych. Najważniejszym z nich, a przynajmniej najbardziej 

wyróżniającym się, był gmach Muzeum Guggenheima projektu Franka Gehrego (1997). Przyjmuje się, 

że w dużej mierze właśnie ta i podobne inwestycje w infrastrukturę kultury przyczyniły się do 

przekształcenia prowincjonalnego baskijskiego miasta w ośrodek o znaczeniu globalnym. Co 

ważniejsze, inwestycja w infrastrukturę kulturalną przyczynić się miały również do społecznego i 

ekonomicznego pobudzenia miasta. W myśl teorii mobilizacji zasobów pojawienie się nowej instytucji 

napędza rozmaite inicjatywy społeczne: uruchamia się lokalny potencjał twórczy, aktywizuje całe grupy 

społeczne, stymuluje rozwój aktualnej widowni, pobudza praktyki kulturalne mieszkańców i osób 

przyjezdnych. Wokół nowej instytucji kultury rośnie sieć twórców i odbiorców kultury, co w dalszej 

kolejności owocuje pozytywnymi efektami w sferze aktywności biznesowej, aktywności społecznej 

niezwiązanej bezpośrednio ze sztuką, czy edukacji (za: http://bilbao.bibel.pl/o-projekcie/). 

Choć nie mamy dokładnych danych ekonomicznych, to można bez ryzyka potwierdzić fakt, że 

Filharmonia Kaszubska przyczyniła się do powstania efektu Bilbao w Wejherowie. Potwierdzają to 

wnioski z badania Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia 

społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego. To projekt w ramach Obserwatorium Kultury 2016 

realizowany przez zespół socjologów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marcina Kopernika w Toruniu 

pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Olechnickiego. Więcej na stronie: bilbao.bibel.pl. 

Na potwierdzenie załączamy wybór statystyk za rok 2019 (pełna informacja w załączniku). 

 

 

 

 

 

http://bilbao.bibel.pl/o-projekcie/
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Dobre praktyki: Filharmonia Kaszubska 

 

Ogólna charakterystyka 

Wejherowskie Centrum Kultury to organizacja, której działalność najlepiej określa słowo – 
wielofunkcyjność. Została powołana we wrześniu 1990 r. i od tego czasu realizuje misję popularyzacji 
kultury i edukacji artystycznej poprzez liczne sekcje, grupy artystyczne, warsztaty oraz amatorski ruch 
z różnych dziedzin sztuki. W budynku odbywają się zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, wokalne, 
teatralne, fotograficzne i sportowe, a także z zakresu ceramiki, animacji filmowej i robotyki. W efekcie 
powstają samodzielne produkcje, pokazy i koncerty, na które bilety rozchodzą się w mgnieniu oka. 

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje własne przedsięwzięcia artystyczne i prowadzi działalność 
impresaryjną, zapraszając na swoją scenę filharmonie, teatry, kabarety, zespoły muzyczne, opery i 
grupy choreograficzne. Natomiast w galerii regularnie prezentowane są wystawy artystów z całej 
Polski. 

Filharmonia Kaszubska, będąca siedzibą Wejherowskiego Centrum Kultury, wyposażona jest w Salę 
Główną z widownią, na której w wygodnych fotelach zasiąść może 376 osób. To właśnie tu odbywa się 
większość wydarzeń z repertuaru instytucji. Sala Główna spełnia również funkcję sali kinowej. Projekcje 
odbywają się także w Sali Kameralnej, w której filmy oglądać może jednocześnie 46 osób. Oprócz 
szeregu doskonale wyposażonych pracowni artystycznych, Filharmonia dysponuje również 
profesjonalnym studiem nagrań, w którym artyści tworzą swoje albumy. 

Współczesna siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury, oddana do użytku w 2013 r., to nowoczesny 
obiekt o powierzchni ponad 6,5 tys. m2. Budynek przyciąga swą architekturą inspirowaną łodzią 
wpływającą lekko w morską toń, w formie szklanej bryły. Na pokładzie, usytuowanym na dachu 
budynku, znajduje się taras widokowy, chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów w sezonie 
letnim. W foyer Filharmonii gości wita fontanna, a wokół gmachu ustawiono rzeźby prezentujące 
dziedziny sztuki, którymi zajmuje się Wejherowskie Centrum Kultury. 

Działalność 

Wejherowskie Centrum Kultury zostało powołane uchwałą Rady Miasta 4 września 1990 r. na bazie 

byłego Miejskiego Domu Kultury, z nową lokalizacją przy ul. Sobieskiego 255. Od tego czasu zakres 

naszej działalności jest dostosowywany do potrzeb społeczeństwa miasta i regionu. Od 1 lipca 2000 r. 

pozostaje samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. W związku z rozległą 

działalnością pojawiła się potrzeba budowy nowego obiektu. Władze miasta podjęły stosowną decyzję 

i w 2010 r. rozpoczęła się, długo oczekiwana przez mieszkańców, budowa nowego centrum kultury. 

Powstała baza, która pozwala na rozwinięcie wcześniejszych, bogatych i wielokierunkowych działań 

centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej. Przyczynia się to do znaczącego 

podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i 

zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców Wejherowa i 

regionu, w szczególności – pielęgnacji tradycji kultury kaszubskiej z uwzględnieniem lokalnych, 

regionalnych oraz transgranicznych wpływów kulturowych, wraz z upowszechnianiem i promocją tej 

kultury w kraju i za granicą, a także propagowanie dorobku kultury i sztuki europejskiej. Funkcję 

dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury pełni Jolanta Rożyńska. 
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Edukacja artystyczna prowadzona przez instruktorów Wejherowskiego Centrum Kultury obfitowała 
w wiele sukcesów w 2019 r. 46 razy na podium zwycięskim stanęły w konkursach zespoły 
choreograficzne, 26 razy soliści i duety taneczne, dwukrotnie ceramicy, na podium stanęła sekcja 
animacji filmowej, zajmując I miejsce w VIII Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Animowanych 
Dzieci i Młodzieży, oraz chór mieszany „Camerata Musicale” z I miejscem na X Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym w Konkursie Muzyki Sakralnej w Moskwie. 
 

Poniższe zadania upowszechniania, udostępniania i promowania kultury Wejherowskie Centrum 

Kultury realizowało na kilku płaszczyznach: 

I. prezentacji różnych form sztuki i dziedzin kultury (koncerty, wystawy, spektakle, konkursy, 

przeglądy, dyskusje – aktywizacja kulturalna środowiska),  

II. prowadzenie sekcji i grup twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży 

i dorosłych), 

III.   organizowanie dużych imprez kulturalnych o masowym odbiorze (koncerty, pikniki, festyny, 

happeningi, akcje artystyczne),  

IV.   współpraca z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi w przestrzeni miejskiej 

oraz współpraca ponadregionalna. 

 Zajęcia prowadziło 20 artystów instruktorów oraz 1 akustyk przypisany do studia nagrań. 

W 2019 r., średnio łącznie do wszystkich sekcji należało 715 osób, w tym 665 uczestników sekcji 
WCK, 10 osób z grup, którym udostępniamy pracownie i 40 osób z innych podmiotów korzystających 
z bazy Filharmonii Kaszubskiej.   
 

W ciągu tygodnia WCK odnotowuje: 

• 1 052 wejścia w ramach prowadzonych sekcji,  

• 5 wejść grup, którym udostępniamy pracownie, 

• 40 wejść innych podmiotów korzystających z bazy Filharmonii. 

 

Łącznie w ciągu tygodnia było to około 1 097 wejść. 

 

Możemy założyć, że w skali miesiąca z oferty sekcji i kół artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
odnotowujemy łącznie 4 388 wejść. 
Grupy twórcze i indywidualni uczestnicy form artystycznych oferowanych przez centrum, kształcąc i 
doskonaląc swoje umiejętności, efektami pracy podzielili się z publicznością w licznych prezentacjach, 
a także zmierzyli się w wielu konkursach. 
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Wydarzenia artystyczne organizowane przez WCK, w których uczestniczyło ok. 162 473 osoby: 
 
– spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, musicale, przedstawienia edukacyjne (ok. 7 944 osoby), 
– wernisaże wystaw prac malarskich, graficznych i fotograficznych (odbiorcy wernisaży - ok. 960 osób) 
własne i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
Frekwencja wystaw stałych: ok. 9 090 osób.   
 
Lekcje wystawowe. Centrum prowadzi lekcje wystawowe dla dzieci i młodzieży w ramach 
organizowanych wystaw. Liczba zorganizowanych lekcji: 18. Liczba uczestników: ok. 360 osób.  
 
Galerie debiutów. Korytarz II piętra Filharmonii Kaszubskiej stał się mini galerią debiutów 
Wejherowskiego Centrum Kultury, której misją jest prezentowanie twórczości młodych twórców. 
Frekwencja wystaw w mini galerii – ok. 1 280 osób. 
 
 
Ponadto: 
 
1. Wymiany międzynarodowe (liczba uczestników – ok. 345 osób), 

2. Konferencje, warsztaty, spotkania literackie i audycje muzyczne (ok. 2 202 osoby), 

3. Konkursy, przeglądy i spotkania twórcze (ok. 2 046 osób); 

       Aktywizacja społeczna realizowana na terenie Filharmonii Kaszubskiej (ok. 7 238 osób), 

4. Koncerty, spektakle i inne wydarzenia sceniczne (ok. 27 094 osoby), 

5. Kino w WCK (liczba widzów ok. 103 599 osób), 

6. Udostępnienie pomieszczeń Filharmonii Kaszubskiej (podmioty zewnętrzne): ok. 315 osób. 

 

W wydarzeniach plenerowych oraz imprezach masowych uczestniczyło ok. 17 753 osoby. 

Liczba etatów na koniec 2019 roku wynosiła 29. 

Budżet instytucji w 2019 roku – 7 971 400 zł 

Przychody własne – 2 691 000 zł 

Dotacja Gminy Miasta Wejherowa – 5 230 000 zł w tym 1 090 500 zł – wydarzenia plenerowo-

masowe.  
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Dobre praktyki: Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 

 

Co można zrobić w czasie pandemii na wsi?  Okazuje się, że zaskakująco wiele.  Oto świadectwo 

nowego (od 1.01.2020 r.) dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. 

 

Instytucja kultury w czasie pandemii. Czy to możliwe? 

Rafał Płotka 

 

2020. Zbitek cyfr powodujący odruch przynajmniej głębokiej konsternacji, jeśli nie – przerażenia. Rok, 

który przyniósł ogrom niespodziewanych zmian. Najbardziej dotkliwą była z pewnością konieczność 

nauki „życia” na nowo. 

Uczyliśmy się wszyscy. Bardzo często z przerażeniem w oczach próbując odgadnąć, co czeka nas 

kolejnego dnia. Surowa nauczka czekała niemal w każdej dziedzinie życia, i co istotne, w ogromie branż 

tak często zależnych od siebie nawzajem. Na nowo definiowaliśmy pojęcia czy sposób myślenia o 

rzeczywistości. Przeobrażeniu uległo niemal wszystko, od podejścia do kultu religijnego poprzez 

kontakty z aparatem urzędniczym, aż po zmianę nawyków kulturowych. 

Szeroko pojęta kultura to branża, która otrzymała jeden z mocniejszych ciosów pandemicznych. Wszak 

nasza działalność została zamrożona, z krótkimi przerwami, prawie na cały rok. Owo zlodowacenie 

spowodowało utratę źródła dochodu przez setki tysięcy osób związanych z branżą. Aktorzy, muzycy, 

ale też, a może nawet przede wszystkim, animatorzy, instruktorzy czy w końcu obsługa techniczna. Ci 

ludzie przyzwyczajeni do sprawiania radości nam wszystkim z dnia na dzień stracili źródła dochodu. 

Zamknięte teatry, kina, sale koncertowe. Na szczęście, inaczej jest z instytucjami kultury. 

Przykładem zmian sposobu działań w okresie pandemii jest Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, który 

szybko zrozumiał konieczność przejścia w przestrzeń on-line, organizując akcję „Nie damy się! Kultura 

w Twoim domu” zrzeszającą blisko 40 podmiotów z sektora instytucji kultury, sportu, biznesowego z 

całej Polski – proponując rozwiązania dla dzieci, którym zamknięto szkoły. Szeroki oddźwięk społeczny 

oraz zainteresowanie partnerstwem przełożyły się na dwumiesięczną współpracę, w ramach której 
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powstało 170 filmów, podsuwając dzieciom propozycje aktywnego i twórczego spędzania czasu. 

Wydarzenia związane z akcją, w której udział wziął m.in. aktor Artur Barciś, spotkały się z ogromnym 

odbiorem, oscylując w okolicy 140 tys. wyświetleń filmów. Akcja była jedną z pierwszych w Polsce 

odpowiedzi na pandemię.  

W kolejnych zadaniach Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie skoncentrował się na propozycjach on-line, 

prezentując szereg koncertów, spektakli, odczytów itp. Tak powstały przedsięwzięcia, które 

wybrzmiewały zarówno z miejsc zamkniętych (koncert „Muzyka filmowa bez słowa”, „Jan Paweł II Pro 

Memento”), jak i plenerów („Sunset Violin”, „Eko dzień dziecka”). Wspólnym mianownikiem 

wszystkich było to, że zawsze odbywały się na żywo. Streaming docierał bezpośrednio do widzów, 

którzy mieli możliwość reakcji na bieżąco na wydarzenia na ekranie. 

W momencie ocieplenia klimatu pandemicznego, co przyniosło pewne możliwości w pracy instytucji 

kultury, GOK Luzino zaproponował kolejne zdarzenia, które na podobną skalę były precedensami, nie 

tylko w przestrzeni gminy macierzystej. Działania rozpoczęto od przeprowadzenia „Zakręconych 

wakacji z GOK Luzino”, w ramach których w 8 sołectwach gminy 20 instruktorów przeprowadziło 238 

godzin warsztatów o różnej tematyce w trakcie 55 dni. Przygotowano 1 168 miejsc warsztatowych, z 

których wykorzystano wszystkie. 

Propozycją dla starszego odbiorcy był zdecydowanie cykl wystaw ArtGOK Galeria Luzino, 

dwumiesięczny cykl wystawienniczy z 4 wernisażami odbywającymi się co dwa tygodnie. Swoje prace 

wystawiło 13 twórców na co dzień mieszkających w gminie Luzino, których prace obejrzało ponad 600 

osób. Na wystawy złożyły się prace fotograficzne, sztuka przestrzenna i malarstwo, ciesząc się 

popularnością zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i osób zainteresowanych sztuką z całej Polski. 

Jedną z wystaw odwiedził m.in. wybitny aktor i reżyser, Andrzej Seweryn. Prace z wystawy ArtGOK 

powędrowały później do Ambasady Belgii w Warszawie, gdzie były prezentowane przez miesiąc. 

Odpowiedzią na potrzeby muzyczne był koncert Luzino Centrum Koncertowym, w ramach którego 

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zaprezentował koncert muzyki klasycznej odegrany w przepięknym 

plenerze. Wydarzenie było transmitowane na żywo zarówno on-line, na Facebooku instytucji, jak i w 

sześciu Mobilnych Punktach Koncertowych rozlokowanych w całej miejscowości. 

Na trzeci kwartał zaplanowano uruchomienie 10 grup warsztatowych, tematycznych (ceramika, teatr 

tańca, młodzieżowa grupa redakcyjna i inne), jednak ogłoszenie kolejnego lockdownu ponownie 

wpłynęło na zmianę planów. Wtedy też rozpoczęto nagrania i montaż pierwszego luzińskiego spektaklu 

baletowego (który ostatecznie będzie miał premierę 22.01.2021 r.). Instytucja ponownie przeniosła się 

do sieci, gdzie zaproponowała spotkania on-line swoim grupom, by w końcu ruszyć z wydarzeniami – 

konkursy, jedyny w regionie koncert on-line z okazji 11 listopada, pn. „Legendy polskiej piosenki”, 

wieczorek autorski z muzyką improwizowaną na żywo czy promocja książki wydanej przez GOK Luzino.  

Ośrodek współorganizował również akcję „Artystyczna inicjatywa” będącą odpowiedzią na potrzeby 

osób z chorobami psychicznymi. Rok zwieńczono profesjonalnymi teledyskami piosenek 

okołoświątecznych, przygotowanych przez zespół pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.  

W międzyczasie GOK, jako jedna z szesnastu instytucji w Polsce, brała udział w wielomiesięcznym 

programie szkoleniowym „Zaproś nas do siebie” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. 

Dokonano również w placówce wielu remontów. 

Co łączy przedstawione zdarzenia, które są tylko wycinkiem działalności instytucji w dobie pandemii? 

Przede wszystkim promocja lokalnych artystów. W każdym wydarzeniu zaistniał akcent regionalny. 

Zawsze przynajmniej jednym z wykonawców, autorów czy prowadzących był mieszkaniec gminy. 
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Wszystkie wydarzenia zostały opracowane przy pełnej współpracy partnerskiej z instytucjami bądź 

sektorem biznesowym.  

Najważniejszą jednak cechą był mariaż promocji w mediach tradycyjnych z mediami współczesnymi. 

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, oprócz stałego pojawiania się w telewizji, radiu czy prasie, ciągle 

był aktywny na Facebooku. Dzięki temu w skali roku osiągnięto blisko czterokrotny przyrost 

obserwujących, co pozwoliło dotrzeć do osób z różnych zakątków Polski i ze świata. Koncentracja na 

tym sposobie promocji spowodowała, że na koniec roku Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie może 

pochwalić się niebywałymi przyrostami statystyk. Przy nieco ponad 1 poście na dzień wygenerowano 

zasięg blisko 1 000 000 odbiorców. Same wydarzenia on-line oraz inne filmy przygotowane przez 

GOK Luzino wyświetlono blisko 300 000 razy, poświęcając na ten czas łącznie ponad 16 000 godzin.   

Dziś wiemy, że wybór działania był słuszny, szybkość reakcji oraz ciągłe propozycje nietypowych 

projektów spowodowały w mediach społecznościowych zainteresowanie nie tylko luzinian; to 

instytucja obserwowana i komentowana także w całej Polsce. Wszystko spina się w wynikach 

opublikowanego w sierpniu raportu z badania Instytutu Kultury Miejskiej przeprowadzonego wśród 

mieszkańców województwa pomorskiego. Partnerem badania w gminie Luzino był Gminny Ośrodek 

Kultury, który, angażując się w promocję przedsięwzięcia, uzyskał również raport indywidualny dla 

macierzystej gminy. Mieszkańcy opowiedzieli się jednoznacznie, że korzystają z oferty on-line (64% w 

stosunku do 14%, którzy robili to przed pandemią), a informacje o niej i o wydarzeniach w ogóle czerpią 

w 58% z mediów społecznościowych. Dla porównania, tylko 10% przypadło radiu, telewizji i prasie. To 

liczby, które jasno pokazują, że świat się zmienił i zmienia nadal na naszych oczach, zaś odpowiedzią 

instytucji kultury winna być kreatywność połączona z wykorzystywaniem wiedzy w zakresie 

funkcjonowania nowych kanałów dotarcia do odbiorcy.  

 

 

 

„Skoro jesteśmy tak daleko, musimy sobie radzić sami” 
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Rekomendacje 

 

 

Choć o części rekomendacji wspomniano już wcześniej, to ich znaczenie dla procesu wspierania kultury 

pomorskiej jest zasadnicze i dlatego znalazły się w osobnym rozdziale. Fundacja Pomysłodalnia 

podejmie wraz z zainteresowanymi interesariuszami i aktywistami próby realizacji podanych poniżej 

rekomendacji. Informacje o działaniach w tym zakresie będą publikowane na bieżąco w mediach 

(głównie internet). 

 

1. Granty i stypendia 

 

Mimo pięknych programów CSR w prezentacjach konferencyjnych gigantów polskiej gospodarki, 

biznes rzadko realnie wspiera kulturę pozainstytucjonalną. Realnym źródłem wsparcia, oprócz 

aktywności podmiotów, pozostaje niezmiennie administracja publiczna, dlatego adresatem większości 

przedstawionych rekomendacji jest władza. 

Najważniejszą rekomendacją, której realizacja powinna rozwiązać wiele problemów, jest 

zaproszenie zainteresowanych organizatorów konkursów i beneficjentów do spotkania w zespole 

roboczym i podzielenia się doświadczeniami i pomysłami w celu stworzenia standardów i 

ujednolicenia procedur konkursowych, które mogłyby być dobrą praktyką pomorską.  

Wśród ogólnie znanych problemów to oczywiście niezmiennie brak lub zbyt małe kwoty przeznaczane 

na stypendia, otwarte konkursy grantowe oraz tzw. małe granty (tryb 19a) i wynikające z tego inne 

słabości, jak choćby brak możliwości reagowania na „nagłe potrzeby kulturalne” (po wyczerpaniu 

środków z otwartego konkursu właściwie nie ma innych ścieżek wsparcia) i obniżenie wartości 

projektów. Oprócz problemu finansowego, trudnego do rozwiązania w krótkim czasie, istnieje wiele 

problemów, które można rozwiązać bez nakładów finansowych. 

 

Rekomendacje na szczeblu regionalnym i lokalnym 

 

• Rozdzielenie konkursów na realizację planów samorządu (tematyka, jubileusze) i konkursy 

otwarte (bez preferencji), co urozmaiciłoby paletę propozycji artystycznych uwolnionych od 

„zobowiązań” rocznicowo-tematycznych (kultura na zamówienie). 

• Aktualizacja i dopracowywanie generatora wniosków w celu ułatwienia komunikacji między 

wnioskodawcą a urzędem (np. kwestia różnych „widoków” wniosku ze strony piszącego i 

oceniającego) oraz eliminacji błędów (generator nie powinien wypuszczać wniosków z 

błędami, co daje zbyt łatwą możliwość odrzucenia wniosku ze względów… merytorycznych!). 

• Powszechniejsze wprowadzenie konkursów na wkłady własne i mobilność (vide: Gdańsk) i 

dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (vide: 

starostwo chojnickie). 

• Wprowadzanie konkursów wieloletnich oraz innych form podnoszących stabilność dobrze 

działających organizacji (promesy, powierzenia). 
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• Porozumienie Gdańska, Gdyni i Sopotu z Urzędem Marszałkowskim w celu zwiększenia 

zaangażowania miast w finansowanie instytucji kultury współprowadzonych czy 

prowadzonych przez UM WP, co doprowadziłoby do uwolnienia części środków, które 

powinny być przeznaczone na wsparcie kultury pozainstytucjonalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ośrodków oddalonych od Centrum i nieposiadających środków na wsparcie 

kultury pozainstytucjonalnej. 

• Wprowadzenie ratingu organizacji (do dyskusji). 

• Obniżenie biurokracji i „papierkologii” do niezbędnego minimum (nadal zdarzają się 

samorządy, które wymagają na poziomie składania wniosków dołączenia do każdego wniosku 

(nie ma limitu) wydruku KRS-u!). 

• Rozszerzenie/wprowadzenie możliwości wydatkowania/pozyskiwania środków w ramach 

grantu na rozwój instytucjonalny i kapitał żelazny (w lokalnych aplikacjach z obszaru kultura to 

właściwie niemożliwe). 

• Maksymalne ułatwienia i ujednolicenia dokumentów grantowych (nawet teksty ogłoszeń i 

rozporządzeń są b. różne, podobnie jak terminy czy sposoby dostarczenia wniosków, czasami 

brakuje punktacji lub dostępu do kart oceny). 

• Witkac dla wszystkich organizatorów konkursów! Roczna opłata zaczyna się od 1 298 zł brutto, 

w Pomorskiem jak na razie korzysta z tego generatora 29 podmiotów, w tym 24 samorządy. 

 

Rekomendacje na szczeblu krajowym: 

• Rozdzielenie w konkursach grantowych/programach ministra kultury instytucjonalnej i 

pozainstytucjonalnej (osobne konkursy, wyrównanie szans). 

• Rezygnacja z puli ministra / odwołań i rozdzielanie pełnej kwoty wg kart oceny (punktacji). 

 

 

 

2. Instytucje kultury dla kultury pozainstytucjonalnej 

 

Większe uspołecznienie instytucji kultury  

Istniejące instytucje kultury, szczególnie teatry, powinny stwarzać przyjazne sytuacje dla aktywistów. 

Dysponując poważnymi zasobami infrastrukturalnymi, powinny stać się w większym stopniu miejscami 

kulturotwórczymi – dzisiaj uprawiać w teatrze tylko teatr to za mało (przykład dobrych praktyk: Teatr 

Powszechny w Warszawie). 

 

Wsparcie dla freelancerów poprzez zatrudnienie w instytucji kultury 

Ten pomysł jest realizowany w różny sposób. Zasobne w środki teatry zatrudniają na etatach reżyserów 

i dramaturgów, domy kultury zatrudniają artystów, animatorów po części ze względów socjalnych 

(gwarantowane ubezpieczenie społeczne). 

 

Ośrodki kultury pod zarządzanie dla organizacji i grup artystycznych 
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Gdy dom kultury prowadzi np. zespół teatralny, może zapraszać inne zespoły z regionu i kraju. Dzięki 

zasadzie wzajemności zespół będzie zapraszany na rewizyty. Ten mechanizm generuje rozwój. 

 

Instytucjonalizacja 

Gdy doświadczona, stabilna grupa artystyczna, funkcjonująca przez wiele lat potrzebuje takiego 

rozwiązania i jest ono korzystne dla obu stron, warto je rozważyć. Przykłady z kraju pokazują, że takie 

sytuacje, oparte na porozumieniu, mogą być korzystne dla wszystkich (Ośrodek Teatralny Kana i 

Stowarzyszenie Teatr Kana w Szczecinie, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu). 

 

 

 

3. Normalizacja i zwiększenie użyteczności BIP-u 

 

Choć władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są od 2001 r. zobowiązane 

do prowadzenia podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, to w praktyce intencje 

ustawodawcy rozminęły się z efektem finalnym. Trudno znaleźć dwa tak samo sformatowane BIP-y, 

bardzo często znalezienie podstawowych informacji sprawia tak wiele problemów, że zniechęca do 

korzystania z tego źródła dostępu do informacji publicznej. Można wręcz odnieść wrażenie, że niektóre 

podmioty wykorzystują BIP do ukrycia, a co najmniej do utrudnienia dostępu do informacji. To o tyle 

ważne, że gdy BIP nie służy do uzyskania informacji, trzeba o nie wystąpić do podmiotu i w tym 

momencie uruchamia się pełne spectrum zachowań podmiotu. Zdarza się, że występujący o informacje 

jest poddany niemałej presji.  

 

Uwaga ogólna 

Przedstawione powyżej pomysły i rekomendacje to nie romantyczny koncert życzeń, tylko zbiór 

realizowalnych, dobrych praktyk. Duża część z nich już funkcjonuje w Polsce i nie tylko dlatego wydaje 

się, że nie ma powodu, by Pomorze, szczycące się słusznie mianem krainy wolności, nie miało ich 

wprowadzić w życie. Chętni, pracowici, kreatywni obywatele są największym kapitałem każdej 

społeczności – wspierajmy ich jak najhojniej, jak to tylko możliwe. 
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Uwagi końcowe 

 

Mimo obiektywnych problemów wynikających z pandemii, zebrane informacje i podjęte w ramach 

projektu działania potwierdziły potrzebę zintegrowanego działania na rzecz kultury pomorskiej. 

Pomysłodawca i realizator projektu, Fundacja Pomysłodalnia, ma nadzieję, że po zamknięciu II etapu 

pilotażu projekt stanie się użytecznym dla całej społeczności programem, niezbędnym przy 

podejmowaniu jak najskuteczniejszych decyzji w pomorskiej kulturze.   

Mamy świadomość, że w sytuacji ogólnego zagrożenia kultura traci najbardziej, a kultura 

pozainstytucjonalna traci szczególnie. Jednak ten czas może być też spożytkowany na proces, który 

zaowocuje nowymi rozwiązaniami, dzięki którym kultura, tak ważna w wielu rozwiniętych krajach, 

także u nas będzie nadawała sens nowej rzeczywistości i naszej wspólnocie. Dlatego tak bardzo 

zapraszamy do współtworzenia Mechanizmu pomorskiego. 

Pierwszy raport w ramach Mechanizmu pomorskiego jest nietypowy, bo będzie trwał przez… cały rok. 

Poszczególne rozdziały i wątki będą rozwijane poprzez osobne artykuły i, przede wszystkim, działania. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych dobrem wspólnym i tworzeniem jak 

najlepszych rozwiązań. 

 

Raport „Kultura na Pomorzu. Kultura pozainstytucjonalna i region” przygotował zespół: 

Magdalena Olszewska, Karol Formela, Konstanty Kajtoch, Piotr Wyszomirski. 
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