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Kluczowe wnioski  

 

 Badane regionalne ośrodki kultury w poszczególnych województwach charakteryzuje 

różnorodnośd celów, ofert, podejmowanych działao i odbiorców. 

 

 Cele działalności badanych instytucji można podsumowad do następujących punktów:  

 

 edukacji kulturalnej,  

 wsparcia amatorskiej twórczości artystycznej,  

 animacji kultury,  

 traktowania kultury jako dźwigni rozwoju społecznego (np. wzrost kapitału 

społecznego),  

 wspierania i ochrony kultury i pamięci lokalnej traktowanych jako rezerwuar (ochrona 

tradycji i dziedzictwa kulturowego),  

 promocji regionu,  

 rozpoznawania, rozbudzanie i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowao kulturowych 

mieszkaoców. 

 

 Na podstawie analizy ofert regionalnych ośrodków kultury wskazad można na następujące typy 

instytucji, które stanowią kontinuum począwszy od takich, które skoncentrowane są głównie na 

organizacji wydarzeo kulturalnych do takich, których działalnośd koncentruje się na wsparciu 

merytorycznym innych podmiotów działających w regionalnym polu kultury: 

 

 Typ organizatora wydarzeo 

 Typ organizatora wydarzeo kulturalnych i animatora kultury 

 Typ środkowy – „między eventem a wsparciem” 

 Typ skoncentrowany na wsparciu merytorycznym 

 

 Wspólną cechą badanych instytucji jest pielęgnowanie czy zajmowanie się kulturą regionu i 

kulturami lokalnymi. 

 

 W perspektywie klucza odbiorców badane instytucje podzielid można na takie, które swoje 

działania koncentrują na beneficjencie nie stanowiącym kadry kultury oraz takie, w działalności 

których wskazad można ofertę skierowaną do kadry kultury (animatorzy, pracownicy instytucji 

kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, artyści amatorzy). 
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Z przeprowadzonych badao ilościowych dyrektorów lokalnych domów kultury (dalej DK), którzy 

współpracują z regionalnymi domami i ośrodkami kultury (dalej ROK) można wyciągnąd następujące 

wnioski: 

 

 Badani dyrektorzy DK wskazują na trzy kluczowe role regionalnych instytucji kultur: 

 Udzielanie wsparcia merytorycznego, prowadzenie (bezpłatnych!) szkoleo 

 Koordynacja działao DK i sieciowanie pomiędzy nimi 

 Baza wysoko wykwalifikowanej kadry wspierającej mniejsze ośrodki. 

 

 Z perspektywy dyrektorów lokalnych DK ROK raczej sprawdzają się w niematerialnych formach 

wsparcia DK, np. poprzez organizację szkoleo i dzielenie się wiedzą. 

 

 Blisko 35% DK wskazujących na braki w zakresie własnej wiedzy uzyskuje pomoc ze strony ROK. 

Pozostałe 65% pozostałych DK to przestrzeo, na której mogą w przyszłości skupid się działania 

szkoleniowe i mentorskie ROK.  Inne formy wsparcia merytorycznego poszukiwane przez lokalne 

DK to organizacja przez ROK konferencji, staży i wizyt studyjnych. 

 

 W ocenie dyrektorów DK jeśli ROK mają pełnid poważniejszą funkcję niż tylko wielkomiejskiego 

domu kultury, musza w większym zakresie wychodzid w teren i współdziaład z DK w przestrzeni 

lokalnej. 

 

 Partnerskie DK generalnie dostrzegają miejsce dla instytucji takich jak ROK z punktu widzenia 

sytuacji kultury w regionie (66% wyborów pozytywnych) i potrzebę istnienia instytucji 

koordynującej działania (63% ważnych wypowiedzi). Gorzej sytuacja wygląda z punktu widzenia 

przekładalności działao ROK na DK – nie dostrzega jej ponad trzy czwarte badanych DK. 

 

 ROK postrzegane są jako instytucje raczej efektywnie wykorzystujące środki, chod występują 

istotne różnice regionalne. 

 

 Aktualnie większośd ROK nie pełni roli koordynatora działao DK i nie tworzy sieci pomiędzy DK. 

 

 ROK odgrywają istotną rolę w dystrybucji wiedzy – na rolę szkoleo prowadzonych przez 

pracowników ROK wskazało 58% badanych, 44% podkreśliło szkolenia organizowane przez ROK i 

realizowane przez zewnętrzne podmioty. 

 

 Zbieranie przez ROK informacji o kalendarzu imprez jest dobrym sposobem na promocję 

aktywności lokalnych DK i integrację działalności kulturalnej w regionie. 

 

 Widad małe zaangażowanie ROK w działania prowadzone na terenie DK (imprezy, zespoły, koła i 

kluby, kursy). 
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 Niemal 90% DK nie ma wpływu na funkcjonowanie ROK. 

 

 Większośd dyrektorów DK postrzega lokalizację ROK jako korzystną, zwraca uwagę na takie 

udogodnienia jak dostępnośd parkingu i ulokowanie ROK w centrum miast, w pobliżu węzłów 

komunikacyjnych. 

 

 Badane DK jako kierunki dalszej współpracy z ROK wskazują: 

 Uzyskiwanie wsparcia merytorycznego 

 Podejmowanie wspólnych działao 

 Tworzenie sieci DK koordynowanych przez ROK 

 Tworzenie wspólnego forum wymiany informacji. 

 

 Czynniki kluczowe dla  osiągnięcia sukcesu we współpracy DK i ROK (z perspektywy dyrektorów 

lokalnych DK) to: 

 Uzyskanie odpowiednich środków finansowych po obu stronach 

 Chęd współpracy, zaangażowania  

 Odpowiedni poziom wiedzy, posiadanie wykwalifikowanej kadry  

 Kontakty i wymiana doświadczeo pomiędzy pracownikami. 
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Wstęp 
 

W poniższym raporcie prezentujemy wyniki projektu badawczego „Regionalne domy i ośrodki 

kultury - analiza funkcjonowania".  

Warto na wstępie wyjaśnid powody realizacji badao poświęconych wojewódzkim instytucją 

kultury. Otóż pomysł na projekt badawczy jest kontynuacją i rozwinięciem badania „Aktywne domy 

kultury”, prowadzonego w ramach Obserwatorium Kultury 2009, które pokazało problemy 

funkcjonowania gminnych domów kultury wynikające z ograniczonego lub wręcz całkowitego braku 

formalnego wsparcia ze strony instytucji o charakterze regionalnym (wojewódzkim, powiatowym). 

Obecna sytuacja domów kultury w Polsce jest między innymi wynikiem reformy terytorialnej z 1992 

roku, która przekazała odpowiedzialnośd za funkcjonowanie domów kultury poszczególnym szczeblom 

samorządu, nie zachowując jednocześnie żadnej struktury zależności pomiędzy instytucjami o różnym 

zasięgu oddziaływania. W przeciwieostwie do bibliotek publicznych, działających w oparciu o ustawę o 

bibliotekach, która stwarza szansę na wsparcie merytoryczne dla gminnych bibliotek ze strony bibliotek 

wojewódzkich, domy i ośrodki kultury nie działają w jakimkolwiek systemie wsparcia i kontroli 

merytorycznej – podlegają wyłącznie pod swojego organizatora (urząd gminy, powiatu, etc.) i – jeśli 

pominąd nieliczne, prężnie działające ośrodki wyrosłe na podstawach wojewódzkich domów kultury  – 

nie posiadają wsparcia z poziomu instytucji regionalnych. Tym samym wojewódzkie ośrodki kultury 

straciły w latach dziewięddziesiątych rolę instytucji koordynujących, budujących system zależności i 

wsparcia. Dzisiaj dawne wojewódzkie domy kultury funkcjonują w bardzo różny sposób – jedne dzięki 

wizji dyrektora same podejmują działania na rzecz gminnych domów kultury, inne całkowicie odrzuciły 

swoją dawną rolę poszukując własnego miejsca w przestrzeni kulturowej województwa. Mamy nadzieję, 

że niniejszy projekt badawczy pozwoli na określenie sytuacji tych instytucji na mapie całej Polski i 

pozwoli na określenie ich potencjału w koordynowaniu i wspieraniu działao na poziomie lokalnych 

instytucji kultury. 

 

Omowiane tu badanie miało charakter ogólnopolski – objeliśmy nim regionalne instytucje kultury 

w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych domów i 

ośrodków kultury. Cele szczegółowe odnosiły się do zgromadzenia i analizy materiału na temat: 

 struktury, 

 posiadanych zasobów, 

 współpracy z lokalnymi domami kultury w regionie 

 mechanizmów i sposobów tworzenia regionalnych polityk kulturalnych (w kontekście 

regionalnych domów i ośrodków kultury), 
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 czynników kapitałotwórczych regionalnych instytucji kultury typu ośrodek kultury, 

 funkcjonalności architektonicznej regionalnych domów i ośrodków kultury. 

 

Projekt zrealizowały „Spotkania” - Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury. Projekt został 

zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Obserwatorium Kultury 2010. 

Partnerami w projekcie było Stowarzyszenie Centrów Aktywności Lokalnej (CAL) oraz Stowarzyszenie 

Architektów Polskich (SARP). 

 

 W skład zespołu badawczego pod kierunkiem Tomasza Kasprzaka weszli: Marta Byrska-Szklarczyk, 

Dam Van Anh, Jacek Gralczyk, Małgorzata Jastrzębska, dr Marcin Jewdokimow, Martyna Obarska, Marta 

Oszmaniec, dr Bohdan Skrzypczak, Dariusz Śmiechowski, dr Bartłomiej Walczak, Martyna Woropioska. 

 

 Poniższy raport składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i opisem metodologii 

badao. W rozdziale pierwszym Marcin Jewdokimow przedstawia uogólnione wyniki badao oraz 

propozycje typologii badanych instytucji, biorąc pod uwagę typ działania, ofertę podejście do odbiorców. 

Drugi rozdział poświęcony jest analizie funkcjonowania regionalnych instytucji kultury z perspektywy 

współpracujących z nimi lokalnych domów kultury. Bartłomiej Walczak odnosi się tutaj do wyników 

badao ilościowych prowadzonych w dyrektorami lokalnych domów kultury. Trzeci, najobszerniejszy 

rozdział zawiera prezentację wszystkich badanych instytucie kultury na szczeblu wojewódzkim. Autorami 

kolejnych studiów przypadku są: Marta Byrska-Szklarczyk, Dam Van Anh, Małgorzata Jastrzębska, 

Martyna Obarska, Marta Oszmaniec, Martyna Woropioska, Marcin Jewdokimow, Tomasz Kasprzak. 

 

Autorzy i realizatorzy badao dziękują wszystkim dyrektorom, pracownikom regionalnych 

ośrodków i domów kultury, dyrektorom lokalnych domów kultury, a także przedstawicielom urzędów 

marszałkowskich, którzy wzięli udział w badaniu. Mamy nadzieję, że wypracowane w wyniku badania 

wnioski i rekomendacje staną się przydatne osobą kreującym i realizującym politykę kulturalną na 

różnych szczeblach. 
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Metodologia badania 

 

Opis metod i technik badawczych 

 

Celem badania była analiza funkcjonowania regionalnych instytucji kultury w całym kraju. Chcąc 

możliwie rzetelnie przeprowadzid badanie postanowiliśmy zastosowad strategię triangulacji w 

odniesieniu zarówno do metod badawczych, jak i badanych grup. Strategia ta oznacza zastosowanie 

wielu technik badawczych na zróżnicowanych grupach badanych (w tym wypadku dyrekcji i 

pracownikach regionalnych instytucji kultury oraz dyrektorach lokalnych domów kultury). Kolejnym 

rozstrzygnięciem była decyzja o połączeniu technik ilościowych i jakościowych.  

Zestawienie technik zastosowanych w badaniu przedstawia się następująco: 

1. studium przypadku (case study) – tę technikę zastosowaliśmy w ramach badania wszystkich 

regionalnych ośrodków i domów kultury. Polega ona na osobistym zbieraniu i rejestrowaniu informacji 

najróżniejszego typu przez badacza. W ramach badao terenowych przeprowadzono: 

 pogłębione wywiady indywidualne (IDI) – przeprowadziliśmy w sumie 45 takie wywiady z 

dyrektorami oraz pracownikami regionalnych instytucji kultury oraz urzędnikami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie kulturą w poszczególnych województwach. W ramach każdego 

studium przypadku prowadzono 1-3 wywiady w ROK-u oraz jeden w urzędzie marszałkowskim. 

Wywiady bazowały na specjalnie zaplanowanych dyspozycjach, czyli zagadnieniach, o których 

wypowiadała się każda badana osoba. W ten sposób udało się nam pozyskad bardzo bogaty i 

obszerny materiał o wysokim stopniu zniuansowania; 

 badania wizualne zaplecza i infrastruktury regionalnych ośrodków kultury, które były podstawą 

do analiz architektonicznych ROK-ów; 

 analizę danych zastanych (statut, sprawozdania, inne ważne z punktu widzenia instytucji 

dokumenty, w tym dokumentacja z realizacji przeprowadzonych działao), strona internetowa 

instytucji. 

Na podstawie zgromadzonych danych każdy badacz przygotowywał opis studium przypadku (10-

14 str.) konkretnej regionalnej instytucji kultury. Wyniki tej pracy zamieszczone są w rozdziale 3 raportu. 

2. wywiad telefoniczny CATI – tę technikę zastosowaliśmy do badania relacji regionalnych i gminnych 

domów kultury funkcjonujących w tym samym województwie, uwzględniające perspektywę lokalnych 

instytucji kultury. Anonimowe wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) 

przeprowadzono z dyrektorami tych placówek. Dobór domów kultury do badania telefonicznego 

wyglądał następująco: w trakcie realizacji badao monograficznych badacze gromadzili listy gminnych DK, 
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z którymi współpracują badane ROK-i. Wylosowanych zostało 8-10 DK z każdego województwa, z 

którymi prowadzono wywiady telefoniczne.  Przeprowadzono łącznie 136 wywiadów. 

Wszystkie aktywności badawcze zostały zrealizowane jesienią 2010 roku (wrzesieo – listopad 

2010). 

 

Opis badanych 

 

Jak wspomnieliśmy, badaniu poddaliśmy kilka kategorii rozmówców, co pozwoliło na uzyskanie 

wyników reprezentujących poglądy zróżnicowanych kategorii interesariuszy i odtworzenie wizerunku 

regionalnych ośrodków kultury w różnych środowiskach.  

Badania terenowe przeprowadzono we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa 

opolskiego (w latach 90-tych XX wieku urząd marszałkowski rozwiązał wojewódzki dom kultury i w tym 

województwie nie ma obecnie instytucji, która pełni funkcję regionalnego ośrodka kultury). 

Badane kategorie w każdym z 15 województw to: 

 dyrektorzy i pracownicy ROK-ów. Przeprowadzono 36 wywiadów indywidualnych z tą kategotrią 

badanych; 

 urzędnicy odpowiedzialni za zarządzanie kulturą w urzędach marszałkowskich. Przeprowadzono 

10 wywiadów z tą kategorią badanych1; 

 dyrektorzy lokalnych domów kultury. Przeprowadzono 136 wywiadów telefonicznych. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ze względu na realizację badao w okresie poprzedzającym wybory samorządowe nie udało się przeprowadzid wywiadów we 

wszystkich urzędach marszałkowskich. 
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Rozdział 1. Omówienie wyników badao monograficznych  

 

Działalnośd „Regionalnych Ośrodków Kultury” 

 

 Badane instytucje charakteryzuje różnorodnośd celów, ofert, podejmowanych działao i 

odbiorców. Różnorodnośd zbioru badanych podmiotów odzwierciedlona jest już w samych ich nazwach. 

Nieliczne z nich zachowały nazwę wojewódzkiego domu kultury (Kielce, Rzeszów); większośd w nazwach 

nawiązuje do działalnośd kulturalnej (animacja kultury, ośrodek kultury). Ta różnorodnośd nazewnictwa 

uzasadnia użycie cudzysłowu w nazwie Regionalnych Ośrodków Kultury w tytule tego rozdziału. Jedną z 

głównych cech wspólnych, oprócz strukturalnego związku z organizatorem – urzędem marszałkowskim, 

jest koncentracja działalności na obszarze województwa czy regionu (podejmowanie wspólnych 

inicjatyw przez badane instytucje ulokowane w innych województwach jest rzadkie, jak również 

współpraca z innymi byłymi WDK, które obecnie zlokalizowane są w jednym województwie), co uzyskuje 

odzwierciedlenie w nazwach badanych instytucji (Wojewódzki Dom Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury, 

itd.). Przyjrzyjmy się nazewniczej różnorodności badanych instytucji: 

 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

 Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdaosku 

 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

 Łódzki Dom Kultury 

 Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 

 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie  

 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białystok 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach  

 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy 

 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie 

 Małopolski Instytutu Kultury w Krakowie 

Semantyczna różnorodnośd nazewnictwa, wskazująca jednak na wielowątkową działalnośd na 

regionalnym polu kultury, nie odpowiada różnorodności profilów działalności instytucji. Podejmowane 

przez badane instytucje działania (przyglądając się wyłącznie ich ofertom) wskazują na realizację 

następujących działao ze względu na ich rodzaje tematyczne: 

- organizację i współorganizację festiwali, przeglądów, koncertów (definiowanych głównie jako 

obejmujących kulturę wysoką, ruch amatorski i kulturę regionalną/lokalną), 
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- prowadzenie pracowni tematycznych, zespołów czy klubów (plastyka, śpiew, taniec, itd.), 

- wsparcie merytoryczne dla domów i ośrodków kultury i innych podmiotów działających na polu 

kultury, m.in. poprzez organizację kursów i szkoleo dla pracowników instytucji kultury i innych 

podmiotów zaangażowanych w działalnośd na polu kultury (NGO, szkoły i grupy nieformalne), 

konsultacje indywidualne, itd., 

- działalnośd wydawnicza, 

- działalnośd dokumentacyjna (bieżących wydarzeo kulturalnych i zanikających form kultury), 

- organizacja konkursów, 

- organizacja konkursów grantowych dla podmiotów działających w polu kultury, 

- prowadzenie kina i działalnośd związana z nim, np., kluby filmowe, 

- prowadzenie badao dotyczących kultury i dystrybucja informacji na temat wydarzeo 

kulturalnych w regionie (głównie poprzez platformy internetowe), 

- inicjowanie dyskusji, konferencji na temat istotnych tematów dotyczących kultury w regionie. 

  

 Powyższy katalog działao jest różnie realizowany przez poszczególne instytucje. Na podstawie 

analizy ich ofert wskazad można na następujące typy instytucji, które stanowią kontinuum od takich, 

które skoncentrowane są głównie na organizacji wydarzeo kulturalnych do takich, których działalnośd 

koncentruje się na wsparciu merytorycznym innych podmiotów działających na regionalnym polu 

kultury. Typy pośrednie prowadzą również działania mieszczące się w obszarze animacji kultury. 

Podkreślid trzeba, że różnice z zaliczeniem do konkretnego typu wynikają z intensywności podejmowania 

danych działao. Wspólną cechą badanych instytucji jest pielęgnowanie czy zajmowanie się kulturą 

regionu i kulturami lokalnymi. 

 Typ organizatora wydarzeo. Instytucje zaliczone do tego typu charakteryzuje koncentracja na 

organizacji wydarzeo kulturalnych (nie prowadzą klubów, kursów, zespołów, nie zajmuje się 

wspieraniem merytorycznym i innym instytucji kultury i innych podmiotów działających na polu kultury, 

chociaż z niektórymi współpracują przy organizacji wydarzeo). Do tego typu zaliczyd można dolnośląski 

OKiS oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. 

 OKiS ma w swojej ofercie ok. 150 imprez i festiwali rocznie. Z ich oferty korzysta ok. 150 tysięcy 

ludzi. Imprezy i wydarzenia mają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski i międzynarodowy. Za główne 

filary działalności OKiSu dyrektor uznał Dolnośląski Festiwal Artystyczny, współpracę w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej oraz współpracę międzyregionalną.  

W 2009 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury zorganizowało łącznie 157 imprez, w których wzięło 

udział około 44 620 osób, w tym zorganizowało 61 występów artystów i zespołów zawodowych oraz 4 

występy koncertów zespołów amatorskich. Nadbałtyckie Centrum Kultury jest organizatorem 

multidyscyplinarnych wydarzeo kulturalnych o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i 
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międzynarodowym. W 2009 roku zorganizowało łącznie 157 imprez, w których wzięło udział około 50 

000 osób. Do kilkunastu dużych wydarzeo cyklicznych  NCK, będących jego sztandarowymi projektami, 

należą m.in: Festiwal Kultur Świata Okno na Świat, Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki 

Północy, Metropolia jest Okey. Priorytetem dla dyrekcji NCK jest organizacja wydarzeo artystycznych 

prezentujących różnorodnośd kulturową oraz podnoszących rangę regionu na poziomie ogólnopolskim i 

w obszarze nadbałtyckim. 

 

 Typ organizatora wydarzeo kulturalnych i animatora kultury. Instytucją zaliczoną do tego typu 

jest zachodniopomorski Zamek Książąt Pomorskich, który silnie koncentruje się na organizacji wydarzeo 

kulturalnych, ale prowadzi również Amatorski Ruch Artystyczny (pracownia zajmuje się 

współorganizowanie przeglądów artystycznych). Zamek Książąt Pomorskich jest specyficznym ośrodkiem 

kultury ze względu na fakt, iż poza funkcją kulturalną jaką spełnia jest też ważnym obiektem 

turystycznym w województwie zachodniopomorskim i swoistego rodzaju turystyczną wizytówką miasta 

Szczecin. ZKP współorganizuje dwa duże festiwale mające swoje miejsce w regionie tzn. Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, uznawany za jedną z najstarszych imprez kulturalnych 

w województwie oraz Festiwal Muzyki w katedrze w Kołobrzegu. Na Zamku odbywają się cyklicznie 

koncerty muzyki poważnej i kameralnej; na dwóch scenach wystawianych jest łącznie około 120 

spektakli rocznie. 

Również Łódzki Dom Kultury to placówka, która poza organizacją wydarzeo kładzie również 

nacisk na animację kulturową (funkcjonuje tu Ośrodek Inicjatyw Artystycznych i Inicjatyw Społeczno-

Kulturalnych). ŁDK prowadzi również szereg kół artystycznych. Dla instytucji zaliczonych do tego typu 

charakterystyczne jest sporadyczne wsparcie merytoryczne podmiotów działających na regionalnym 

polu kultury. Oferta Łódzkiego Domu Kultury jest różnorodna. Zaczynając od zajęd gry na gitarze, zajęd 

tanecznych czy gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, przez festiwale teatralne, wystawy regionalnych 

artystów, aż po występy muzyków rozpoznawalnych na całym świecie. 

 Typ środkowy – „między eventem a wsparciem”. Instytucje zaliczone do tego typu wykazują się 

zarówno organizowaniem wydarzeo kulturalnych, animacją kultury, prowadzeniem pracowni, zespołów, 

klubów oraz, co jest głównym novum w odniesieniu do dwóch powyższych typów, koncentracją na 

wsparciu podmiotów działających na regionalnym polu kultury (poprzez m.in. konsultacje, organizację 

szkoleo i warsztatów czy doradztwo indywidualne). Do tego typu zaliczono lubuskie Regionalne Centrum 

Animacji Kultury w Zielonej Górze, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, bydgoski Wojewódzki 

Ośrodek Kultury i Sztuki, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, olsztyoskie Centrum Edukacji i Inicjatyw 

Kulturalnych oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

 Oferta RCAK jest bardzo szeroka i różnorodna, obejmuje wiele dziedzin sztuki i różne formy jej 

uprawiania. Bardzo istotna jest działalnośd związana z folklorem, czyli prowadzenie Lubuskiego Zespołu 

Pieśni i Taoca. Prowadzone są więc w RCAK-u różnego rodzaju warsztaty, przy ośrodku działa pracownia 

taneczna, teatralna, muzyczna, studio sztuk plastycznych, odbywają się konkursy, koncerty, wystawy. 

Zdaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego RCAK ma wspierad głównie instytucje terenowe, 
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ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, zespoły, a szczególnie kadrę, ludzi kultury. Sztandarowym 

projektem placówki jest PRO ARTE, czyli cykl przeglądów dziecięcych i młodzieżowych. 

Oferta WDK Rzeszów jest zróżnicowana – obejmuje działalnośd charakterystyczną dla DK (kluby, 

kursy, koła, zespoły), bieżące wydarzenia kulturalne organizowane w WDK (wystawy, koncerty, 

spektakle, spotkania), imprezy i wydarzenia cykliczne o zasięgu lokalnym i regionalnym. To również 

działalnośd instruktarzowa (porady merytoryczne, zasiadanie w jury) oraz polegająca na 

współorganizowaniu i współfinansowaniu wielu przedsięwzięd podkarpackich DK.  

WDK w Kielcach to duża instytucja, mocno osadzona w regionie oraz silnie nastawiona na 

podnoszenie jakości życia w regionie poprzez działania edukacyjne. Nacisk kładziony jest na amatorski 

ruch artystyczny oraz kulturę lokalną, w których to obszarach widzi się możliwośd podnoszenia kapitału 

społecznego, oraz wsparcie merytoryczne różnych podmiotów działających w dziedzinie kultury (w 

cyklicznych spotkania z dyrektorami lokalnych DK bierze udział ok. 80 proc. dyrektorów). Działalnośd 

WDK jest wielokierunkowa – wspomnied należy tu działające przy WDK zespoły i pracownie oraz 

organizację wydarzeo artystycznych (niektórych o randze międzynarodowej). Na uwagę zasługuje 

prowadzenie kina oraz akademii filmowej (w tym świetnego wyposażenia kina) oraz działalnośd Portalu 

Informacji Kulturalnej (PIK), który posiada duże możliwości techniczne (m.in. transmisje na żywo) i 

spełnia rolę kulturowego informatora regionu. WDK Kielce to organizator licznych imprez  – seansów, 

wystaw, występów, prowadzi  zespoły artystyczne np. Zespół Folklorystyczny, koła i kluby, kursy, kino 

studyjne WDK, szkolenia, konferencje. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością 

nieprofesjonalnych zespołów ludowych. Najważniejszym produktem WDK są Międzynarodowe Buskie 

Spotkania z Folklorem organizowane od 38 lat oraz międzynarodowe Festiwale (Międzynarodowy 

Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Moryfa, Międzynarodowy Festiwal Pieśni 

Maryjnej Ad Gloraim Dei, Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem). 

Oferta bydgoskiego WOKiS skoncentrowana jest na wspieraniu amatorskiego ruchu 

artystycznego. Placówka prowadzi działalnośd edukacyjną i instrukcyjno-metodyczną, realizuje projekty 

o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, 

koncerty, konferencje naukowe, warsztaty, imprezy plenerowe. WOKiS prowadzi także działalnośd 

wydawniczą oraz Infolinię Kulturalną oferująca informacje o wydarzeniach kulturalnych regionu 

(dyrektor mówi, że posiadają informacje o wydarzeniach organizowanych przez 80 proc. placówek 

zajmujących się tematyką kulturalną w regionie) oraz portal internetowy spełniający ten sam cel. 

Olsztyoski CEiIK to instytucja, która poza organizowaniem imprez, wystaw i festiwali (z 

nastawieniem na działania elitarne, np. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”), 

prowadzi m.in. Inkubator Aktywności Lokalnej „<Inkubator> skoncentrowany jest na udzielaniu 

bezpośredniej pomocy merytorycznej i szkoleniowej instytucjom i organizacjom społecznym 

uczestniczącym w konkursach grantowych ogłaszanych przez Sejmik Województwa w dziedzinie kultury 

oraz tworzeniu sieci współpracy”. Działalnośd w ramach CEiIK „Inkubatora” powoduje, że instytucja jest 

graniczną dla tego typu oraz poniższego, jednak ze względu na szeroki zakres organizacji wydarzeo 

zdecydowaliśmy się na pozostawienie CEiIK w tym miejscu. 
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Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oferuje wsparcie merytorycznego w postaci udziału 

instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego WOK w roli ekspertów/jury w konkursach/przeglądach 

organizowanych przez powiatowe i gminne domy kultury. Prowadzone są również różnego typu 

warsztaty/kursy dla zainteresowanych instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z terenu 

województwa lubelskiego. Odbiorcami działao WOK są pracownicy mniejszych ośrodków. W tej chwili 

WOK nie realizuje żadnych działao adresowanych do mieszkaoców Lublina czy osób indywidualnych z 

całego województwa. WOK współorganizuje różne imprezy, np. Przegląd Teatrów Wiejskich realizowany 

wspólnie z domem kultury w Tarnogrodzie. 

 

Typ skoncentrowany na wsparciu. Cechą charakterystyczną instytucji zaliczonych do tego typu 

jest kładzenie nacisku w działalności na wsparcie merytoryczne, instytucji działających na regionalnym 

polu kultury oraz współorganizowanie wydarzeo kulturalnych (co nie jest jedynie celem samym w sobie, 

ale sposobem wspierania innych podmiotów oraz sposobem promocji regionu). Do tego typu zaliczono 

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, wielkopolską Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Małopolski 

Instytutu Kultury w Krakowie. 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach to instytucjach skierowana szczególnie na 

wsparcie merytoryczne instytucji kultury i innych podmiotów działających na regionalnym polu kultury 

oraz monitoring działao kulturalnych w regionie. Wyjątkiem od tej funkcjonalnej reguły jest prowadzony 

przez placówkę teatr wolontaryjny Laboratorium Praktyk Teatralnych „Creatorium”. Należy podkreślid, 

że z wypracowanego dochodu (głównie z prowadzonych szkoleo i warsztatów) ROK organizuje konkursy 

grantowe dla wojewódzkich instytucji kultury i NGO.  

Wielowątkowa działalnośd krakowskiego MIK-u można opisad w kilku  kierunkach: wspieranie 

rozwoju kadr i instytucji kultury (oferta szkoleniowo-warsztatowa, debaty dot. przestrzeni), działalnośd 

na rzecz kształtowania tożsamości regionalnej (program „Warto pamiętad“), kreowanie małopolskiego 

produktu kulturowego i jednoczesne wzmacnianie kulturowej pozycji Małopolski w kraju i zagranicą 

(Uchofony, Chłopska Szkoła Biznesu, Dni Małopolski w Brukseli), Promowad innowacje i nowatorskie 

strategie w kulturze (Małopolskie Obserwatorium Kultury), promocja sztuki współczesnej (Zbiornik 

kultury). 

Dośd specyficznie wygląda oferta Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu. Jak nazwa wskazuje WBPiCAK to przede wszystkim biblioteka i prowadzi również bogatą 

działalnośd związaną stricte z rolą biblioteki wojewódzkiej. Rownocześnie jednym z istotnych aspektów 

działalności WBPiCAK jest promocją regionu oraz upowszechnianie lokalnej kultury, tradycji i historii, 

którą realizuje poprzez prowadzenie wycieczek po Wielkopolsce, konkursów fotograficznych, 

wydawnictw, wystaw, własnej strony internetowej o tej tematyce. WBPiCAK oferuje zeroką gamy 

szkoleo i warsztatów, co ważne także również platformą e-learningową. W obszarze wymiany informacji 

(którą też można uznad za rodzaj wsparcia) instytucja ta prowadzi Wielkopolski Informator Kulturalny. 
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Oferta Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie jest bardzo szeroka. Rok rocznie 

instytucja ta realizuje około 600 projektów (ważne miejsce mają tu projekty teatralne, muzyczne, 

plastyczne), ponad 100 wystaw realizowanych głównie w sześciu galeriach sztuki działają pod auspicjami 

Centrum. Liczba partnerów to ponad 100 instytucji. Z perspektywy tej analizy szczególnie ważny wydaje 

się realizowanym na Mazowszu projekt „Kierunek kultura” dedykowany lokalnym samorządom, 

organizacją i instytucją kultury. Jego zasadniczym cele jest rozwój regionu w oparciu o kapitał kulturowy 

oraz tworzenie lokalnych partnerstw wokół strategii rozwoju opartych o kulturę. 

 

Rys. 1. Typy badanych instytucji ze względu na dominujący typ oferty. 

 

Powyższe typy stanowią wyłącznie pewne uogólnienie. Zaliczone do kolejnych typów instytucje 

różnią się zakresem podejmowanej działalności, np. liczbą prowadzonych pracowni, intensywnością 

wsparcia merytorycznego innych instytucji działających na regionalnym polu kultury czy ilością klientów, 

którzy korzystają z realizowanych przez nie działao, dlatego poszczególne instytucje zaliczone do danych 

typów zostały pokrótce omówione. Podkreślid trzeba, że omówienia te są skrótowe – pełne profile 

działalnośd zamieszczone są w kartach konkretnych instytucji dołączonych do raportu. 

 

 Należy podkreślid, że charakterystyczną cechą organizowanych wydarzeo kulturalnych 

(przeglądów, festiwali czy koncertów) jest ich duże znaczenie regionalne a nawet ogólnopolskie 
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(rzadziej międzynarodowe, chociaż takie też mają miejsce2). Przykładami takich wydarzeo mogą byd 

„Śpiewajmy Poezję” organizowane przez olsztyoski CEiIK, Nieustający Festiwal Śpiewający (prezentacja 

najzdolniejszych wykonawców młodego pokolenia), Pomorskie Zaduszki Artystyczne, które 

zorganizowane były przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, cykl przeglądów twórczości artystycznej PRO 

ARTE (RCAK), Festiwal Białostocka Oktawa Kultur organizowany przez podlaski WOAK, Ogólnopolski 

Konkurs Recytatorski – bydgoski WOKiS, Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem (WDK Kielce) 

czy organizowany na Mazowszu festiwal Karawana Europa (MCKiS w Warszawie). 

 Kolejną cechą charakterystyczną dla działalności części badanych instytucji jest duża liczba 

organizowanych wydarzeo. Na przykład dolnośląski OKiS ma w swojej ofercie ok. 150 imprez i festiwali 

rocznie, w których uczestniczy ok. 150 tysięcy ludzi. W 2009 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury 

zorganizowało łącznie 157 imprez, w których wzięło udział około 44 620 osób. Wojewódzki Dom Kultury 

im. Józefa Piłsudzkiego w Katowicach rocznie odwiedza i korzysta z jego usług około 300 000 osób 

uczestnicząc w około 1500 propozycjach kulturalnych. W Zamku Książąt Pomorskich na dwóch scenach 

wystawianych jest łącznie około 120 spektakli rocznie. Wymienione powyżej oraz inne badane instytucje 

są w związku z tym ważnymi instytucjami kultury w regionach. 

 Te z instytucji, które koncertują się na animacji kulturowej i wsparciu innych instytucji 

działających w regionalnym polu kultury, realizują ten cel poprzez szereg działao. Na przykład ROK 

Katowice prowadzi monitoring kultury, z wypracowanego dochodu organizuje konkursy grantowe dla 

innych podmiotów zajmujących się działaniami kulturalnymi oraz prowadzi szereg warsztatów i szkoleo. 

Dział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Szkoleo w WDK w Kielcach zajmuje się organizowaniem 

doskonalenia zawodowego w tym szkoleo i kursów kadry zatrudnionej w instytucjach kultury, 

nauczycieli, studentów, organizowanie kursów kwalifikacyjnych i podstawowych z zakresu różnych 

dziedzin sztuki, gromadzenie pomocy metodycznych niezbędnych w działalności szkoleniowej, 

opracowanie planów i harmonogramów szkoleo oraz ofert szkoleniowych skierowanych do placówek i 

instytucji kultury w województwie świętokrzyskim, opracowanie i wdrażanie programów szkoleniowych 

współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym krajowych i unijnych).  Oferta przygotowana przez 

Dział Szkoleo WDK adresowana jest w szczególności do dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz 

przedstawicieli stowarzyszeo, fundacji i organizacji kulturalnych. Głównym celem szkoleo jest zdobycie 

przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznej umiejętności z zakresu szeroko rozumianego 

zarządzania i umiejętności w zakresie (zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych Human 

Resource, organizacji i kadr, ekonomii kultury, rachunkowości i finansów, marketingu, promocji i public 

relations, negocjacji i sponsoringu, opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, w tym krajowych i unijnych). Z kolei bydgoski WOKiS prowadzi Regionalny Inkubator 

Kultury. Misja RIK, jak czytamy w strategii działania WOKiS to: „inspirowanie i tworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju lokalnych, zbiorowych i indywidualnych inicjatyw  kulturalnych.  Program 

realizując swoje cele również w oparciu o metody coachingu, mentoringu i e- mentoringu, ma 

                                                           
2
 Przykładem może byd organizowane przez Małopolski Instytut Kultury Dni Małopolski w Brukseli czy przez Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny Dionizje (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie). 
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niezmiennie pomagad w przekazywaniu wiedzy i doświadczeo, dzieleniu się z potencjalnymi odbiorcami 

własnymi pomysłami i założeniami projektów, tworzeniu partnerskich relacji z różnorodnymi 

podmiotami, opartych na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie ludzi zorientowanych na odkrywanie i 

rozwijanie potencjału kulturalnego i dziedzictwa, kreowaniu lokalnych liderów, którzy dzięki wiedzy i 

poszerzanym kompetencjom będą mogli aktywizowad otoczenie”. WOKiS prowadzi również z Regionalną 

Linię Kulturalną oraz platformę internetową (mapa kultury, gdzie różne podmioty zgłaszają swoje 

działania, oraz wyszukiwarka kujawsko-pomorskich imprez kulturalnych). WOKiS angażuje się we 

wspieranie lokalnych domów kultury. 

Należy podkreślid, że instytucje prowadzą też działalnośd komercyjną, która polega na 

wynajmowaniu sal, organizowaniu komercyjnych wydarzeo, np. koncertów, wypożyczanie sprzętu 

oświetleniowego i nagłaśniającego, w którego posiadaniu się znajdują, organizowaniem odpłatnych 

warsztatów i szkoleo. 

 

Jeśli działalnośd badanych instytucji uporządkowad według klucza odbiorców okazuje się, że 

mamy tu do czynienia z szerokim zakresem beneficjentów. Generalizując można stwierdzid, że te z 

instytucji, które organizują różnego rodzaju wydarzenia, docierają do osób zainteresowanych kulturą 

oraz twórców amatorów, którzy uczestniczą w różnego typu przeglądach. Te z instytucji, które w ramach 

swojej działalności zajmują się animacją kulturową oraz wspieraniem merytorycznym innych podmiotów 

działających na polu kultury, docierają do specjalistów, animatorów, pracowników instytucji kultury oraz 

NGO i lokalnych twórców, a także domów i centrów kultury, szkół, NGO. Częśd z badanych instytucji 

skupia się na tworzeniu oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych oraz seniorów. 

W perspektywie klucza odbiorców badane instytucje podzielid można na takie, które swoje 

działania koncentrują na beneficjencie nie stanowiącym kadry kultury oraz takie, w działalności których 

wskazad można ofertę skierowaną do kadry kultury (animatorzy, pracownicy instytucji kultury i innych 

instytucji działających na polu kultury, artyści amatorzy). Wydaje się, że do tego drugiego typu zaliczyd 

można głównie instytucje z Katowic, Lublin, Warszawy, Krakowa, Poznania. Elementy tych działao 

obecne są również w ofercie Bydgoszczy, Olsztyna, Kielc, Rzeszowa, Łodzi, Białeostoku, Szczecina. 

Instytucjami skoncentrowanymi na beneficjentach nie będących kadrą kultury są wrocławski OKiS i 

Nadbałtyckie Centrum Kultury. 
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Rys. 2. Typy badanych instytucji ze względu na odbiorców. 

Trzeba podkreślid, że ze względu na zmiany prawne między badanymi instytucjami a kadrą 

kultury nie ma prawne związku. Przedstawiciele wszystkich badanych instytucji podkreślają, że nie ma tu 

mowy o narzucaniu np. domom kultury profilu działalności. Jednocześnie wielu z nich podkreśla, że 

działania pomocowe są wynikiem potrzeb DK oraz poczucia odpowiedzialnośd instytucji wojewódzkich 

za infrastrukturę kulturalną w regionie. 

Przedstawione powyżej działania badanych instytucji spełniają szereg celów, które ujawniają się 

dopiero przy analizie misji i celów tych instytucji. Na przykład przegląd folklorystyczny nie jest wyłącznie 

przestrzenią spotkania artystów amatorów, ale ma również na celu promocję regionu czy wspieranie 

aktywności lokalnej i/lub promocję lokalnej marki kulturalnej. W związku z tym przejdźmy teraz do 

analizy misji i celów badanych instytucji, które pozwolą spojrzed na podejmowane przez nie działania w 

szerszym kontekście. 

Misje badanych instytucji wynikają bezpośrednio z ich statutów, które stanowią dośd 

zestandaryzowane dokumenty. Trzeba podkreślid, że statuty to dokumenty zmieniające się w czasie – 

większośd badanych instytucji w ciągu ostatniego roku dokonała zmian w zapisach statutu, aby 

sformalizowad podejmowane działania oraz ich nowe kierunki. Dwie z badanych instytucji w ostatnich 

latach stworzyły statuty od zera – Bydgoszcz i Warszawa. Zmiany w statutach oddają dynamikę 
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instytucji, które trwają w stanie transformacji, poszukując nowych kierunków działania oraz 

odpowiadając na zmiany otoczenia kulturalnego, w którym działają – chodzi tu nie tylko o oddolne 

potrzeby (np. koncentracja na seniorach i osobach niepełnosprawnych), ale również zmieniających się 

odgórnych możliwościach (np. postępujący wzrost znaczenia kapitału społecznego i pojawiające się w 

związku z tym próby wzmacniania kapitału społecznego poprzez działania kulturalne). 

Cele działalności badanych instytucji można podsumowad do następujących punktów: edukacji 

kulturalnej, wsparcia amatorskiej twórczości artystycznej, animacji kultury, traktowania kultury jako 

dźwigni rozwoju społecznego (np. wzrost kapitału społecznego), wspierania i ochrony kultury i pamięci 

lokalnej traktowanych jako rezerwuar (ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego), promocji regionu, 

rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowao kulturowych mieszkaoców. 
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Rozdział 2. Regionalne ośrodki kultury a lokalne domy kultury. Omówienie 

wyników badao ilościowych 

 

Wprowadzenie 

Badanie współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami kultury (ROK) a lokalnymi domami 

kultury (DK) jest elementem uzupełniającym całościowy obraz ROK powstały w oparciu o monografie 

tych instytucji i wywiady z przedstawicielami samorządów lokalnych. Badania współpracy miały – w 

ogólnym zarysie – pokazad rolę pełnioną przez ROK z płaszczyzny instytucjonalnego klienta, ze 

szczególnym uwzględnieniem działao, i w konsekwencji pomóc w zarysowaniu perspektyw rozwoju. 

Badanie zostało zrealizowane za pomocą techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

na próbie 136 DK w październiku i listopadzie 2010. Dobór do badania miał charakter celowy: DK zostały 

wskazane przez współpracujące z nimi ROK. Z uwagi na fakt, że celem badania było uzyskanie 

reprezentatywnego obrazu współpracy wśród rzeczywistych partnerów ROK, można interpretowad tę 

próbę jako próbę pełną. Nie daje ona naturalnie reprezentatywnego obrazu wszystkich DK w Polsce (ten 

obraz staraliśmy się zarysowad w projekcie Aktywne Domy Kultury),  natomiast jest reprezentatywna dla 

DK współpracujących z ROK. 

 

 
Częstośd Wagi Procent 

ważnych 

Ważne dolnośląskie 6 1,67 4,4 

kujawsko-pomorskie 10 1,00 7,4 

Lubelskie 10 1,00 7,4 

Lubuskie 8 1,25 5,9 

Łódzkie 11 0,91 8,1 

Małopolskie 10 1,00 7,4 

mazowieckie 8 1,25 5,9 

podkarpackie 7 1,43 5,1 

Podlaskie 8 1,25 5,9 

Pomorskie 10 1,00 7,4 

Śląskie 10 1,00 7,4 

świętokrzyskie 10 1,00 7,4 
7,4 warmiosko-mazurskie 10 1,00 

wielkopolskie 10 1,00 7,4 

zachodniopomorskie 8 1,25 5,9 

Ogółem 136  100,0 
Tabela 1Struktura próby w podziale na województwa 
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Badanie przeprowadzono w piętnastu województwach. Z uwagi na brak instytucji pełniącej rolę 

ROK na poziomie regionu w województwie opolskim, zrezygnowano z badania ilościowego w tym 

województwie3.  

W dalszej analizie będziemy posługiwali się ważeniem obserwacji, tak aby każdy ROK był równo 

reprezentowany. Wagi zostały opisane w powyższej tabeli. Warto zwrócid uwagę, że wagi nie mają 

związku z wielkością województwa, za to pozwalają na „wydobycie” głosów mniej aktywnych ROK. 

Respondentami w badaniu byli dyrektorzy i dyrektorki DK.  

                                                           
3
 Na początku lat 90. zlikwidowano istniejący od lat 50-tych Wojewódzki Dom Kultury. Na stronach urzędu wojewódzkiego w 

Opolu można przeczytad: „W województwie opolskim nie funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Kultury, a zatem rolę organizatora i 
koordynatora życia kulturalnego regionu przejął samorząd”. (http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=271). 
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  Potrzeby i cele na poziomie regionu 

 

Badani dyrektorzy zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych potrzeb domów kultury w 

swoim województwie. Było tzw. pytanie prekategoryzowane, ankieter nie odczytywał odpowiedzi tylko 

przypasowywał wskazania respondentów do klucza kodowego. Badani mogli wskazad na dowolną liczbę 

potrzeb. 

  

Wykres 1Najważniejsze potrzeby DK w regionie, pokazano udziały ważonych odpowiedzi, n=136 

W pierwszym rzędzie najczęściej wskazywano na zasoby finansowe – są one najważniejszą 

potrzebą dwóch trzecich DK. Przeciętnie cztery na dziesięd DK odczuwa również deficyt w zakresie 

zasobów ludzkich. Zasoby lokalowe były wybierane przez nieco ponad jedną piątą DK (21,2%), podobnie 

wyposażenie. Mniej niż co piąty DK (19,1%) wskazuje na braki w zakresie wiedzy, know-how.  

Z innych potrzeb, wskazanych w sumie przez blisko 19% DK, najczęściej pojawiają się: 

 Koordynacja działao pomiędzy gminnymi DK (tworzenie sieci DK), jak i na zewnątrz 

placówek kulturalnych, np. zintegrowanie działao ze szkołami. 

 Tworzenie spójnej polityki kulturalnej na poziomie regionu. 

 Poprawienie przepływu informacji „z góry”, szczególnie w odniesieniu do instytucji 

centralnych 

 Promocja działao DK, dotarcie do nowych grup klientów, zwłaszcza młodzieży. 
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Przyjrzyjmy się temu, w jakiej mierze te potrzeby mogą byd (lub są) zaspokajane przez ROK. 

 

Wykres 2 Zakres zaspokajania najważniejszych potrzeb przez ROK, pokazano udziału ważnych odpowiedzi dla tych 
DK, które wcześniej wskazały określony problem. 

W opinii DK (przypomnijmy – wskazanych przez ROK jako partnerzy) zakres zaspokajania tych 

potrzeb jest stosunkowo niewielki. ROK raczej sprawdzają się w niematerialnych formach wsparcia DK, 

np. poprzez organizację szkoleo i dzielenie się wiedzą. Wskazuje na to nieco ponad jedna trzecia 

badanych (34,7%). Jednocześnie obserwacja, że ponad 65% DK widzących u siebie deficyty w zakresie 

wiedzy i know-how nie uzyskuje wsparcia ze strony ROK wskazuje interesujący kierunek rozwoju 

regionalnych instytucji kultury. 

Dla blisko jednej trzeciej badanych ROK zaspokaja potrzeby związane z zasobami ludzkimi. 

Wskazuje na to 31,3% dyrektorów. Z drugiej strony oczekiwanie na „twarde” zapotrzebowania, związane 

z wyposażeniem, zasobami lokalowymi i finansami wskazuje już odpowiednio 19,9% badanych 

(wyposażenie), 11,5% (środki finansowe) i 5,5% (zasoby lokalowe). Widad zatem rolę ROK w 

kształtowaniu zasobów ludzkich DK, np. poprzez szkolenia, wymianę informacji, organizację konferencji 

czy staży, nieco mniejszą (chod nadal ważną dla jednej piątej DK) pomoc w doposażaniu lokalnych 

placówek kultury.  

Respondenci zapytani o to, czemu w województwie służą wojewódzkie domy kultury najczęściej 

mówili o udzielanej przez nie pomocy merytorycznej, organizowaniu szkoleo i  warsztatów dotyczących 

m.in. kwestii prawno-proceduralnych związanych z funkcjonowaniem lokalnych domów kultury ale 

również kursów instruktorskich mających na celu podniesienie kwalifikacji kadr tych instytucji („WDK na 

pewno powinien funkcjonowad. Bo to taki ostatni, nieskomercjalizowany bastion. WDK dysponuje 

dobrą, merytoryczną grupą fachowców i powinien spełniad rolę zaplecza merytorycznego dla innych DK - 
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poprzez działalnośd szkoleniową i merytoryczną”). Przy okazji tego wątku pojawiał się postulat, aby 

szkolenia organizowane przez ROK były bezpłatne („Kiedyś dokształcali kadrę a teraz wszystko za kasę. A 

powinni bezpłatne szkolenia organizowad. Pracuję tu 37 lat. Kiedyś WDK spełniał większą rolę niż 

obecnie. Dziś szkolenia są beznadziejne. Kiedyś WDK jeździł w teren a teraz stał się miejski, a nam jest 

potrzebny przekaz informacji.  Nie jesteśmy informowani o zmianach prawnych. Brakuje pośrednika 

miedzy ministrem a terenem.”). W przytoczonej wypowiedzi jest poruszony jeszcze jeden wątek oprócz 

kwestii finansowych związany z organizacją szkoleo, mianowicie postulat wyjścia pracowników ROK  w 

teren. Oto kolejny  przykład wypowiedzi dotyczącej potrzeby zwiększenia aktywności ROK w lokalnych 

ośrodkach:  „Powinien spełniad rolę centrum szkoleniowego dla dyrektorów i pracowników GOKów i 

MOKów. Jeśli postawiliby tylko na szkolenia, wtedy widziałbym sens ich istnienia. Ale żeby to nie 

wyglądało tak jak teraz, że do nas przychodzi oferta, że dnia tego i tego o tej i o tej godzinie jest 

szkolenia, tylko, żeby do nas przyjeżdżał instruktor z WOK. Ludziom było wygodniej, a nie w Lublinie. Na 

tamte ich szkolenia to chyba tylko ci z Lublina jeżdżą. (…) WOK współpracuje tylko przy większych 

imprezach czy konkursach. a powinny byd spotkania w siedzibach DK z instruktorem z Lublina. Powinni 

wychodzid  w teren a nie siedzied. WOKi są potrzebne, ale trzeba zadad pytanie: dla kogo? Czy to 

dodatkowy DK w dużym mieście, czy mają jeździd w teren...”. Taka aktywnośd ROK  w regionie jest 

niezbędna, jeśli mają one pełnid poważniejszą funkcję niż tylko wielkomiejskiego domu kultury. 

  Kolejnym wśród najczęściej wskazywanych celów działalności ROK była integracja mniejszych 

ośrodków kultury, organizowanie spotkao (np. dyrektorów domów kultury) umożliwiających wymianę 

doświadczeo („zachęcają do współpracy te domy kultury, integrują domy kult z tego terenu”, „Ludzie z 

terenu poznawali się, znali swoje programy. A teraz każdy sobie rzepkę skrobie. Dobrze by było jakby to 

wróciło.”, „umożliwienie wymiany doświadczeo pomiędzy dyrektorami domów kultury w 

województwie”. 

Na trzecim miejscu znalazła się funkcja koordynacyjna ROK („Powinien koordynowad działania 

Domów Kultury.”, „To taki koordynator. Trudno małym ośrodkom dotrzed do międzynarodowej oferty. 

Jest etapem komunikacji z innymi prężnymi ośrodkami.”, „Żeby służyd społeczeostwu, koordynowad, 

inicjowad działania. Byd ośrodkiem centralnym dla województwa.”) 

Wyżej wymienione wątki często łączyły się w wypowiedziach respondentów: „Koordynator 

wspólnych działao. Centrum szkoleniowe - bo takiego nie mamy - dla pracowników instytutów kultury i 

kadry. Koordynator merytoryczny. W pewnym momencie oni odeszli od takich standardowych szkoleo. A 

na szkoleniach spotykaliśmy się z innymi dyrektorami.” 

Ponadto respondenci wskazywali, że ROK powinny stanowid swoistą bazę wysoko 

wykwalifikowanej kadry wspierającej mniejsze ośrodki, powinny zatrudniad kompetentnych jurorów i 

instruktorów, którzy nieodpłatnie uczestniczyliby w działaniach np. konkursach, warsztatach 

organizowanych przez domy kultury. 

Wśród wypowiedzi o charakterze negatywnym zdarzały się wypowiedzi wskazujące na niewielką 

lub wręcz zerową rolę ROK w regionie („To jest relikt zamierzchłej przeszłości. To podlega pod marszałka, 

to jest polityka. Niby ma realizowad politykę wojewódzką, ale nie wiem czy to jest realizowane. Za 



 26 

komuny były szkolenia, teraz też są, ale ściągają kasę za nie. WDK stał się takim rzeszowskim DK. Nie 

pełni funkcji doradczej, nie było żadnych konferencji, wszystko to jest płatne.”, „On pełni funkcje 

ośrodka kultury dla danego miasta wojewódzkiego...”, „Nie mam zdania, działa w mieście wojewódzkim, 

ale nie u nas, jesteśmy dwiema niezależnymi placówkami”).  

Dyrektorzy zostali poproszeni o ocenę ogólnej roli ROK w kontekście działalności kulturalnej w 

regionie. Oceny tej dokonywali na ośmiopunktowych skalach, odnosząc się do dwóch przeciwstawnych 

opinii. Zdanie te zostały zestawione poniżej. 

    

   

Rysunek 1 Wymiary wykorzystane do określenia stosunku badanych do ROK 

Przyjrzyjmy się rozkładom z tych czterech zmiennych. 

Pierwsze z kontinuum określa miejsce ROK na mapie ogólnej sytuacji kultury w województwie. 

Okazuje się, że badani dyrektorzy widzą tutaj istotną rolę ROK.  
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Wykres 3 Rola ROK w kontekście sytuacji kultury w województwie 

Łącznie 65,8% badanych wybrało wartości leżące po „pozytywnej” stronie skali, wskazujące na 

istotną rolę ROK. Co więcej, krzywa rośnie w prawo, by osiągnąd wyraźną dominantę dla skrajnej 

wartości „8”. A zatem dominująca częśd badanych widzi istotną rolę ROK z punktu widzenia 

funkcjonowania kultury w województwie. 

Kolejna zmienna dotyczyła roli ROK w koordynacji działao DK w regionie. 

 

Wykres 4 Rola ROK w koordynacji działao DK na poziomie regionu 

Tutaj rozkład odpowiedzi wydaje się bardziej ambiwalentny. Z jednej strony większośd 

odpowiedzi przypadła na prawą stronę skali (łącznie 62,7% ważnych odpowiedzi na wartości w zakresie 
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„5”-„8”). Dominanta ponownie przypadła na skrajną wartośd „8” (blisko 30% wskazao), niemniej 

subdominanta to z kolei skrajna wartośd „1”. A zatem, niezależnie od wyraźnego, pozytywnego 

nastawienia DK do ROK w tym wymiarze, dwie najczęściej wybierane odpowiedzi to dwa kraoce skali. 

Oznacza to, że prawdopodobnie wśród DK jest duża grupa ośrodków odrzucających możliwośd 

koordynacyjnej działalności ROK. Okazuje się, że stosunek do tego wymiaru jest istotnie (p<0,05) 

powiązany z województwem, w którym znajduje się dany DK. Najwyższy odsetek wskazao negatywnych 

przypadł na województwo warmiosko-mazurskie, gdzie połowa z 10 badanych dyrektorów (wskazanych 

jako partnerzy ROK) wybrała wartośd  „1”, a w sumie ośmiu z tej dziesiątki wybrało wartości z zakresu 

„1” – „4”. 

Interesująco wygląda rozkład odpowiedzi w pytaniu o rolę ROK z perspektywy działalności 

badanego DK. Okazuje się, że dla ponad trzech czwartych badanych (75,5% ważnych odpowiedzi po 

zważeniu) nie ma przełożenia pomiędzy działalnością ROK a DK. Ponad jedna trzecia badanych (35,5%) 

wybrała skrajną wartośd „1”, oznaczającą całkowity brak relacji. 

W odpowiedziach występują istotne statystycznie różnice (p<0,05) w zależności od 

województwa, w którym działa DK. Ponownie największy odsetek wskazao na „negatywną” stronę skali 

(wszystkie wybory przypadły na wartości „1” i „2”) miał miejsce w województwie warmiosko-mazurskim.  

Warto zwrócid uwagę, że o ile dwa pierwsze wymiary mierzyły przestrzeo potencjalnych działao 

ROK, to odwołuje się do konkretnych faktów, stąd też większa polaryzacja opinii. 

 
Wykres 5 Przełożenie pomiędzy działalnością ROK a DK 

Wreszcie ostatni wymiar, wskaźnikujący postrzeganie efektywności ROK. Badani byli tu proszeni 

o zaznaczenie wartości na skali rozpiętej pomiędzy zdaniami „ROK niepotrzebnie obciąża budżet 

przeznaczony na kulturę” a „ROK w efektywny sposób spełnia swoją rolę”. Jak się okazuje, dla badanych 

jest to bardzo trudna kwestia, stąd charakterystyka rozkładu przedstawionego na poniższym wykresie.  
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Wykres 6 Postrzeganie efektywności ROK 

Wyraźnie większa liczba badanych widzi ROK jako instytucje efektywnie spełniające swoją rolę. 

Wartości z zakresu „5” – „8” wybrało 61% badanych. W rozkładzie nie ma tak wyraźnej dominanty jak w 

przypadku poprzednich zmiennych, najczęściej wybierana odpowiedź przypada tym razem na nieco 

mniej skrajną wartośd „6”. Generalnie rzecz biorąc krzywa wypłaszcza się dla wartości z lewej i z prawej 

strony skali, co pokazuje brak wyraźnego, dominującego stanowiska.  

Pytanie to okazuje się dobrym wskaźnikiem dla oceny efektywności poszczególnych ROK. 

Różnice w wypowiedziach w poszczególnych województwach są istotne statystyczne (p<0,05). Najwięcej 

wyborów negatywnych przypada na łódzkie (z ośmiu  DK sześd wybrało wartości z zakresu „1” – „4”) oraz 

lubelskie (8 z 10). 
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Współpraca: regionalne ośrodki kultury – lokalne domy kultury 

 

Analizę najważniejszych kierunków współpracy pomiędzy ROK a DK podzielimy na kilka sekcji.  

 Realizacja działao 

 Koordynacja, sieciowanie, gromadzenie danych 

 Finansowanie  

 

Realizacja działao 

Wspólną realizację działao badaliśmy w trzech kierunkach:  

1/ zadao przekazywanych DK przez ROK; 

2/ zadao przekazywanych ROK przez DK; 

3/ wspólna realizacja zadao przez DK i ROK. 

Chodziło rzecz jasna o ustalenie, kto w relacji DK – ROK pełni rolę aktywizującą. Jak się okazało, 

rozróżnienie to jest bardzo trudne i ściśle powiązane ze specyfiką działao. Generalnie rzecz biorąc w 

projektach regionalnych kluczowa jest rola ROK, za to działania na poziomie lokalnym (obojętnie, czy 

zlecane przez ROK czy podejmowane z inicjatywy DK we współpracy z ROK) uwypuklają rolę DK. 

 

Wykres 7 Wspólna realizacja działao  przez DK i ROK, pokazano udziały ważonych odpowiedzi, n=136  

Jak widad, mimo tego, że prowadziliśmy badania wśród DK wskazanych jako placówki 

kooperujące z ROK przeważają odpowiedzi negatywne. Nieznacznie ponad 44% DK podejmuje się 

działao zlecanych przez ROK, działao takich nie ma w swojej ofercie niemal 56%. W działania te to 
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najczęściej udział w lokalnych elementach regionalnych działao, np. prowadzenie rekrutacji czy 

konkursów: 

Konkursy, eliminacje powiatowe.  

Organizacja konkursów na niższym szczeblu. 

Organizowanie etapów konkursów, na poziomie niższym niż wojewódzki. 

Kolejny cytat dośd dobrze oddaje rolę know-how posiadanego przez ROK i swoistą hierarchicznośd tej 

relacji. 

[ROK] tworzy strukturę konkursu *…+ a my ją wypełniamy, To konkurs etapowy, są eliminacje na 

poszczególnych szczeblach. Przy tym konkursie współpraca jest dobra, lub: My się wpisujemy w projekty 

Pojawiają się także wskazania na konkretne imprezy, których przekazanie wynika ze szczególnych zalet 

danego DK, np. 

Koncert jazzowy. Dostaliśmy propozycje od dyrektora [ROK] - mieliśmy u nas koncert jazzowy. Występ 

grupy sfinansował [ROK]. Był piękny, cudowny koncert. Fajnie by było gdyby to było częściej. Jesteśmy 

polecani, spełniamy wymogi, mamy dobrą infrastrukturę 

DK uczestniczą w regionalnych działaniach planowanych i koordynowanych przez ROK, np. My się 

wpisujemy w projekty, czasem jednak ta współpraca nie ma charakteru hierarchicznego *ROK] był 

inicjatorem imprezy "*…+ Przegląd Teatrów dziecięcych". Jest to jedynie wspólnie organizowana 

impreza. Odbywa się u nas od 40 lat. [podkr. – autorzy] 

Badani podkreślają dobrą współpracę: Gdy organizują nowy projekt zawiadamiają nas o tym. Jest ścisła 

współpraca. Czasem jednak pojawiają się wyraźne wskazania na jej niedostatek: 

*współpracujemy z ROK+ W bardzo małym zakresie. Informują nas o imprezach które się u nich odbywają 

i w których możemy wziąd udział np. konkursach plastycznych czy tanecznych 

W zbliżonych proporcjach układa się wspólna realizacja zadao przez DK i ROK – ma ona miejsce 

w  przypadku 44,6% DK i najczęściej sprowadza się do wspólnej organizacji konkursów, imprez 

artystycznych.  

Niespełna jedna trzecia DK (31,4%) przekazuje ROK realizację swoich zadao statutowych. 

Okazuje się, że chodzi tutaj głównie o uzyskanie merytorycznego wsparcia ze strony ROK np. przy 

przygotowaniu wniosku konkursowego. 

Dzwonimy tam aby nam pomogli. Mówimy, że mamy nowa wystawę, bo zmieniamy co miesiąc. Jak 

chcemy pomocy to nam udzielają w danym temacie - jest to pomoc tematyczna w materiałach  

Często poruszanym wątkiem jest zaangażowanie pracowników ROK w jury konkursów prowadzonych 

przez DK 
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WOK oddelegowuje pracowników na konkursy do nas do jury 

ROK pomagają także w promocji działao DK, np. zamieszczając stosowne informacje na swoich 

stronach internetowych. Sporadycznie ROK współfinansuje działania DK (do tego wątku wrócimy), np. 

fundując nagrody w konkursach. Kilka wątków spotyka się w poniższej wypowiedzi: 

Mamy ogólnopolski a nawet międzynarodowy Konkurs *…+. Zawsze współpracowaliśmy z WDK. Jak 

organizujemy imprezę, to pierwsze kroki kierujemy do WDK. Dyrektor uświetnia swoją osobą imprezę, 

instruktorzy teatru, muzyki wspomagają, przyjeżdżają na konsultacje, realizują. Jak mamy problem 

jedziemy do nich. Wszystko jest od dołu. Mamy swoje imprezy. Niektóre dajemy sobie radę sami np. *…+ - 

tu nie potrzeba WDK. Jedynie przy ogólnopolskich - tu WDK wchodzi z pieniędzmi z jurorami - zarówno 

finansowa jak i merytoryczna pomoc. 

Warto dodad, że na 34 dyrektorów DK, którzy opisali formy współpracy z ROK pojawiła się jedna 

wypowiedź w następującym duchu: 

Na papierze współorganizują z nami 3 imprezy. Ale tylko na papierze. Bo jest od nich  ZERO pomocy. Ani 

merytorycznej ani finansowej - nic. To są współorganizatorzy "przez zasiedziałośd". Ja wymyśliłam 

festiwale 15 lat temu, zdobyłam najlepsze spektakle, oni mi udostępnili swoją bazę teatrów to wszystko. 

Koordynacja i sieciowanie 

 

 

Wykres 8 Koordynacja, dystrybucja wiedzy, gromadzenie danych o DK.  Pokazano udziały z ważnych wypowiedzi po 
ważeniu, N=136 

Jak wspominaliśmy wyżej, dyrektorzy DK dostrzegają potencjalną istotną rolę ROK w koordynacji 

działao DK w regionie, w tworzeniu sieci i umożliwianiu wymianie doświadczeo i dobrych praktyk 

pomiędzy poszczególnymi DK. Okazuje się jednak, że w skali ogólnopolskiej rola ROK na tym polu jest 

raczej niewypełniona. Niespełna co czwarty DK (24,7%) wskazuje, że ROK znajduje się w roli 
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koordynatora. Pozostałe trzy czwarte – nie, przy czym dominanta przypada na skrajną wartośd 

„zdecydowanie nie” (55,1% ważnych wypowiedzi). Ponad jedna trzecia (34%) DK pokazuje, że ROK nie 

tworzy sieci 

WDK nie uwzględnia naszych uwag! A chcą żebyśmy współpracowali. To Sędziszów robi. Instytucje się nie 

integrują między sobą. Dyrektorzy się nie spotykają. Nie ma spotkao, nie ma integracji, nie ma pomysłu. 

Tylko żeby się nie napracowad. 

Nie było próby stworzenia takich sieci. Znamy się, przekazujemy sobie imprezy ale bez jakiejś organizacji 

ze strony WOK 

Współpracujemy ale nie w ramach sieci koordynowanej przez WOK 

Z perspektywy DK widoczna jest rola ROK w dystrybucji wiedzy. Przejawia się ona przede 

wszystkim w szkoleniach, zarówno prowadzonych przez ROK, jak również zewnętrzne podmioty, 

koordynowane przez ROK. Znaczna częśd dyrektorów (58%) miała okazję uczestniczyd szkoleniach 

prowadzonych przez trenerów/instruktorów ROK, 44% wskazało, że ROK organizuje szkolenia dla DK 

prowadzone przez zewnętrzne podmioty. 

Tematyka szkoleo jest bardzo zróżnicowana, ale zorientowana na potrzeby DK. Dotyczy 

zarówno pragmatycznego wymiaru funkcjonowania jednostek kultury (np. księgowośd, pozyskiwanie 

funduszy), jak i strony merytorycznej (szkolenia dla instruktorów, animatorów, organizacja ekspozycji 

itp.). 

Bardzo rzadko ROK angażuje się w tworzenie strategii działania DK. Wskazało na to 7% DK. Z 

kolei zdaniem 59% dyrektorów ROK gromadzą dane o działalności DK – głównie chodzi tutaj o kalendarz 

imprez i działao, publikowany następnie przez ROK. Bez wątpienia jest to dobry sposób na promocję 

aktywności lokalnych DK i integrację działalności kulturalnej w regionie. Częśd ROK zbiera dane w postaci 

ankiet, sprawozdawczości „takiej jak GUS”. 

Finansowanie 

Na koniec tej sekcji zapytaliśmy dyrektorów DK o możliwości pozyskania funduszy z ROK. 

Oczywiście byłe wojewódzkie domy kultury nie są powołane do zarządzania funduszami na kulturę, 

niemniej dystrybucja nawet niewielkich środków jest wymiernym sposobem kreowania polityki 

kulturalnej w regionie.  
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Wykres 9 Pozyskiwanie środków z ROK przez DK, pokazano udziały ważnych, ważonych  odpowiedzi, n=136 

Tego typu współpraca występuje w przypadku 13% badanych DK. Ich dyrektorzy, poproszeni o 

podanie przykładów wskazywali głównie na fundowanie nagród w konkursach, rzadziej 

współfinansowaniu organizacji imprez. Informacja o konkursach grantowych organizowanych przez ROK 

pojawiła się tylko raz. 

Badani, poproszeni o wskazanie pozostałych obszarów współpracy z DK praktycznie nie dodali 

nic, co nie mieściłoby się w już opisanych działaniach. Jako pewne uzupełnienie można potraktowad 

wymianę informacji o projektach (5 wskazao) i wymianę wystaw (3 wskazania). 

Zaangażowanie ROK w działania na terenie DK 

W kolejnej sekcji odwołaliśmy się struktury formularza K09, służącego Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu do zbierania danych o działalności DK. 

Imprezy 

Na pytanie, czy ROK pełni jakąś rolę przy organizacji określonych typów imprez w Domach 

Kultury respondenci najczęściej wskazywali na występy zespołów amatorskich (17% badanych wybrało 

w tym wypadku odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 14% - „raczej tak”).  Kolejnymi pod względem liczby 

wskazao typami imprez, w organizację których angażuje się ROK, są wystawy (15% badanych udzieliło 

odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 14% - „raczej tak”) oraz występy artystów i  zespołów zawodowych  

(13% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 7% - „raczej tak”).  

Jako przykłady takich działao mogą posłużyd następujące wypowiedzi: „Bierzemy od nich 

wystawy do nas. WDK chętnie prezentuje się z zespołami u nas na wsi”, „Wymiana wystaw, zespołów, 

pośrednictwo w organizacji”, „Wymiana zbiorów z WDK. Występy zespołów z WDK, Korzystanie z 

kontaktów, które posiada WDK, WDK posiada ogromną wiedzę na temat regionu”. Respondenci 

wspominają również, że ROK przysyła jurorów do komisji konkursowych oraz osoby zasiadające  w 

radach artystycznych („oni są jurorami, maja fachowców”, „udział w jury, doradztwo, korzystamy z ich 

specjalistów”).  Częśd badanych wskazuje na finansowy udział ROK w organizowanych w DK imprezach 
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(„Dzięki dofinansowaniu z Mik zrealizowaliśmy film dokumentalny o Wadowicach, pomoc merytoryczna 

przy organizacji wystawy, szkolenia w ramach "Dilettante"”, „Dofinansowanie i promocja działao”). 

Respondenci najmniejsze zaangażowanie  ze strony ROK zauważają w przypadku seansów 

filmowych, imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych oraz dyskotek. 

 

Wykres 10 „Czy ROK pełni jakąś rolę przy organizacji następujących typów wydarzeo w Paostwa placówce” 

 

Zespoły 

Według opinii respondentów najczęściej ROK stara się odgrywad jakąś rolę w odniesieniu do 

zespołów teatralnych działających w Domach Kultury. Takiej odpowiedzi udzieliło 19% badanych. 

Kolejne pod względem liczby wskazao są zespoły folklorystyczne (14% respondentów) oraz zespoły 

muzyczno-wokalne (13% respondentów). Najmniej  ROK angażują się w działalnośd zespołów tanecznych 

(8% respondentów).  

Zaangażowanie ROK przybiera zróżnicowane formy.  Jedną z nich jest doradztwo, konsultacje, 

instruktaż, pomoc ze strony wykwalifikowanych instruktorów.  ROK angażuje się również w organizację 

różnego rodzaju warsztatów np. dla instruktorów, recytatorskich, dla zespołów folklorystycznych ( „Przy 

okazji Konkursu Recytatorskiego korzystamy z obecności animatora z WOKu - przekazuje on uwagi 

młodzieży i nauczycielom. A tak, to raczej my jeździmy do nich na warsztaty”, „Prowadzenie warsztatów 

przez zawodowców z danej dziedziny”). W niektórych przypadkach ROK udziela wsparcia przy organizacji 

konkretnych imprez lub zaprasza DK do udziału w organizowanym  przez siebie przedsięwzięciu ( „W 

WDK mieści się oddział Chórów i  Orkiestr od którego czasem pozyskujemy nuty. Bierzemy udział w 
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imprezach, których organizatorem jest WDK (zespoły folklorystyczne, taneczne)”, „Odpowiedzi na 

zaproszenia WDK dotyczące imprez, przeglądów, konkursów”). 

 
 

 

Wykres 11 "Czy ROK pełni jakąś rolę w odniesieniu do działających w Paostwa placówce zespołów…" 

Koła i kluby 

Z wypowiedzi respondentów można wysnud wniosek, że ROK odgrywa niewielką rolę jeśli 

chodzi o  działające w Domach Kultury koła i kluby. Jedynie 6% respondentów stwierdziło, że ROK jest 

istotny dla klubów seniora. Tyle samo badanych podkreśliło wkład ROK w działalnośd kół plastycznych. 

Natomiast 3% oceniło jako istotny wkład ROK w działalnośd kół fotograficznych i filmowych. 

Respondenci poproszeni o określenie , dlaczego wkład ROK w działalnośd tych kół jest istotny, 

wskazywali na doradztwo, pomoc instruktorów, pomoc w organizowaniu różnych imprez, a także w 

promowaniu ich. Zdarzały się również wypowiedzi podkreślające niewielką rolę ROK jak np.  

„Bezpośredniego przełożenia nie ma. Są wernisaże, na które zapraszamy dyrektora WDK, czasem 

fundnie małą nagrodę, ale bezpośrednio nie.”, „Koła i kluby to są raczej takie grupy, które się gromadzą 

najczęściej w DK, to są grupy hobbystów. Inicjatywa jest oddolna”, „Radzimy sobie sami. To by było 

niewykonalne, musieliby mied wielki sztab”. 
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Wykres 12 "Czy ROK jest istotny dla działających w Paostwa placówce kół, klubów?" 

Kursy 

Z wypowiedzi respondentów wynika, że ROK w niewielkim stopniu angażują się w organizacje 

różnego rodzaju kursów. Zdecydowanie przeważają tu odpowiedzi podkreślające, że rola ta jest 

„zdecydowanie nieistotna”. Jedynie 4% respondentów określiło jako istotne zaangażowanie ROK w 

organizację kursów taoca, a 2% - w organizację kursów plastycznych . Również 2% zaznaczyło jako 

istotny udział ROK w przygotowaniu kursów nauki gry na instrumentach.  

W przypadku tego typu działao respondenci wymieniają przede wszystkim różne formy 

doradztwa, pomoc merytoryczną oraz pomoc instruktorów („Konkursy, pomoc instruktorów, porady.”, 

„We własnym zakresie to organizujemy. Ewentualnie są szkolenia, seminaria, które pomagają. Np. 

szkolenie instruktora choreografii. Bazę zapewnia WDK.”) 

 

 

Wykres 13 "Jaka jest rola ROK przy organizacji kursów?" 
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Wpływ DK na ROK 

Jeśli popatrzed na współpracę DK – ROK z perspektywy wpływu lokalnych placówek na to, co 

dzieje się w instytucji centralnej (na poziomie regionu), sytuacja nie wygląda korzystnie. 87,3% badanych 

DK określiło swój wpływ jako nieistotny. 

 

Wykres 14 Wpływ DK na funkcjonowanie ROK. 
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Lokalizacja 

Według większości respondentów lokalizacja ROK z punktu widzenia DK jest zadowalająca. 74% 

badanych określiło ją jako zdecydowanie lub raczej korzystną (36% badanych uznało, że jest ona 

zdecydowanie korzystna, a jedynie 8% określiło ją jako zdecydowanie niekorzystną). Większośd 

respondentów podkreślała dobry dojazd do ROK albo korzystne położenie. Podkreślano takie zalety jak 

lokalizacja w centrum miasta, w sąsiedztwie dworca PKP (łącznie 76 wskazao). Pojawiło się także 37 

negatywnych wskazao – badani mówili o złym dojeździe (16 respondentów), dużej odległości (13), braku 

parkingu (8). Co ciekawe, w tym pytaniu badani odnieśli się również do warunków lokalowych ROK – 12 

osób określiło je jako dobre, 7 jako słabe. 

 

Wykres 15 Ocena lokalizacji ROK 

82% respondentów opowiedziało się przeciw ewentualnej zmianie położenia ROK (61% było 

zdecydowanie przeciwko). Natomiast wśród postulowanych zmian respondenci wymieniali potrzebę 

zorganizowania parkingu przy ROK, lokalizację w centrum miasta, lepsze warunki lokalowe np. większe 

sale. Jeden z badanych zaznaczył, że warunki lokalowe w przypadku działalności ROK nie odgrywają 

znaczącej roli:  „MIK nie musi mied takiego zaplecza jak DK, bo pełni inną rolę. Ma byd mobilny, a nie 

przywiązany”. 
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Wykres 16 Potrzeba zmiany lokalizacji ROK 
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Perspektywy 

 

Badani dyrektorzy w otwartym pytaniu  o możliwości rozwoju współpracy z DK w przyszłości 

najczęściej wskazywali na wsparcie merytoryczne (48 wskazao4). 

Wsparcie szkoleniowo - merytoryczne, poszerzenie zakresu szkoleo w różnych aspektach np. jeśli chodzi o 

zarządzanie 

Organizacja szkoleo- doszkalanie instruktorów; współpraca w polecaniu sobie różnych rozwiązao- co się 

sprawdziło; wspólne wydarzenia kulturalne poza miastem 

Forum, koordynacja, szerzenie informacji, szkolenia dla dyrektorów i instruktorów, przenoszenie dobrych 

praktyk niżej- na miasta i powiaty, bieżąca informacja o zmianach w przepisach 

Na drugim miejscu w kolejności liczby wskazao ulokowało się podejmowanie wspólnych działao, 

organizacja imprez o szerszym zasięgu niż tylko lokalny (26 wskazao). 

Taka współpraca, jakiej bym oczekiwała, to taka w której moglibyśmy wspólnie tworzyd projekty 

ponadlokalne, mobilne, promujące w innych obszarach województwa. 

Wspólna organizacja spektakli teatralnych, profilaktyki alkoholowej - to są duże koszty i tego brak, 

szczególnie profilaktyki. 

Wspólna organizacja imprez, udział we wzajemnie organizowanych imprezach 

Czternastu badanych wskazało na tworzenie sieci. 

Cykliczne spotkania, narady dyrektorów. Wtedy prawnie się wzbogacimy (ustawy, płace, sfera 

działalności kulturalnej), wymiana informacji, wymiana między dyrektorami, wymiana zespołów 

Spotkania będące okazją do wymiany myśli i samo zacznie się kręcid. 

Spotkania kadry i dyrektorów, wizyty studyjne w obrębie województwa, nawet raz na kwartał w danym 

DK np.. Instruktorzy zajęd wokalnych mają warsztaty - jeden od drugiego aby się uczył, aby były kontakty, 

aby ludzie byli otwarci. 

Forum, koordynacja, szerzenie informacji, szkolenia dla dyrektorów i instruktorów, przenoszenie dobrych 

praktyk niżej- na miasta i powiaty, bieżąca informacja o zmianach w przepisach 

Badanie kilkukrotnie odwoływali się do przykładu wojewódzkich bibliotek, wyraźnie dając do 

zrozumienia, że ROK mogłyby funkcjonowad na zbliżonej zasadzie. 

 

                                                           
4
 Niektórzy respondenci wskazywali więcej niż jeden kierunek, stąd odpowiedzi nie sumują się do wielkości próby. 
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Pozostałe głosy są już mniej liczne. 

 Dziewięciu respondentów wskazało na możliwośd finansowego udziału ROK w 

działaniach DK. 

 Siedmiu badanych powiedziało o możliwości podjęcia działao promocyjnych przez ROK 

 Sześd wypowiedzi wskazywało na potrzebę (bezpłatnego) korzystania z pomocy 

ekspertów ROK. 

 Cztery głosy dotyczyły wymiany wystaw i zespołów. 

 

Dla osiągnięcia sukcesu w tej współpracy kluczowe jest: 

 Uzyskanie odpowiednich środków finansowych (30 wskazao) 

 Chęd współpracy, zaangażowania (21) 

 Odpowiedni poziom wiedzy, posiadanie wykwalifikowanej kadry (12) 

 Kontakty i wymiana doświadczeo pomiędzy pracownikami (11) 

 

Podsumowując ten wątek można powiedzied, że części z badanych dyrektorów DK nie zależy na 

ścisłym koordynowaniu działao przez ROK czy wsparciu merytorycznym typu szkolenie i przekazywanie 

konkretnej wiedzy i umiejętności, jak na dobrym i aktualnym przepływie informacji (informacji typu: co 

się dzieje, z kim można działad, kto jest dostępnym specjalistą, wymiana kontaktów).  Słowem-kluczem 

jest tu "informacja", w której obiegu uczestniczą regionalne instytucje kultury. 
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Rozdział 3.  Prezentacja monografii badanych instytucji 
 

Poniżej prezentujemy opracowania monograficzne wszystkich przebadanych przez nas w ramach 

badania regionalnych instytucji kultury. 

 

3.1. Zamek Książąt Pomorskich. Województwo zachodniopomorskie. 

 

Małgorzata Jastrzębska 

Badana instytucja
5
 

Zamek Książąt Pomorskich jest specyficznym ośrodkiem kultury ze względu na fakt, iż poza funkcją 
kulturalną jaką spełnia, jest też ważnym obiektem turystycznym w województwie zachodniopomorskim i swoistego 
rodzaju turystyczną wizytówką miasta Szczecin.  

 

     Fot.1. Zamek Książąt Pomorskich z lotu ptaka.                       Fot.2. Duży Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. 

 

Misja, wizja, historia  

Zamek Książąt Pomorskich usytuowany jest przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie w centralnej części miasta. 
Od 1960 roku uchwałą Rady Wojewódzkiej mieścił się w nim Wojewódzki Dom Kultury. Jego działalnośd polegała 
głównie na organizowaniu imprez w regionie i przeprowadzaniu przeglądów w ramach Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. W 1992 roku połączono Wojewódzki Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych tworząc instytucję 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. „Od tego czasu zaczyna się nasza bardzo szeroka działalnośd 
ukierunkowana nie tylko na województwo, ale też na miasto.” (dyrektor Zamku Książąt Pomorskich)  

                                                           
5
 Zastosowane skróty: 

ZKP- Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
UM- Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie 
DK- Domy Kultury w regionie 
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Dzisiaj w zamku swoją siedzibę poza instytucją Zamku Książąt Pomorskich mają jeszcze trzy inne instytucje 
kultury podległe Marszałkowi Województwa. Są to kolejno Opera na Zamku, Biuro Dokumentacji Zabytków oraz 
częśd wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. 

Podstawowym dokumentem określającym profil działania Zamku Książąt Pomorskich jest jego statut, 
którego kształt zależy od organizatora instytucji czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Zgodnie za statutem działalnośd ZKP nastawiona jest na upowszechnianie kultury i sztuki, 
wspieranie twórczości artystycznej oraz badanie i propagowanie dziejów i historii ZKP, miasta Szczecina oraz 
województwa, a także zbieranie dokumentacji w tym obszarze. Wśród podstawowych zadao ZKP wymienia się 
między innymi rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeostwa, sprawowanie mecenatu nad 
twórczością artystyczną poprzez promocję twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz prowadzenie szerokiej 
współpracy z innymi instytucjami kultury, a także twórcami indywidualnymi. Zarówno dyrekcja jak i organizator 
ZKP zgadzają się, że statut stanowi podstawę funkcjonowania całej instytucji, wyznacza kierunki jej działania oraz 
nakreśla jej misję. „W ramach ogólnych założeo upowszechniania kultury, edukacji, ochrony dziedzictwa 
narodowego, staramy się tak prowadzid swoje działania, aby osiągad wyznaczone nam cele.” (dyrektor ZKP)  

 

Oferta  

 Zamek Książąt Pomorskich współorganizuje dwa duże festiwale mające swoje miejsce w regionie tzn. 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, uznawany za jedną z najstarszych imprez 
kulturalnych w województwie oraz Festiwal Muzyki w katedrze w Kołobrzegu, „który powstał dzięki inicjatywie 
Zamku.” (dyrektor ZKP)  

 Zamek Książąt Pomorskich posiada również własne kino należące do sieci kin studyjnych. Wyświetla 
średnio około 150 projekcji rocznie, czynne jest od czwartku do niedzieli. „Okazuje się że to małe kino może prężnie 
działad, ale to dzięki temu że staramy się, aby kino promowało dobry film, nie zawsze komercyjny i łatwy, ale 
okazuje się że coraz więcej osób korzysta z takiej właśnie propozycji.” (dyrektor ZKP) 

 

Fot.3. Sala kinowa- Kino Zamek 

 Jak twierdzi dyrekcja Zamku w ciągu ostatnich dwóch lat oferta ZKP zmieniła się na tyle, aby była 
atrakcyjna również dla dwóch najmniej licznych grup klientów czyli z jednej strony seniorów, z drugiej dzieci. Od 
tego roku zamek wprowadził zajęcia edukacyjne, na które zapraszani są najmłodsi wraz ze swoimi dziadkami. 
Wspólnie oglądają bajki i baśnie, a następnie dzieci „pod okiem specjalisty przerzucają w różnych środkach 
ekspresji, czy to na papier czy to na manualne rzeczy swoje wrażenia z filmu.” (dyrektor ZKP) 

Na Zamku odbywają się cyklicznie koncerty muzyki poważnej i kameralnej. „Zaczynamy od wiosennych 
koncertów gitarowych, gdzie przyjeżdżają artyści z najwyższej półki już. Następnie mamy Zamkowe Lata 
Artystyczne- cykl imprez od czerwca do kooca sierpnia gdzie oprócz koncertów są też zajęcia edukacyjne dla 
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najmłodszych.” (dyrektor ZKP) W każdą niedzielę na Zamku odbywają się koncerty. Jak twierdzi dyrektor ZKP od 24 
lat cieszą się one dużym powodzeniem. Jest to forma koncertów bezpłatnych. Kolejną ważną, cykliczną imprezą 
organizowaną przez Zamek jest Jesienny Salon Muzyczny. „W tej chwili jesteśmy w trakcie tej imprezy – 6 
koncertów, muzyka kameralna, poważna dla już naprawdę wysublimowanego odbiorcy.” (dyrektor ZKP)  

W Zamku znajduje się pięd galerii, które organizują łącznie około czterdziestu wystaw rocznie, zarówno z 
zakresu dziedziny sztuki współczesnej jak i dawnej. Oprócz tego na Zamku organizowane są wystawy czasowe, 
które przyjeżdżają z różnych miejsc Polski oraz wystawy twórców lokalnych. „ W tej chwili jest wystawa 
fotograficzna naszego szczecioskiego artysty.” (dyrektor ZKP) 

 

 

Fot.4. Wystawa fotografii Cezarego Dubiela „Stary Szczecin”. Sala Elżbietaoska. 

Fot.5. Wystawa malarstwa. Galeria Gotycka. 

 

W Zamku na dwóch scenach wystawianych jest łącznie około 120 spektakli rocznie. Swoją ofertę ma 
również informacja turystyczna, którą rocznie odwiedza kilkaset tysięcy osób z całego świata. 

 Dyrektorzy domów kultury w regionie uznają ofertę zamku za atrakcyjną i różnorodną, ale nastawioną 
głównie na mieszkaoców miasta Szczecin i turystów. Podkreślają fakt małej ilości działao nakierowanych na region. 
Wyjątkiem jest tutaj Amatorski Ruch Artystyczny, organizowany wspólnie przez domy kultury w regionie i ZKP, 
chod także co do niego dyrektorzy DK mają zastrzeżenia.   

Organizator instytucji, a więc Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego uznaje ofertę 
ZKP za urozmaiconą. Podkreśla, że dotyczy ona wielu dziedzin sztuki i kultury oraz skierowana jest do klientów 
różnych grup wiekowych. Za produkty flagowe ZKM organizator uznaje koncerty na dziedziocu, działalnośd 
edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkaoców województwa oraz interesujące wystawy czasowe. 
Dodatkowo podkreśla koniecznośd dostosowania oferty ZKP do potrzeb turystów, a więc przedstawienia ciekawej 
oferty  „zwiedzania samej instytucji jako obiektu zabytkowego, a nie tylko miejsca gdzie odbywają się koncerty, 
wystawy, spektakle.” (Przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego) 

Odbiorcy/klienci  

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich, organizator instytucji oraz dyrektorzy domów kultury różnych 
miejscowości w regionie zgodni są co do tego, iż zamek powinien byd instytucją kulturalną kierującą swoją ofertę 
do mieszkaoców województwa w każdym wieku. Organizator oraz dyrekcja ZKP podkreślają również koniecznośd 
dostosowania oferty Zamku do ważnego w ich przekonaniu odbiorcy jakim są turyści zarówno ci z Polski, jak i z 
zagranicy. „Uważam, że wzorem innych placówek ZKP powinien służyd turystom i mieszkaocom regionu do celów 
kulturalnych.” (dyrektor ZKP) 
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Efektywnośd WDK 

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich ocenia działanie swojej instytucji za efektywne stawiając znak 
równości między ilością prowadzonych imprez, a ich jakością. „Wskaźnikiem efektywności jest to, że utrzymujemy 
stały poziom imprez i ilośd tych imprez od wielu lat.” (dyrektor ZKP) Zamek organizuje średnio 1000 imprez 
kulturalnych w ciągu roku.   

Organizator ZKP ocenia jego efektywnośd na podstawie sprawozdao składanych przez Zamek oraz poprzez 
kontrolę wykorzystania środków finansowych. Przyjmują również wskaźnik ilościowy, a więc biorą pod uwagę 
liczbę widzów na poszczególnych imprezach kulturalnych, uznając ich ilośd również za potwierdzenie jakości 
proponowanych przez zamek imprez. Ostatni element oceny odbywa się poprzez udział w niektórych wydarzeniach 
kulturalnych  pracowników Urzędu Marszałkowskiego.   

Dyrektorzy domów kultury w regionie zgodnie stwierdzają, iż Zamek Książąt Pomorskich jest instytucją nie 
spełniającą swojej roli jako wojewódzkiego ośrodka kultury. Uznają również, że wpływ działalności ZKP na 
funkcjonowanie i pracę ich domów kultury jest niewielki lub żaden, tak więc z ich punktu widzenia instytucja ZKP 
jest nieefektywna w swojej roli i działaniach, które w ich przekonaniu powinny byd nakierowane na region. 

 

Współpraca 

Współpraca ZKP z różnego rodzaju lokalnymi organizacjami czy stowarzyszeniami ogranicza się najczęściej 
do udostępniania przez Zamek sal, w celu organizacji różnorodnych spotkao. „Od wielu lat współpracujemy z 
Uniwersytetem  Trzeciego Wieku, któremu udostępniamy sale raz w tygodniu. Są to spotkania na ok. 800 osób.” 
(dyrektor ZKP) 

Organizator określa swoją współpracę z ZKP jako dobrą, uznając, że nie ma względem instytucji i jej 
funkcjonowania większych zastrzeżeo. Stwierdza, iż ZKP „realizuje swoje statutowe zadania poprawnie i bez 
zakłóceo.” (Przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego) 

Z drugiej strony dyrektor ZKP nie ocenia współpracy z organizatorem jako dostatecznie dobrej. Podkreśla 
fakt częstej wymiany pracowników UM, co stwarza wyraźne problemy w efektywnym współdziałaniu dla dobra 
instytucji ZKP.  

 

Współpraca-lokalne DK 

 W Zamku Książąt Pomorskich działa Amatorski Ruch Artystyczny czyli pracownia organizująca i 
koordynująca imprezy określane mianem przeglądów artystycznych z różnych dziedzin sztuki takich jak: taniec, 
muzyka, teatr, sztuki plastyczne, sztuka folklorystyczna czy śpiew. Przeglądy odbywają się raz w roku i w tej chwili 
jest ich trzynaście. Ze względu na fakt, iż Amatorski Ruch Artystyczny skierowany jest do całego regionu, dyrektorzy 
domów kultury w województwie potwierdzają w tym obszarze współpracę między ich placówkami, a Zamkiem 
Książąt Pomorskich. „Zamek Książąt Pomorskich zleca nam organizację przeglądów w ramach Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego na szczeblu powiatowym.” (dyrektor DK jednej z miejscowości w woj. zachodniopomorskim) „W tym 
względzie zachodzi koordynacja zadaniowa i terminowa ze strony Zamku Książąt Pomorskich.” (dyrektor DK jednej z 
miejscowości w woj. zachodniopomorskim)  W każdym z wywiadów dyrektorzy domów kultury w regionie określali 
Amatorski Ruch Artystyczny jako główne i czasem też jedyne przedsięwzięcie kulturalne organizowane wspólnie z 
ZKP. Czasem zaznaczali fakt braku wsparcia finansowego ze strony ZKP w tym zakresie, wyrażając tym samym 
potrzebę takiej pomocy. 

 Zamek rokrocznie zbiera informacje o głównych imprezach planowanych w bieżącym roku w domach 
kultury w regionie, co potwierdzają dyrektorzy placówek. Informacje o wydarzeniach kulturalnych w DK oraz ich 
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dane teleadresowe umieszcza w „Kalendarzu Imprez Kulturalnych” na dany rok. Informacje zbiera głównie drogą 
mailową.  

Organizator nie wie jak wygląda współpraca Zamku Książąt Pomorskich z domami kultury w regionie. 
Uznaje, że nie ma możliwości tak szczegółowego nadzorowania pracy ZKP. „Nigdy nie wpłynęły do nas skargi z 
domów kultury, co pozwala sądzid, że współpraca przebiega w sposób sprawny i właściwy.” (przedstawiciel 
Wydziału Kultury UM) 

 

Współpraca-inne WDK i instytucje kultury o zasięgu woj. i ogólnopolskim  

Zamek podejmuje współpracę z różnymi instytucjami kultury w mieście Szczecin przy okazji dużych imprez 
lub projektów. Jako jedno z takich wydarzeo dyrekcja ZKP podaje przykład promocji Szczecina jako polskiej stolicy 
kultury- Szczecin 2016. Zaznacza jednak, że taka współpraca zachodzi jedynie przy okazji dużych działao. 

Zdaniem organizatora Zamek Książąt Pomorskich często współpracuje z innymi instytucjami kultury. 
„Przede wszystkim podczas Letnich Sezonów Artystycznych od lat organizowanych przez Teatr Polski w Szczecinie 
na dziedziocu Zamku.” (przedstawiciel Wydziału Kultury UM) 

 

Kultura zarządzania WDK 

 Dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich jest związana z instytucją od ponad dwudziestu lat. Podczas swojej 
kariery zawodowej przeszła przez różne działy i stanowiska pracy w ZKP. Od 2008 roku po wygranej konkursu na 
stanowisko dyrektora ZKP, pełni tą funkcję. Jej styl zarządzania wydaje się byd stylem menadżerskim nastawionym 
na prężny rozwój i promocję instytucji, skupionym na mieszkaocach województwa (głównie jednak na 
mieszkaocach Szczecina), ale też turystach. 

 Jak stwierdziła dyrektor, w czasie jej kierowania ZKP przeszedł wiele remontów, oddano do użytku nowe 
sale, odnowiono elewacje zewnętrzną Zamku oraz sukcesywnie remontowany jest dach. Sprowadzono nowe 
eksponaty do stałych wystaw. Powstały nowe działy między innymi dział edukacyjny i dział promocji ZKP. 
Zreorganizowano sposób pracy w poszczególnych pracowniach i działach. Nabyto nowy sprzęt oraz poszerzono 
ofertę instytucji.  

Organizator Zamku Książąt Pomorskich nie wypowiada się na temat obecnego stylu zarządzania instytucją 
przez wzgląd na toczący się obecnie konkurs na stanowisko dyrektora instytucji. 

 

Zasoby ludzkie WDK 

 W Zamku Książąt Pomorskich zatrudnionych jest 146 osób, z czego 70 stanowi obsługa, pracująca nad 
utrzymaniem obiektu. Pozostała częśd to pracownicy merytoryczni. Jak zapewnia dyrektor Zamku są specjalistami 
w swoich dziedzinach. Po przeorganizowaniu pracy działów, w każdym z nich pracują zespoły złożone z 
pracowników o wieloletnim stażu i pracowników młodych, nowych. „Starałam się tworząc działy, połączyd 
doświadczenie i wieloletnią praktykę z świeżością, młodością, pomysłami. Tam gdzie jest merytorycznośd i wiedza 
zatrudnid jeszcze nowe osoby i muszę powiedzied, że to się sprawdziło.” (dyrektor ZKP) 

 Podczas wywiadów dyrektorzy DK wielokrotnie podkreślali, iż w ZKP pracują specjaliści i fachowcy w 
danych dziedzinach, ale nie dzielą się swoją wiedzą. Nie organizują szkoleo, ani konferencji, nie przyjeżdżają też do 
domów kultury w regionie w celu prowadzenia zajęd czy doszkalania pracowników placówek. 
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Organizator nie wyraża swojej opinii odnośnie zasobów ludzkich Zamku, uznając, iż jest to jeden z 
elementów branych pod uwagę przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora ZKP, który toczy się w chwili 
obecnej.  

 

Zasoby materialne: infrastruktura 

Dopiero od marca tego roku instytucja Zamku Książąt Pomorskich stała się administratorem całego 
obiektu. Dyrektor ZKP za duży problem uznaje fakt funkcjonowania w Zamku trzech odrębnych od siebie instytucji 
kulturalnych: ZKP, Opera na Zamku, Biuro Dokumentacji Zabytków oraz częśd UM. Za najistotniejsze problemy 
uznaje brak komunikacji we wspólnym dbaniu o budynek (zdarzyło się że Opera rozkuła wyremontowaną elewację 
aby przeprowadzid swój remont) oraz fakt, że UM przeznacza coraz więcej pomieszczeo ZKP na inne cele (jedyną 
Galerię Sztuki Współczesnej w Szczecinie na pomieszczenie Opery, a 250 m

2
 sal edukacyjnych na biura UM,  który 

również ma siedzibę w Zamku).  

ZKP jest bardzo dużym obiektem wymagającym stałych remontów oraz dużej ilości pracowników do jego 
obsługi. W opinii dyrektora pomieszczeo użytkowych jest zbyt mało.  

Dużym problemem jest fakt, iż ZKP po znacznym zniszczeniu w czasie wojny i późniejszej odbudowie nie 
został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przystosowanie go dzisiaj do użytkowania osób 
niepełnosprawnych wymaga dużych nakładów finansowych.  

Kolejny problem to fakt, iż ZKP posiada status zabytku więc wszelkie remonty wymagają odpowiedniej 
zgody. „W tej chwili jestem na etapie powoływania zespołu, który pomógłby stworzyd taki system remontu, aby 
przy zachowaniu tych starych elementów wprowadzid też te nowoczesne.” (dyrektor ZKP) 

Jak zaznacza dyrektor ZKP wyposażenie Zamku jest bardzo dobre. „Wszytko mamy. Rzutniki, ekrany, 
projektory... Mamy najnowocześniejszy sprzęt jaki można było dostad.” (dyrektor ZKP) Sprzęt zakupywany jest 
głównie z dochodów własnych jakie generuje ZKP, chociażby przez wynajem sal firmom zewnętrznym.   

 

Budżet 

Od organizatora Zamek otrzymuje rocznie ok. 6 200 000 zł. z czego płace pochłaniają  ponad 4 000 000 zł, 
prawie 1 000 000 zł kosztuje utrzymanie obiektu. Pozostała częśd przeznaczona jest na działalnośd kulturalną 
instytucji. ZKP pozyskuje na swoją działalnośd kulturalną także środki zewnętrzne oraz generuje dochody własne.   

 

Lokalizacja 

Dyrektor Zamku ocenia jego lokalizację jako znakomitą. Zaznacza, że z każdej strony jest dogodny dojazd. 
Problemem widzi w braku parkingów. Jako bardzo atrakcyjną ocenia lokalizuję ZKP jego organizator. Również 
zdecydowana większośd dyrektorów DK z regionu określiło lokalizację ZKP z punku widzenia swojej placówki jako 
dobrą lub bardzo dobrą uzasadniając, iż mieści się on w centrum miasta i jest do niego dobry dojazd różnymi 
środkami transportu.  

 

Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie w WDK 

 W ciągu ostatnich dwóch lat utworzono w ZKP dział promocji, którego wcześniej nie było. Zajmuje się on 
regularnym informowanie prasy o ważniejszych i większych wydarzeniach mających miejsce w ZKP. Poza tym 
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rokrocznie Zamek wydaje Kalendarz Imprez Kulturalnych na dany rok, umieszczając w nim imprezy odbywające się 
nie tylko w Zamku, ale też ważniejsze imprezy organizowane przez DK  w regionie. Działa również nowa strona 
internetowa, na której znajdują się informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w ZKP. Co miesiąc Zamek 
wydaje 3000 informatorów kulturalnych, które są dystrybuowane w najbardziej popularnych miejsca. Działalnośd 
informacyjno- promocyjna prowadzona jest również poprzez ulotki, programy czy plakaty. 

Organizator nie wyraża swojej opinii odnośnie działalności informacyjno- promocyjnej Zamku, uznając, iż 
jest to jeden z elementów branych pod uwagę przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora ZKP, który toczy 
się w chwili obecnej.  

 

 Diagnoza i ewaluacja 

Zamek prowadzi badania ankietowe na zasadzie dobrowolności wśród swoich klientów. Dotyczą one 
repertuarów, oferty oraz mają na celu badanie potrzeb odbiorców. Diagnoza i ewaluacja prowadzona jest również 
poprzez bezpośredni kontakt z klientami na poszczególnych imprezach odbywających się w Zamku i 
organizowanych przez ZKP.   

Ze strony organizatora diagnoza i ewaluacja działania instytucji Zamku Książąt Pomorskich odbywa się 
poprzez analizę  „sprawozdao półrocznych i całorocznych z wykonania planu finansowego, do których to 
sprawozdao dołączony jest szczegółowy opis działalności merytorycznej.”  (przedstawiciel Wydziału Kultury UM) 
Dodatkowo co kwartał organizator ocenia poziom i sposób dysponowania dotacją podmiotową oraz działalnośd 
inwestycyjną instytucji.   

 

Innowacyjnośd, dobre praktyki 

 Zarówno organizator jak i dyrektor ZKP jako dobre praktyki określają szeroką ofertę edukacyjną instytucji 
nakierowaną również na najmłodszego odbiorcę, tworzenie dla nich edukacyjnych programów, ale też 
przystosowywanie dla nich miejsc w obiekcie, tak aby czuły się w nim dobrze i bezpiecznie. „Na uznanie zasługuje 
oferta edukacyjna proponowana przez Zamek Książąt Pomorskich.” (przedstawiciel Wydziału Kultury UM) Dyrektor 
Zamku opisuje jedną z takich propozycji skierowanych do najmłodszych klientów. „Mamy ‘Teatr dla Okruszka’ czyli 
w bardzo kameralnych warunkach- salka ok. 30 m2 przypomina trochę dom, żeby nie była to duża przestrzeo. Są to 
spotkania dla dzieci od 0 do 5 lat z opiekunami. Chodzi o to, aby dzieci czuły się bezpiecznie.” (dyrektor ZKP) 

Rozwój WDK i kierunki zmian 

 Zarządzanie instytucją przez obecną Dyrektor dobiega kooca, ze względu na kooczący się termin 
podpisanej z organizatorem umowy. W chwili obecnej organizowany jest konkurs na stanowisko dyrektora Zamku 
Książąt Pomorskich. Jeśli wystartuje w nim obecną Dyrektor można przypuszczad, że będzie kontynuowała 
prowadzoną przez siebie politykę rozwoju i promocji instytucji. Wydaje się, że jest ona przemyślana, realna do 
zrealizowania, nastawiona na rozwój instytucji, chod mało nakierowana na region, co też często podkreślają 
dyrektorzy DK w regionie. Sytuacja może znacznie się zmied jeśli stanowisko dyrektora przejmie nowa osoba. Byd 
może będzie kontynuowała obecną politykę, byd może wprowadzi zupełnie inną, nową, własną. To wszystko 
pozostaje jedynie w sferze przypuszczeo. Jakiekolwiek szersze wnioski będzie można wyciągnąd dopiero po 
rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora ZKP. 
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Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Zarówno Dyrektor ZKP jak i Organizator uznają, że Zamek zgodnie z założeniami jakie nakłada na niego 
statut przyczynia się do promowania historii regionu. Uzasadnia, że oferta edukacyjna Zamku kładzie nacisk na 
aspekty historyczne, promując i ucząc historii nie tylko samego Zamku Książąt Pomorskich, ale też miasta czy 
Pomorza Zachodniego. „Również stałe ekspozycje w Zamku nawiązują do historii obiektu i Pomorza Zachodniego.” 
(przedstawiciel Wydziału Kultury UM) 

Kontekst działania WDK  

 W obszarze kontekstu działania Zamku Książąt Pomorskich warto zwrócid uwagę na fakt, iż zdaniem 
Organizatora działalnośd Zamku jako instytucji kultury z założenia wolna jest od jakichkolwiek wpływów 
politycznych. Dyrektor Zamku zaznacza jednak, że częsta wymiana zwierzchników ma bardzo znaczący wpływ na 
funkcjonowanie instytucji. Zauważa problem braku ciągłości wizji, kontynuacji podjętych decyzji i działao, które 
bezpośrednio przekładają się na sprawne funkcjonowanie Zamku i jego działalnośd.   

Badana instytucja, a DK 

Zarówno Dyrektor ZKP jak i dyrektorzy DK w regionie stwierdzają, że ich wzajemna współpraca występuje 
głównie przy okazji organizacji Amatorskiego Ruchu Artystycznego czyli przeglądów z różnych dziedzin sztuki 
mających swoje szczeble na poziomie miasta, powiatu i województwa. Dyrektorzy zaznaczają jednak często, że jest 
to jedyny obszar współpracy jaką podejmują z ZKP. W wywiadach dyrektorzy DK w regionie podkreślali fakt 
niewystarczającej współpracy z ZKP, jako placówką o zasięgu wojewódzkim, przy czym w większości wyrażali 
opinie, że potrzebna jest w obszarze kultury jednostka koordynująca na poziomie województwa, często podając 
przykład bibliotek i ich prężnie funkcjonującej sieci współpracy. Wyrażali następujące potrzeby, oczekiwania i chęd 
współpracy w zakresie: 

 Szkoleo merytorycznych zarówno tych organizowanych przez pracowników wewnętrznych Zamku 
Książąt Pomorskich jak i organizowanych przez podmioty zewnętrzne 

 Wymiany doświadczeo z przedstawicielami innych domów  i ośrodków kultury w regionie 

 Wymiany instruktorów, fachowców z konkretnych dziedzin oraz wspólnych szkoleo dla nich 

 Podejmowania wspólnych inicjatyw i działao, organizowaniu imprez o zasięgu regionalnym 

 Informowaniu i szkoleniu z zakresu zmieniających się przepisów prawnych 

 Promowania i zapraszania do ZKP zespołów działających w DK w regionie 

 

 Polityki kulturalne 

Politykę regionalną, jej kierunki oraz sposób realizowania określa Sejmik Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Jako główny cel tej polityki wymienia 
się intelektualny i cywilizacyjny rozwój społeczności oraz „systematyczny wzrost potencjału kulturalnego regionu.” 
(przedstawiciel Wydziału Kultury UM) Zamek Książąt Pomorskich jako ważny ośrodek kultury w województwie 
wpisuje się w tą strategię.  

Jak zauważa Organizator i Dyrektor instytucji, ZKP poprzez swoją ofertę kształtuje postawy kulturalne 
społeczności oraz angażuje ją w życie kulturalne regionu. Zgodnie z wypowiedzią Organizatora ZKP „poprzez swoją 
działalnośd na terenie całego województwa pozwala na kontakt z kulturą również w małych miastach i na 
obszarach wiejskich.” (przedstawiciel Wydziału Kultury UM) Tego poglądu nie podzielają jednak dyrektorzy domów 
i ośrodków kultury w regionie. 
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Uwagi metodologiczne 

W ramach realizowanych badao w listopadzie 2010 roku prowadzone były wywiady następujące wywiady: 

 Wywiad z dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Wywiad z dyrektorem Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 Wywiady telefoniczne z dyrektorami i pracownikami Domów Kultury w województwie 
Zachodniopomorskim (18-23.11) 

W ramach badao zebrany został również materiał fotograficzny, w celu uchwycenia wizualnej przestrzeni 
Zamku Książąt Pomorskich. 

 

Podsumowanie  

 Zamek Książąt Pomorskich jest ważną w regionie instytucją kulturalna, ale też turystyczną.  

 Oferta Zamku nakierowana jest głównie na mieszkaoców Szczecina i turystów, mniej na pozostałych 
mieszkaoców regionu, co często w wywiadach podkreślali dyrektorzy DK w regionie. 

 Współpraca ZKP- DK w regionie zachodzi głównie i często jedynie przy okazji współorganizacji 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.  

 Zamek zbiera informacje odnośnie najważniejszych wydarzeo kulturalnych organizowanych przez 
poszczególne DK w regionie, rokrocznie umieszczające je w Kalendarzu Imprez Kulturalnych na dany rok. 

 Dyrektorzy domów kultury w regionie wyrażają potrzebę wspólnych spotkao w celu wymiany doświadczeo 
oraz szkoleo w celu podnoszenia kwalifikacji kadry DK. 

 Funkcja turystyczna i kulturalna instytucji powinny byd rozdzielne. Ciężko jest wychodzid z ofertą w region 
i realnie aktywizowad mieszkaoców całego regionu, jeśli konieczne jest dostosowanie swojej działalności 
do turystów. 

 Sposób zarządzania instytucją jak i wizja jej działania i rozwoju są konkretne, ale mogą ulec zupełnej 
zmianie po wyborze nowej osoby na stanowisko Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich. Taki konkurs trwa 
w chwili obecnej. 

 W ciągu ostatnich dwóch lat w Zamku dokonano wiele zmian, zarówno jeśli chodzi o sam budynek 
(remonty, udostępnienie kolejnych sal) jak i sposób pracy w konkretnych działach. Utworzono nowe działy 
i zatrudniono nowych pracowników.  

 Stosunki między Organizatorem instytucji, a więc Urzędem Marszałkowskim i Dyrekcją ZKP są poprawne, 
ale nie można tu mówid o większej współpracy. 
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3.2. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Województwo 

warmiosko-mazurskie. 
Marcin Jewdokimow 

 

I.  Wstęp 

Ogólnie biorąc specyfika działania CEIK-u wynika z dalszej i bliższej historii województwa. Dla dyrektora ważna jest 
przeszłośd regionu jako poprzesiedlenczego – widzi w tym problem, którym CEiIK powinien się zająd, a więc 
budowad KS z pomocą DK. W perspektywie funkcjonowania na terenie Olsztyna działa też MOK, więc CEiIK nie tak 
bardzo zajmowad się musi organizacją imprez i festiwali dla miasta, ale jest też zleceniobiorcą od UM. W regionie 
działa też były WDK w Elblągu (Centrum Światowid), ale jego działania nie są skierowane na wspieranie GOK-ów. A 
więc, w dwóch słowach, CEiIK to instytucja stawiająca sobie za cel wspieranie regionu (ale nie jego promocję w 
sensie turystycznym) – budowanie kapitału społecznego (dalej: KS) przez działania kulturalne bezpośrednie i we 
współpracy z lokalnymi GOK-ami (ten aspekt wsparcia i monitoringu GOK-ów przejął CEiIK po WDK: „to tradycja 
WDK” (R1)). Jest to jednak „nowy kierunek działania” (R1), to są „nowe formy animacji kulturowej” (R1), na 
wypracowanie którego miały wpływ działania Tratwy (jej praktyka i ideologia pracy). Problem z tą nowością jest 
taki, że wybór kierunku nowego działania nie jest oparty na przeprowadzonej diagnozie czy ewaluacji (CEiIK nie 
prowadzi diagnozy i ewaluacji). (Mimo że CEiIK nie prowadzi diagnozy potrzeb czy ewaluacji działao, to organizuje 
konferencje tematyczne, panele ekspertów oraz jest w trakcie kooczenia badao na temat stanu działania, ale nie 
potrzeb, lokalnych GOK-ów). 

Standardowo CEiIK zajmuje się również organizowaniem imprez, wystaw i festiwali (z nastawieniem na działania 
nierasowe i elitarne) i działalnością komercyjną. 

Wsparcie dla GOK-ów prowadzone jest poprzez: 

- doradztwo indywidualne, 

- konsultacje, które odbywają się m.in. przez złożeniem projektu przez GOK, 

- szkolenia, 

- prowadzenie strony www, z potrzebnymi dla GOK-ów informacjami, 

- wydawanie publikacji tematycznych, np. „Dom kultury w XXI wieku”, które rozsyłane są do GOK-ów, 

- inicjowanie dyskusji o kulturze i DK, 

- planuje się organizowanie projektów włączających kilkanaście, kilkadziesiąt lokalnych GOK-ów. 

Można więc to podsumowad jako „dystrybucja wiedzy na dół”. 

 

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Najważniejszym i zarazem nowym kierunkiem działania CEIK są „nowe formy animacji kulturowej” (R1) polegające 
na: budowaniu więzi w społecznościach lokalnych, podnoszeniu niskiego KS, który to stan wynika zdaniem R1 z 
przeszłości przesiedleoczej i popegeerowskiej regionu. „Poprzez pracę na pamięci indywidualnej, zachowywaniu i 
upublicznianiu tych jednostkowych wspomnieo próbujemy zmienid poprzesiedleoczą teraźniejszośd, podnieśd KS, 
zintegrowad ludzi, którzy są zlepkiem różnych historii, kneblowanych przez wiele dziesięcioleci” (R1). Można 
skrótowo powiedzied: pamięd jest kapitałotwórcza. Ten kierunek działania podejmowany jest pod wpływem m.in. 
działalności Tratwy, stąd CEiIK również podkreśla ważnośd lokalnych muzeów pamięci i innych działao 
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integracyjnych, takich jak spektakle artystyczne (Pracowni Sztuk Społecznie Stosowanych, Teatr Wędrowny) – w 
ramach nowych form animacji. Cel ten w perspektywie technologii pracy osiągnięty ma byd m.in. poprzez 
współpracę i sieciowanie, w którym GOK-i i CEiIK działają razem z partnerami lokalnymi, w tym stowarzyszeniami. 
W realizacji jest projekt „Archipelag”, którego celem jest „stworzenie regionalnego systemu wspierania działalności 
społeczno-kulturalnej na Warmii i Mazurach poprzez następujące działania: 

- I. Regionalne Konwersatorium  <Warmia i Mazury - Innowacja - Kultura - Kapitał Społeczny>. Celem tego działania 
jest zainicjowanie stałego  forum poświęconego refleksji nad stanem i funkcjami działao kulturotwórczych na 
Warmii i Mazurach oraz stworzenie platformy wymiany  doświadczeo pomiędzy przedstawicielami  różnych 
sektorów życia społecznego służącej rozwojowi życia społecznego regionu. *…+. 

- II. Inkubator Aktywności Kulturalnej. <Inkubator> skoncentrowany jest na udzielaniu bezpośredniej pomocy 
merytorycznej i szkoleniowej instytucjom i organizacjom społecznym uczestniczącym w konkursach grantowych 
ogłaszanych przez Sejmik Województwa w dziedzinie kultury oraz tworzeniu sieci współpracy. Przewidujemy 
organizację szkoleo przygotowujących do udziału w konkursie oraz bezpośrednie konsultacje i monitoring 
realizowanych programów kulturalnych. *…+. 

- III.  Festiwal Społecznej Aktywności Kulturalnej Warmii i Mazur. Jesienią tego roku zorganizujemy w CEiIK-u 
prezentacje najciekawszych działao lokalnych środowisk kulturotwórczych w formie interdyscyplinarnego 
festiwalu, na który zaprosimy również uczestników z Polski i zagranicy”6. 

Warto podkreślid, że w projekcie tym zawarta jest idea pokazania DK innej możliwości pracy kulturalnej niż 
wyłącznie w oparciu o dotacje samorządowe oraz sieciowanie DK. Cel ten wynika z negatywnej diagnozy działania 
GOK-ów pod wpływem koncentracji działalności opartej wyłącznie na środkach pochodzących z JST. (skłanianie 
GOK-ów do działalności festynowej) Zarazem jest sposobem do działania za pomocą nowych form („jak wójt czy 
burmistrz zobaczy, że GOK ma środki z wyższego szczebla na działania, to już trudniej będzie mu odmówid też 
dorzucenia pieniędzy, bo odmawiad będzie nie tylko dyrektorowi GOK-u, ale również Marszałkowi”). Dwucelowośd 
tego działania wydaje się bardzo ciekawa. 

Do działao z tego zakresu zaliczyd można m.in. następujące projekty: 

- Pracownie Sztuk Społecznie Stosowanych (2010) 

- Teatr Wędrowny (2009) 

- Laboratorium Tradycji 2010, 

- Archipelag (elementy aktywizacji i wiedzy). 

W ramach tego kierunku działania CEiIK nastawiony jest na wsparcie GOK-ów, o czym więcej dalej. 

W tym zakresie należy mocno podkreślid znajdującą się na stronie CEIK wyszukiwarkę źródeł dofinansowania 
(http://www.ceik.eu/Znajdz-zrodlo-dofinansowania.316.0.html), która skierowana jest do podmiotów zajmujących 
się działalnością kulturalną i której celem jest dostarczanie wiedzy (tak samo jak w Bydgoszczy i w Kielcach). 

W narracji R1 silnie pojawia się wątek niefestiwalo-dożynkowy, a więc jest to ten punkt odniesienia dla CEiIK, który 
jest ważny jako punkt negatywny i wskazuje zarazem kierunek zmiany akcentów w działalności  GOK-ów: z 
organizatorów eventów dla władzy lokalnej na aktywne centra kultury w środowisku lokalnym (idea CAL-u jest tu 
jak najbardziej obecna i akceptowana przez CEiIK). 

Drugim kierunkiem działania (określanym jako mniej ważny) jest organizacja imprez i festiwali z zakresu sztuki 
niemasowej. Produktem flagowym jest tu Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, festiwal o 37-
letniej tradycji. Raz w miesiącu mają miejsce występy „artystów wysokiej klasy” (R1), a więc chodzi tu o 

                                                           
6
 http://www.ceik.eu/Archipelag.381.0.html 

http://www.ceik.eu/Znajdz-zrodlo-dofinansowania.316.0.html
http://www.ceik.eu/Archipelag.381.0.html
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nastawienie na kulturę elitarną. Można tu wskazad – z najbardziej bieżących – koncert zespołu Stare Dobre 
Małżeostwo, Krystyny Łobaszewskiej czy Michała Bajora. 

W tym kontekście trzeba wymienid Multimedialny Leksykon Kultury Warmii i Mazur jako źródło informacji, jego 
działalnośd związana jest też z kierunkiem numer 1. Informacje o historii regionu w formie filmów na stronie 
(http://www.ceik.eu/Ostatni-Warmiacy-i-Mazurzy.390.0.html). 

Trzecim kierunkiem działania (z zachowaniem gradacji ważności) jest działalnośd komercyjna. Są to różnego rodzaju 
produkcje na zamówienie UM i innych podmiotów – eventy, festiwale, itd. Ten kierunek działania traktowany jest 
wyłącznie jako generujący środki. 

 

Przedstawiając powyższe w języku statutu powiedzied można, że celami działania CEIK są: 

„Podstawowym celem Centrum jest rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkaoców 
województwa warmiosko - mazurskiego. Do zakresu działania Centrum należy w szczególności: 

1. wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnych form edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej oraz 
wychowania przez sztukę, 

2. integrowanie społeczności lokalnych regionu poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania 
narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, 

3. współtworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

4. tworzenie warunków dla rozwoju kultury tradycyjnej i tradycyjnych rzemiosł artystycznych 

5. rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej w regionie, 

6. inspirowanie działao ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom defaworyzowanym(m.in. młodzieży, 
niepełnosprawnym, ludziom starszym, środowiskom wiejskim) 

7. inicjowanie i promowanie na terenie regionu innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, 

8. stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu społeczno-kulturalnego, 

9. prowadzenie kształcenia zawodowego, szkoleo, warsztatów, działalności metodycznej, konsultacji i poradnictwa 
dla animatorów życia społeczno-kulturalnego w zakresie zadao, o których mowa w punktach od 1 do 8, 

10. analiza stanu, organizacji i infrastruktury służącej działalności kulturalnej oraz formułowanie i przedstawianie 
organizatorom diagnoz i propozycji zmian w tym zakresie, 

11. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za 
granicą”7. 

 

Jak czytamy na stronie internetowej o historii WDK: „Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa 
instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego, powołana 
do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmiosko–mazurskim *…+. 
CEiIK jest kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, iż 
jest instytucją z ponad 50-letnią historią w sferze upowszechniania kultury. W obecnym kształcie Centrum działa od 
2002 roku organizując koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Od 35 lat dumą i 

                                                           
7
 http://www.ceik.eu/Statut.82.0.html 

http://www.ceik.eu/Ostatni-Warmiacy-i-Mazurzy.390.0.html
http://www.ceik.eu/Statut.82.0.html
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sztandarową imprezą są Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe <Śpiewajmy Poezję>Równie bogata historię ma 
Dyskusyjny Klub Filmowy <Za> funkcjonujący od 1973 roku. Co czwartek miłośnicy dobrego kina mogą obejrzed 
najciekawsze zjawiska polskiej, europejskiej i światowej kinematografii”8. Otwarcie Wojewódzkiego Domu Kultury i 
Oświaty Związków Zawodowych nastąpiło w 1951 roku. Wojewódzki Dom Kultury powstał w 1957 roku, a w 2002 
roku został przekształcony w CEIK. 

 

W ramach struktury CEIK wyszczególnione są następujące zespoły:  

Zespół Inicjatyw Kulturalnych, do zadao którego należą: 

1. Projektowanie i realizacja programów kulturalnych i społecznych promujących nowe formy i obszary 
uczestnictwa w kulturze. 

2. Animowanie czynnych postaw w kulturze w środowiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk o utrudnionym dostępie do kultury. 

3. Upowszechnianie innowacyjnych form animacji kultury, szczególnie pomocnych w rozwiązywaniu 
problemów społecznych. 

4. Wypracowanie i upowszechnianie metod i form animacji i edukacji kulturalnej środowisk młodzieżowych, 
rozwijających zdolnośd do kontaktu z dziedzictwem przeszłości oraz podmiotowego uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

5. Prowadzenie współpracy i wymiany z krajowymi i zagranicznymi inicjatywami podejmującymi podobną 

problematykę9. 

 

Zespół Animacji Społeczno-Kulturalnej, do zadao którego należą: 

1. Animowanie  i wspieranie  społecznej aktywności kulturalnej w regionie. 
2. Stymulowanie samoorganizacji ruchu kulturalnego oraz wspomaganie liderów środowiskowych w 

aktywizowaniu społeczności lokalnych. 
3. Stwarzanie warunków do powstawania systemu współpracy i partnerstwa w  środowiskach lokalnych 

wokół aktywności kulturalnej. 
4. Prowadzenie samofinansujących się form doskonalenia zawodowego, szkoleo, warsztatów, działalności  

metodycznej, konsultacji i poradnictwa z zakresu animowania rozwoju  społeczno - kulturalnego 
mieszkaoców regionu.  

5. Tworzenie warunków do rozwijania różnorodnych form komunikacji społecznej w 
środowiskach lokalnych.  

6. Opracowywanie na zlecenie  analiz dotyczących stanu organizacji i infrastruktury służącej działalności 
kulturalnej oraz formułowanie i  przedstawianie organizatorom diagnoz i propozycji zmian w tym zakresie. 

7.  Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działao. 

8. Prowadzenie Archiwum - opracowywanie harmonogramów, planów, sprawozdao zbiorczych. 

 

Zespół Edukacji Artystycznej, do zadao którego należą: 

1. Projektowanie i realizacja programów kulturalnych promujących kultywowanie i rozwój tradycji narodowych, 
regionalnych i środowiskowych. 
2. Animowanie twórczych form aktywności artystycznej adresowanych w szczególności do  środowisk 
defaworyzowanych - między innymi: niepełnosprawnych, ludzi starych, środowisk  wiejskich oraz innych. 

                                                           
8
 http://www.ceik.eu/Historia.85.0.html 

9
 http://www.ceik.eu/Regulamin-organizacyjny.81.0.html 

http://www.ceik.eu/Historia.85.0.html
http://www.ceik.eu/Regulamin-organizacyjny.81.0.html
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3. Tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa 
kulturowego regionu. 
4. Prowadzenie samofinansujących się form kształcenia zawodowego, szkoleo, warsztatów oraz działalności 
metodycznej z zakresu edukacji artystycznej i regionalnej.  
5. Nadzór, koordynacja i realizacja prac związanych z informacją wizualną i promocją Centrum. 
6. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele10. 

 

Biuro Spotkao Zamkowych, do zadao którego należą: 

1. Organizacja Spotkao Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. 
2. Organizacja imprez zleconych w ramach współpracy z innymi podmiotami.  
3. Prezentacja ważnych zjawisk artystycznych w województwie. 
4. Promowanie, reklamowanie i wspieranie działao Centrum i nowatorskich projektów artystycznych. 
5. Prowadzenie strony internetowej CEiIK-u11. 

 

Ośrodek Poszukiwao i Edukacji Teatralnej Węgajty, do zadao którego należą: 

1. Badania potencjału kulturotwórczego zawartego w żywych i historycznych formach kultury; upowszechnianie i 
pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. 
2. Tworzenie warunków do powstawania i odbioru eksperymentalnej twórczości artystycznej poprzez 
nawiązywanie do kultury tradycyjnej i posługiwaniem się warsztatem tradycyjnych rzemiosł  artystycznych.  
3. Inicjowanie modelowych form uczestnictwa w kulturze poprzez :  wykorzystanie potencjału zawartego w 
formach kultury tradycyjnej i umiejscowienie działao w żywym kontekście kulturowym: święta i ludzkiego 
spotkania. 
4. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
przekazu ustnego (kultury ludowej) oraz muzyczno-teatralnych form sztuki liturgicznej. 
5.  Inspirowanie działao ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom o utrudnionym dostępie do dóbr kultury, w 
szczególności: 
 promowanie działao kulturalnych chroniących środowiska wiejskie przed wyniszczającym wpływem kultury 
masowej, promowanie ponadpokoleniowych form uczestnictwa w kulturze przełamujących społeczną izolację osób 
starszych. 
6. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła poprzez promowanie jego odbioru, przezwyciężanie 
wartościującego podziału na kulturę niższą i wyższą. 
7. Prowadzenie działalności warsztatowej i seminaryjnej - tworzenie zespołów stażowych do realizacji 
poszczególnych projektów. 
8. Dokumentowanie i archiwizacja działao Ośrodka jak i ważnych zjawisk z dziedziny kultury tradycyjnej. 
9. Współdziałanie z ośrodkami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi realizującymi zadania podobne jak 
Ośrodek "Węgajty"12. 

 

Zespół Logistyki oraz Dział księgowo-finansowy. 

 

 

                                                           
10

 ibidem 
11

 ibidem 
12

 ibidem 
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2. Oferta  

Standardowo CEiIK zajmuje się organizowaniem imprez, koncertów, wystaw i festiwali, np. współpraca przy 
Grunwald 2010, festiwal VIVA Musica 2010, Festiwal „Wioska Teatralna”, ale z nastawieniem na działania 
nierasowe i elitarne, i działalnością komercyjną (wynajem sal, nagłośnienia, oświetlenia, itd.). Należy podkreślid, że 
CEiIK nie prowadzi kół tematycznych, od czasu do czasu organizuje jedynie warsztaty plastyczne. 

CEiIK prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA” i kino, nastawione na „kino ambitne” (R1). 

 

Wsparcie dla GOK-ów prowadzone jest poprzez: 

- doradztwo indywidualne, 

- konsultacje, które odbywają się m.in. przez złożeniem projektu przez GOK, 

- szkolenia, 

- prowadzenie strony www, z potrzebnymi dla GOK-ów informacjami, 

- wydawanie publikacji tematycznych, np. „Dom kultury w XXI wieku”, które rozsyłane są do GOK-ów, 

- inicjowanie dyskusji o kulturze i DK, 

- planuje się organizowanie projektów włączających kilkanaście, kilkadziesiąt lokalnych GOK-ów. 

Można więc to podsumowad jako „dystrybucja wiedzy na dół” (R2). 

Organizacja konferencji, np. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, II Konwersatorium z cyklu 
"Warmia i Mazury: Innowacje - Kultura - Kapitał Społeczny",  

Organizacja warsztatów, np. muzycznych i teatralnych, malowania na jedwabiu. 

Flagowy produkt to „Śpiewajmy Poezję” – nastawienie na kulturę elitarną, antyfestyn. 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Klienci wynikają z misji: 

GOK i NGO lokalne oraz grupy nieformalne, 

Osoby zainteresowane organizowanymi wydarzeniami z zakresu kultury elitarnej (bilety się sprzedają, więc 
zainteresowanie jest). To samo dotyczy działającego kina i dyskusyjnego klubu filmowego. 

W perspektywie wieku – bez ograniczeo. Prowadzą „Młodzież w działaniu” oraz wydarzenie kulturalne dla 
odbiorców w każdym wieku. 

„Charakter naszych relacji jest oczywiście partnerski, ale w oczywisty sposób ukierunkowany na stworzenie i 
realizację wspólnego przedsięwzięcia programowego, nie zaś na dociekanie, czy nasza instytucja działa w sposób 
właściwy. Niemniej brakuje nam tej informacji zwrotnej, bo to bardzo ułatwiłoby nam pracę. Brak tej inicjatywy 
GOK-ów zrzucid można na karb dopiero krystalizujących się zasad współpracy” (R1).  

Kryteria doboru wynikają z misji – brak ewaluacji i diagnozy, która jest bardzo przez instytucję pożądana.  

 

 

http://www.ceik.eu/Artykul.112+M532e4896f43.0.html
http://www.ceik.eu/Artykul.112+M532e4896f43.0.html
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4. Efektywnośd 

„Wpływ jest punktowy, lokalny – tam gdzie realizujemy projekt, tam rejestrujemy efekty. Projekty o charakterze 
społecznym, te realizowane wspólnie z partnerami lokalnymi, muszą trwad dłużej niż rok – wtedy można mówid o 
trwałości efektu, o budowaniu KS, o więziach, przeciwdziałaniu wykluczeniu itp. O tym, że działania odnoszą 
pożądany skutek, wiemy z obserwacji, z tego, że te małe społeczności wchodzą w proces samoorganizacji, że 
powstają tam niezależne od naszych animatorów, oddolne, często też nie związane stricte z kulturą inicjatywy 
społeczne, jednoczące i budujące nowy rodzaj więzi społecznych” (R1). 

Wskazywane problemy działalności: „Potrzebujemy więcej pieniędzy, żeby mied więcej ludzi, żeby realizowad 
więcej projektów w większej ilości miejscowości przy udziale większej ilości partnerów lokalnych w celu osiągnięcia 
większych efektów społecznych” (R1). 

 

5. Współpraca 

CEiIK jako ważna i duża instytucja współpracuje z wieloma podmiotami i na różnych sposób. Mechanizmy 
współpracy: 

Mające na celu sieciowanie poprzez wymianę wiedzy (np. szkolenia, sympozja organizowane przez CEiIK) oraz 
poprzez zapraszanie do udziału w projektach: regionalnych i lokalnych (CEiIK jest chętnie partnerem w obu 
przypadkach). 

Poprzez organizację dużych, regionalnych i małych, lokalnych projektów, do których zapraszane są GOK-i. 

Jak pisałem wyżej, CEiIK widzi się jako organizator konkursów grantowych dla GOK-ów – wizja na przyszłośd. 

Patrząc podmiotowo współpraca dotyczy: 

- program Młodzież w Działaniu, 

- Grundwig, 

- Polsko-Amerykaoska Fundacja na rzecz Wolności, 

- różne stowarzyszenia (ważne jest tu, że w Tratwie i Węgajtach działają pracownicy CEiIK), R1 mówi, że CEiIK jest 
ważnym partnerem dla lokalnych stowarzyszeo, 

- na poziomie lokalnym ma mniejszy kontakt z bibliotekami, ale dobrze układa się współpraca z biblioteką 
wojewódzką. 

- NCK, 

Jeśli chodzi o współpracę z UM, to R1 mówi, że mają dobre relacje. W ciągu jednego miesiąca UM może zmienid 
budżet CEiIK. Oczywiście CEiIK organizuje różne działania na zlecenie, np. Grundwald, ale w ramach wyznaczania 
kierunków działao jest niezależny. O dobrych relacjach świadczy też fakt, że w budżecie CEiIK jest co roku 
odkładana suma, która uruchamiana jest na życzenie UM (to są środki celowe, ten mechanizm ma na celu 
przyśpieszenie procedury wydawania pieniędzy, bez pośrednictwa sejmiku i rady). Tu ważnym kontrapunktem 
będzie na pewno głos UM, ale ze wstępnych rozmów wynika, że ta niezależnośd faktycznie jest – w UM powiedzieli, 
że powiedzą to samo co w CEiIK. Wydaje się, że UM podziela wizję CEiIK co do kierunku działania i daje zielone 
światło. Jednocześnie oczekuję też organizacji eventów. 
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Podkreślam, że CEiIK uważa, że GOK-i to ważny partner, trzeba je wspierad, ale z drugiej strony brak konkretnej 
diagnozy ich potrzeb. 

Wsparcie dla GOK-ów prowadzone jest poprzez: 

- doradztwo indywidualne, 

- konsultacje, które odbywają się m.in. przez złożeniem projektu przez GOK, 

- szkolenia, 

- prowadzenie strony www, z potrzebnymi dla GOK-ów informacjami, 

- wydawanie publikacji tematycznych, np. „Dom kultury w XXI wieku”, które rozsyłane są do GOK-ów, 

- inicjowanie dyskusji o kulturze i DK, 

- planuje się organizowanie projektów włączających kilkanaście, kilkadziesiąt lokalnych GOK-ów. 

Można więc to podsumowad jako „dystrybucja wiedzy na dół” (R2). 

To właśnie te kontakty (plus wieloletnia wiedza instytucjonalna na temat regionu i działao GOK lokalnie) stanowi 
podstawę dla wiedzy o potrzebach GOK. 

Problem jest taki, że CEiIK nie może, a chciałby, ich wspierad finansowa – stąd ten podkreślany pomysł na CEiIK jako 
organizatora konkursów grantowych. 

„Przymierzamy się do organizacji Kongresu Kultury Warmii i Mazur w 2011 roku, ale musimy mied do tego 
błogosławieostwo nowych władz województwa. Współpracy całego środowiska wymaga też ewaluacja starej, 
obowiązującej albo napisanie nowej <Strategii rozwoju kultury>. Tu mamy dystrybucję postulatów (i wiedzy) w 
górę – aż do UM” (R1). 

Konkurencja 

- o finanse z UM z Elblągiem, 

- ze stowarzyszeniami o granty, np. Borussia. 

 

6. Kultura zarządzania  

Dyrektor preferuje zarządzanie wertykalne, zastępca pracuje horyzontalnie – działalnośd CEiIK to wypadkowa ich 
działania. Warto tu zaznaczyd, że działają tu jeszcze Tratwa i Węgajty, które chod powiązane, są niezależne, a więc 
wchodzi trzeci model działania – zewnętrzny. 

 

 

7. Zasoby 

Zasoby ludzkie WDK 

Outsourcing jest pożądanym kierunkiem działania. 

Obecnie 32,42 etatów (20,05 – merytoryczny, administracyjny – 5,62, techniczny – 4,75). W pełnym wymiarze 
pracuje 20 osób. 

Kadra oceniania dobrze, chociaż chcieliby międ więcej osób pracujących merytorycznie.  
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Zasoby materialne: infrastruktura 

Dobra ocena stanu sprzętu CEiIK, wiedzą, gdzie można aplikowad o pieniądze na sprzęt, np. UM 

Budynek wymaga remontu, ale przez to że został wpisany do rejestru zabytków, koszty modernizacji są olbrzymie – 
rewitalizacja (potrzebna) to 13 mln, same okna 1,2 mln – trudno z takimi kosztami wygrad jakiś konkurs (nie udało 
się zdobyd pieniędzy z RPO). 

 

Budżet 

2009 – całośd 4.600 mln – z dotacjami 

Utrzymanie obiektu – 190 tys. 

Wynagrodzenia – 1.468 tys. – 1.238 nasi pracownicy, umowy zlecenia i o dzieło – 228 tys.  

Grundwald – 800 tys. dni europy na Warmii i Maruzarch 80 tys., ogólnopolskie spotkanie „śpiewajmy poezję” 350 
tys. 

Wsparcie dla różnych podmiotów - 250 tys. (np. dla zespołów) 

Działalnośd merytoryczna – 1.400 tys. 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

W tym kontekście trzeba wymienid Multimedialny Leksykon Kultury Warmii i Mazur jako źródło informacji, jego 
działalnośd związana jest też z kierunkiem numer 1. Informacje o historii regionu w formie filmów na stronie 
(http://www.ceik.eu/Ostatni-Warmiacy-i-Mazurzy.390.0.html). Oraz wyszukiwarkę źródeł dofinansowania. 

Jak i w przypadku Bydgoszczy i Kielce nowe technologie uważane są za ważny elementem działalności. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja 

Diagnoza i ewaluacja nie są prowadzone, ale dyrektor dostrzega taką potrzebę. 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

Strona CEiIK jako baza wiedzy dla GOK, NGO i dla ludzi też. Strona nastawiona na funkcjonalnośd.  

 

11. Rozwój i kierunki zmian 

Zwiększenie nacisku na nowe kierunki działania – patrz wyżej. 

 

 

http://www.ceik.eu/Ostatni-Warmiacy-i-Mazurzy.390.0.html
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III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania CEiIK  

Ogólnie biorąc specyfika działania CEIK-u wynika z dalszej i bliższej historii województwa. Dla dyrektora ważna jest 
przeszłośd regionu jako poprzesiedlenczego – widzi w tym problem, którym CEiIK powinien się zająd, a więc 
budowad KS z pomocą DK. W perspektywie funkcjonowania na terenie Olsztyna działa też MOK, więc CEiIK nie tak 
bardzo zajmowad się musi organizacją imprez i festiwali dla miasta, ale jest też zleceniobiorcą od UM. W regionie 
działa też były WDK w Elblągu (Centrum Światowid), ale jego działania nie są skierowane na wspieranie GOK-ów. A 
więc, w dwóch słowach, CEiIK to instytucja stawiająca sobie za cel wspieranie regionu (ale nie jego promocję w 
sensie turystycznym) – budowanie kapitału społecznego (dalej: KS) przez działania kulturalne bezpośrednie i we 
współpracy z lokalnymi GOK-ami (ten aspekt wsparcia i monitoringu GOK-ów przejął CEiIK po WDK: „to tradycja 
WDK” (R1)). Jest to jednak „nowy kierunek działania” (R1), to są „nowe formy animacji kulturowej” (R1), na 
wypracowanie którego miały wpływ działania Tratwy (jej praktyka i ideologia pracy). Problem z tą nowością jest 
taki, że wybór kierunku nowego działania nie jest oparty na przeprowadzonej diagnozie czy ewaluacji (CEiIK nie 
prowadzi diagnozy i ewaluacji). (Mimo że CEiIK nie prowadzi diagnozy potrzeb czy ewaluacji działao, to organizuje 
konferencje tematyczne, panele ekspertów oraz jest w trakcie kooczenia badao na temat stanu działania, ale nie 
potrzeb, lokalnych GOK-ów). 

 

Rola CEiIK w środowisku regionalnym wynika z jego misji. Po pierwsze jest to instytucja stawiająca sobie cele 
integracji społecznej poprzez działalnośd kulturową a zarazem wspomaganie innych podmiotów zajmujących się 
działalnością kulturową. Ważnym elementem jest też promocja kultury wysokiej. Biorąc pod uwagę działania z 
zakresu kultury wysokiej oraz liczne realizowane projekty (w tym między innymi ośrodek szkoleniowy „Młodzież w 
działaniu”) rolę CEiIK określid należy jako ważną w regionie – dostarczyciela know-how oraz kultury wysokiej. 
Ważnośd regionalna CEiIK wynika również z tego, że jest jedyną tego typu instytucją w województwie (Centrum 
Światowid w Elblągu ma inny profil). 

Nastawienie na współpracę i faktyczna współpraca z GOK-ami (ale również stowarzyszeniami, np. silna współpraca 
z Tratwą i grupami nieformalnymi poprzez Młodzież w działaniu) i nacelowanie działao na społeczności lokalne 
powoduje, że CEiIK staje się obecny i ważny lokalnie jako organizator i inicjator działao.  

Do kontekstu działania zaliczyd można również. Po pierwsze, cele działania, które wyznaczane są za pomocą 
projekcji potrzeb a nie diagnozę czy ewaluację. Po drugie, podkreślana w rozmowie charakterystyka historii 
regionu – poprzesiedleoczy, popegeerowski rozumiane jest jako jeden z głównych powodów obecnie niskiego KS, a 
więc i obszar do działao. Po trzecie, kwestie prawne. Zła ocena ustawy o organizacjach pożytku publicznego. R1 
chciałby, aby do konkursów grantowych UM mogły startowad GOK-i. Po czwarte, R2 podkreśla fakt, że większośd 
gmin jest wiejska, co jego zdaniem wpływa na działalnośd GOK-ów i ich potrzeby i m.in. stąd rola CEiIK jako 
dostarczyciela wiedzy. 

 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Bardzo dużo od kilku lat robi się w tym zakresie – praca na pamięci jako działania wzmacniające kapitału 
społecznego. 

 

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 

Budowanie KS poprzez działania kulturalne i poszerzenie wiedzy w tym zakresie (Leksykon Kulturalny Warmii i 
Mazur na stronie CEIK), zaspokajanie potrzeb kulturalnych i wsparcie podmiotów działających w obszarze kultury. 
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IV. Badana instytucja a DK 

Partnerska i pomocowa w zakresie organizacji imprez, sieciowania, dostarczania know-how. Prowadzenie 
wyszukiwarki dotacji na stronie www. 

Wsparcie dla GOK-ów prowadzone jest poprzez: 

- doradztwo indywidualne, 

- konsultacje, które odbywają się m.in. przez złożeniem projektu przez GOK, 

- szkolenia, 

- prowadzenie strony www, z potrzebnymi dla GOK-ów informacjami, m.in. wyszukiwarka dofinansowania, 

- wydawanie publikacji tematycznych, np. „Dom kultury w XXI wieku”, które rozsyłane są do GOK-ów, 

- inicjowanie dyskusji o kulturze i DK, 

- planuje się organizowanie projektów włączających kilkanaście, kilkadziesiąt lokalnych GOK-ów. 

Można więc to podsumowad jako „dystrybucja wiedzy na dół” (R2). 

 

O celach i skąd wynikają już było wyżej, Teraz bliżej przedstawię potrzeby GOK-ów z podkreśleniem, że to wiedza 
bez diagnozy, ale na podstawie źródeł takich jak indywidualne kontakty i wiedza instytucjonalna. Potrzeby GOK to: 

- wiedza (pozyskiwanie środków, w tym na sprzęt), 

- szkolenia, doradztwo, 

- wzrost potrzeb w tych dwóch zakresach zawsze pojawia się zdaniem R2 po wyborach do JST, bo wiąże się to z 
wymianą dyrekcji DK (często zdaniem R2), 

- R2 podkreśla, że GOK potrzebują niezależności politycznej, aby stad się aktywne i ważne lokalnie, ale to wynika z 
jego projekcji ich działania, a nie z tego, co werbalizują GOK. „niezależnośd daje dywersyfikacje źródeł 
finansowania” R2, 

- R2 wskazuje też, że w regionie jest dużo świetlic wiejskich, w których mogłoby się więcej dziad. 

R1 podkreśla, że obecnie GOK „to łup polityczny, gdzie zatrudnia się swoich”, co skutkuje „słabą kadrą i dużą 
fluktuacją kadr”.  

 

V. Polityki kulturalne 

R1 mówi, że dokumentem spajającym jest tu „Strategia Rozwoju Kultury Województwa”, ale jest ona na tyle 
pojemna, że jest martwa. W związku z tym mam wrażenie, że polityka kulturalna jest wypadkową różnych mniej 
określonych działao i decyzji – koncepcji UM, pomysłów CEiIK, lokalnej sytuacji GOK, możliwości grantowych, 
sytuacji prawnej. Nie można powiedzied, że ktoś tworzy tę politykę, one się raczej wydarza jako wynik działao 
różnych podmiotów, ale UM wskazywany jest tu jako ważny podmiot. 
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Rola CEiIK jest ważna – sam siebie plasuje jako dostarczyciela know-how dla GOK-ów oraz innych podmiotów 
lokalnych działających w polu animacji kulturowej (NGOsy), a także twórcę ideologii działania (np. że ważny jest 
KS).  

R1 dużo mówił, jak ta polityka powinna się zmienid: 

Dywersyfikacja źródeł dochodów dla DK lokalnej 

Działanie w sieci 

CEiIK jako grantodawca, wzrost znaczenia GOK lokalnie (w formie nie tylko „parady słoni”, ale też jako inspiratorów 
aktywności lokalnej) 

Działania związane z kulturą jako misja społeczna – wzrost KS, praca na pamięci 

Antyplan Hausner – kultura nie ma byd kołem zamachowym gospodarki, ale pełnid funkcje społeczne – integracja 
społeczna 

 

VI. Wnioski i Rekomendacje 

Profil działalności 

CEiIK to zmieniająca obecnie swoją działalnośd w kierunku zwiększenia wsparcia dla regionalnych instytucji kultury i 
innych podmiotów działających w regionalnym polu kultury. 

Nie prowadzi kół tematycznych, organizuje wydarzenia określane mianem „kultury elitarnej”. 

Prowadzi kino i DKF. 

 

VII. Uwagi metodologiczne 

Dane dotyczące realizacji badania w województwie warmiosko-mazurskim: 

Badanie zrealizowano na podstawie: 

Wicedyrektor CEiIK, 

Pracownik CEiIK zajmujący się współpracą z DK, 

Kierownik działu finansów. 

 

VIII. Podsumowanie (Executive summary) 

Ogólnie biorąc specyfika działania CEIK-u wynika z dalszej i bliższej historii województwa. Dla dyrektora ważna jest 
przeszłośd regionu jako poprzesiedlenczego – widzi w tym problem, którym CEiIK powinien się zająd, a więc 
budowad KS z pomocą DK. W perspektywie funkcjonowania na terenie Olsztyna działa też MOK, więc CEiIK nie tak 
bardzo zajmowad się musi organizacją imprez i festiwali dla miasta, ale jest też zleceniobiorcą od UM. W regionie 
działa też były WDK w Elblągu (Centrum Światowid), ale jego działania nie są skierowane na wspieranie GOK-ów. A 
więc, w dwóch słowach, CEiIK to instytucja stawiająca sobie za cel wspieranie regionu (ale nie jego promocję w 
sensie turystycznym) – budowanie kapitału społecznego (dalej: KS) przez działania kulturalne bezpośrednie i we 
współpracy z lokalnymi GOK-ami (ten aspekt wsparcia i monitoringu GOK-ów przejął CEiIK po WDK: „to tradycja 
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WDK” (R1)). Jest to jednak „nowy kierunek działania” (R1), to są „nowe formy animacji kulturowej” (R1), na 
wypracowanie którego miały wpływ działania Tratwy (jej praktyka i ideologia pracy). Problem z tą nowością jest 
taki, że wybór kierunku nowego działania nie jest oparty na przeprowadzonej diagnozie czy ewaluacji (CEiIK nie 
prowadzi diagnozy i ewaluacji). (Mimo że CEiIK nie prowadzi diagnozy potrzeb czy ewaluacji działao, to organizuje 
konferencje tematyczne, panele ekspertów oraz jest w trakcie kooczenia badao na temat stanu działania, ale nie 
potrzeb, lokalnych GOK-ów). 

Standardowo CEiIK zajmuje się również organizowaniem imprez, wystaw i festiwali (z nastawieniem na działania 
nierasowe i elitarne) i działalnością komercyjną. 

Wsparcie dla GOK-ów prowadzone jest poprzez: 

- doradztwo indywidualne, 

- konsultacje, które odbywają się m.in. przez złożeniem projektu przez GOK, 

- szkolenia, 

- prowadzenie strony www, z potrzebnymi dla GOK-ów informacjami, 

- wydawanie publikacji tematycznych, np. „Dom kultury w XXI wieku”, które rozsyłane są do GOK-ów, 

- inicjowanie dyskusji o kulturze i DK, 

- planuje się organizowanie projektów włączających kilkanaście, kilkadziesiąt lokalnych GOK-ów. 

Można więc to podsumowad jako „dystrybucja wiedzy na dół” (R2). 
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3.3. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Województwo śląskie. 

 

Marta Byrska-Szklarczyk 

 

I. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

W statucie OKiSu, który pozyskałam podczas rozmowy z dyrektorem Piotrem Borkowskim (statut nie jest 

udostępniony na stronie internetowej OKiSu) została przedstawiona w Rozdziale II ( Cel i zakres działania) w 

punktach 1 – 4. : „Podstawowym zadaniem OKiS jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej w zakresie 

upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności zaś kultury i sztuki Dolnego Śląska.” (1) „Zakres działania OKiS 

obejmuje w szczególności: a) prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, b) upowszechnianie kultury i 

sztuk,i c) promowanie nowych zjawisk artystycznych, d) tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych 

twórców e) integrację środowisk twórczych, f) prowadzenie działalności dokumentacyjnej i naukowej”. (2) Jak 

dowiadujemy się w punkcie nr 3 cele te realizowane są „poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i imprez o 

charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym”.  

Statut jest dośd krótki (3 strony) i ogólny. Nie ma w nim mowy o współpracy z Domami Kultury ani o konkretnych 

działaniach (cyklicznych festiwalach czy imprezach), których instytucja ma się podejmowad. Zostały one wykreślone 

(znajdowały się w poprzedniej wersji dokumentu). Obecny dyrektor, zmieniając profil instytucji pozbył się 

punktów, które, jak określił „wiązały mu ręce”, decydując się na bardziej „lapidarną” wersje dokumentu.  

Misja i wizja OKiS przedstawiona przez dyrektora – Piotra Borkowskiego 

Misja OKiSu zawarta jest już poniekąd w jego nazwie. Dyrektor odcina się zarówno od nazwy Dom Kultury jak i od 

słowa  „wojewódzki” np. teren swojego działania nazywa zawsze „regionem” a nie „województwem”. „Nie 

chciałbym mówid o sobie Wojewódzki Dom Kultury, nikomu nie ujmując, ale jako o takim Centrum Kultury na 

Dolnym Śląsku”. Dyrektor odcina się tym samym (co podkreślał) od tradycyjnego modelu funkcjonowania WDK, 

charakterystycznego dla poprzedniej epoki – nie współpracuje z Domami Kultury, nie zatrudnia instruktorów, nie 

prowadzi działalności klubowej, kursów ani kół zainteresowao. Swoją instytucję określa najczęściej dwoma 

słowami: „nowoczesna” i „uniwersalna”, czyli nie specjalizująca się w żadnej dziedzinie kultury.  

Misję Ośrodka dyrektor Borkowski streszcza w jednym zdaniu:  „Prezentujemy dolnośląską twórczośd, dolnośląską 

kulturę i dolnośląskich artystów na zewnątrz, a na Dolny Śląsk staramy się  przywieźd i pokazywad coś, czego na 

Dolnym Śląsku nie ma”. „Prezentacja na zewnątrz” to szeroko rozumiana promocja artystów z regionu w Polsce 

oraz za granicą np. planowana wystawa twórczości Stanisława Dróżdża w Dreźnie i Berlinie, wymiany studentów 

ASP między Dolnym Śląskiem a Alzacją, wystawa „Republika Bananowa. Suplementy do sztuki polskiej lat 80.” na 

Węgrzech, . Z kolei na Dolny Śląsk dyrektor stara się „przywieźd” sztukę spoza regionu np. zespół tancerzy z 

Kirowogradu, który miał trasę w miejscowościach Dolnego Śląska czy zespół jazzowy z Alzacji, koncertujący na 

podobnej zasadzie. Również festiwale, których organizatorem jest OKiS odbywają się poza Wrocławiem: „ja 

chętniej coś pokażę na Dolnym Śląsku niż we Wrocławiu, chociażby dlatego, ż jestem dofinansowywany przez 

samorząd województwa. I takie było tez założenie”. (np. Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie).   



 66 

 Zasadniczą misją OKiSu jest więc „działalnośd w terenie”. Nie opiera się jednak ona na współpracy z Domami 

Kultury (chyba, że są niezbędne przy realizacji jakiegoś projektu, bo np. jedyne w okolicy posiadają scenę) a na 

bezpośredniej współpracy z Instytucjami Kultury (teatry, galerie, muzea, uczelnie) oraz dolnośląskimi artystami. 

„Ośrodek jest taką instytucją regionalną, żeby nie mówid  wojewódzką i tu zawsze można dostad oparcie, 

oczywiście nie zawsze wszystkim pomożemy, nie zawsze jesteśmy w stanie dołożyd, nie we wszystko się 

zaangażowad, ale myślę, że w bardzo wielu wypadkach wsparliśmy artystów, niektórych wykreowaliśmy”. 

Misją OKiSu jest również ułatwienie dostępu do kultury w regionie. Wprowadzono bezpłatne bilety, a nawet 

zorganizowano darmowy dojazd na wiele dolnośląskich imprez.  

Kreatorem misji jest dyrektor, który przedstawił swoją wizję OKiSu na konkursie, ubiegając się w 2002 r. o swoje 

stanowisko. Borkowski podkreślił jednak, że to zespół ją realizuje a wszystkie merytoryczne decyzje są 

konsultowane z odpowiednimi specjalistami.  

 

Misja i wizja OKiS przedstawiona przez dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 

Jacka Gawrooskiego 

Dyrektor Gawrooski zwięźle przedstawił misję OKiSu: „Misją najważniejszą jest upowszechnianie kultury we 

Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i reprezentowanie tych dobrych tradycji kultury Dolnego Śląska na zewnątrz.” 

Pokrywa się to częściowo z misją określoną przez dyrektora Borkowskiego. Dyrektor Wydziału Kultury podkreślił 

uniwersalnośd OKiSu – przyznał, że jest to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej funkcjonujących instytucji 

kultury na Dolnym Śląsku. Dyrektor Gawrooski podkreślił również misję wychowawczą Ośrodka, który powinien 

„wychowad młodego odbiorcę sztuki”. Nie wskazał na żadne konkretne działania, w których przejawia się misja 

OKiSu argumentując, że przejawia się ona w całej ich działalności.  

 

Historia i kluczowe momenty funkcjonowania OKiSu 

a) 1974 – 1990 

OKiS został powołany do życia w 1974 przez Wojewódzką Radę Narodową jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. Był 

finansowany – jak wszystkie tego typu instytucje z budżetu paostwa. W tym okresie Ośrodek słynął z prowadzenia 

Klubu Związków Twórczych i restauracji, która była miejscem spotkao miejscowej bohemy artystycznej. 

Prowadzono również działalnośd charakterystyczną dla Domu Kultury.  

b) 1990 – 1995 

Ten okres to złote lata OKiSu. Był wtedy organizatorem dwóch znaczących imprez, które nadawały kierunek 

działania całej instytucji. Był to Festiwal Piosenki Aktorskiej i Wratislavia Cantas. Od 1992 roku OKiS wydaje 

miesięcznik „Odra”. 

c) 1995 – 2002  

Okres upadku OKiSu. Po odejściu od Ośrodka dwóch najważniejszych imprez – Festiwalu Piosenki Aktorskiej i 

Wratislavii Cantas instytucja nie potrafiła znaleźd sobie nowej formuły. Zadłużyła się, straciła renomę, groziło jej 

zamkniecie. Co roku zmieniali się dyrektorzy ale żadnemu z nich nie udało się uratowad dobrego imienia OKiSu. 

Ośrodek prowadził działalnośd klubową, prowadził teatr, ale nie organizował żadnych znaczących się przedsięwzięd, 
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nie działał w terenie, był na skraju ruiny. Ważnym momentem dla instytucji było uwłaszczenie na jej korzyśd 

czterech przylegających do niej kamienic (w Rynku).  

d) Od 2002  

W 2002 roku obecny dyrektor Piotr Borkowski wygrał konkurs na dyrektora OKiSu i od tamtego czasu OKiS zaczął 

się odbudowywad. Dyrektor pozyskał środki z wynajmu, przeprowadził remont elewacji i dachu budynku. Rozwiązał 

kluby i zespoły (m.in. Teatr Zielona Latarnia) i rozpoczął realizowanie misji – współpracy z Instytucjami Kultury na 

Dolnym Śląsku. Obecnie OKiS organizuje ponad 150 ważnych festiwali i imprez (ok. 150 tysięcy odbiorców), wydaje 

dwa pisma – „Odrę” i „Notatnik Teatralny”, prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową i regionalną. W tym 

roku OKiS został uhonorowany prestiżową nagrodą Sejmiku Dolnośląskiego „Silesia” za całokształt swej pracy.   

 

2. Oferta  

2. 1. Ogólna charakterystyka oferty, struktura oferty. 

OKiS ma w swojej ofercie ok. 150 imprez i festiwali rocznie. Z ich oferty korzysta ok. 150 tysięcy ludzi. OKiS nie 

prowadzi działalności typowej dla Domu Kultury. Nie prowadzi klubów, kursów, zespołów, nie zatrudnia 

instruktorów, działających w terenie. Imprezy i wydarzenia mają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski i 

międzynarodowy. Za główne filary działalności OKiSu dyrektor uznał Dolnośląski Festiwal Artystyczny, współpracę 

w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współpracę międzyregionalną.  

2.2. Imprezy i wydarzenia cykliczne, oferta stała w regionie 

Do najważniejszych przedsięwzięd tego typu dyrektor zaliczył: Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju,  

Festiwal Chopina w Dusznikach Zdroju, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA), Maj z Muzyką 

Dawną, Koncerty Hałdalowe, . Imprezy organizowane są we współpracy z teatrami, filharmoniami oraz szkołami 

artystycznymi z Dolnego Śląska. OKiS prowadzi również swoją galerię fotografii mieszczącą się w Domku 

Romaoskim.  

2.3. Dolnośląski Festiwal Artystyczny (DFA) 

DFA to jak określił dyrektor „górny pułap naszej działalności”. Są to „permanentne działania” w ramach stałej 

współpracy z galeriami na Dolnym Śląsku i za granicą. Wystawy i imprezy w ramach DFA finansowane są całkowicie 

przez OKiS, przedstawiane są jednak w całym regionie. Największym sukcesem DFA była wystawa „Republika 

bananowa. Suplement do sztuki lat 80.”  

2.4.Współpraca w ramach Krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

 OKiS współpracuje z galeriami i muzeami z krajów Grupy Wyszehhradzkiej. Współpraca obejmuje wymianę 

wystaw (np. „Republika bananowa”) czy wspólną organizację plenerów – malarskich, rzeźbiarskich, 

fotograficznych, a ostatnio szklarskich (Festiwal EkoGlas). 

2.5. Współpraca w ramach Porozumieo Międzyregionalnych 

OKiS uczestniczy w promocji polskiej i dolnośląskiej kultury w ramach współpracy międzyregionalnej, za 

pośrednictwem administracji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach działalności międzyregionalnej 
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OKiS prezentował dolnośląską sztukę np. podczas Dni Dolnego Śląska w Meklemburgii. OKiS koordynuje również 

duży projekt wymiany studentów ASP i artystów ceramików oraz artvideo między Dolnym Śląskiem a Alzacją. 

 

2.6. Współpraca z indywidualnymi artystami 

OKiS organizuje wystawy wielu indywidualnym artystom z całego regionu. Do każdej wystawy wydawany jest 

zawsze katalog.  

2.7. Lekcje kultury i Szpital w kolorze 

Dwa autorskie programy Agnieszki Prusak – Cybulskiej z OKiS. „Lekcje kultury” to „Program przeznaczony dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej oraz podopiecznych dolnośląskich domów dziecka. (…) Program obejmuje 

zwiedzanie instytucji kultury, muzeów, Panoramy Racławickiej, uczestniczenie w spektaklach teatralnych, 

(…)Opery, oraz spacery po Ostrowie Tumskim”. (cytat ze strony www. OKiS) „Szpital w kolorze” to program 

realizowany w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Celem programu jest resocjalizacja więźniów poprzez sztukę i 

wykonywanie prac plastycznych na rzecz szpitali.  

2.8. Działalnośd wydawnicza 

Od 1992 roku OKiS wydaje miesięcznik „Odra” a od 2009 „Notatnik teatralny”. Do każdej wystawy wydawane są 

katalogi, plakaty, ulotki.  

2.9. Zmiany w ofercie 

Dyrektor podkreślał wielokrotnie otwartośd OKiSu na propozycje współpracy od innych instytucji czy  artystów 

indywidualnych. Zmiany w ofercie polegają na jej rozszerzaniu, włączaniu nowych wydarzeo do repertuaru działao. 

Dyrektor stara się nie rezygnowad ze sprawdzonych imprez, a w razie problemów finansowych ograniczyd koszta 

ale zachowad wydarzenie. 

2.10. Produkt flagowy wg dyrektora Borkowskiego i dyrektora Gawrooskiego 

Za taki produkt dyrektor OKiSu uważa DFA – projekt, który powstał w OKiSie i w którym najpełniej wyraża się jego 

misja. Na drugim miejscu wymienił współorganizowanie Festiwalu Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Ten festiwal 

został wymieniony jako najważniejsza impreza OKiSu przez dyrektora Gawrooskiego.  

 

3. Odbiorcy/klienci  

3.1. Odbiorcy instytucjonalni 

Przy różnych wydarzeniach OKiS współpracuje z różnymi instytucjami. Na stałe współpracuje w ramach działalności 

festiwalowej i wystawienniczej m.in. z teatrami, filharmoniami, galeriami Dolnego Śląska, a także z ASP, z Wyższą 

Szkołą Teatralną. W ramach programów „Lekcje kultury” i „Szpital w kolorze” OKiS współpracuje z dolnośląskimi 

domami dziecka, szkołami specjalnymi i zakładem karnym.  

3.2. Odbiorcy indywidualni 
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Artyści, mieszkaocy Dolnego Śląska, Polski i regionów z którymi OKiS współpracuje. Trudno stworzyd profil ok. 

150 000 indywidualnych odbiorów. Poszczególne wydarzenia kierowane są do różnych grup odbiorców np. 

miesięcznik „Odra” do studentów kierunków humanistycznych, festiwal „Maj z muzyką dawną” również – dyrektor 

kreuje w tym przypadku grupę odbiorców poprzez system dużych zniżek dla studentów.  

3.3. Klienci 

OKiS wynajmuje trzy kamienice, których jest właścicielem. Wynajmuje również sale następującym 

stowarzyszeniom - Stowarzyszeniu Artystów Scen Polskich, Stowarzyszeniu Architektów, Stowarzyszeniu Pisarzy 

Polskich i Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru. 

 

4. Efektywnośd  

4.1 Według dyrektora OKiSu 

Efektywnośd OKiSu można mierzyd według dyrektora frekwencją imprez i wydarzeo kulturalnych. Na podstawie 

liczby sprzedanych / rozdanych biletów dyrektor stwierdza, że działalnośd OKiSu przynosi dużo większe efekty niż 

gdyby kontynuował profil charakterystyczny dla Wojewódzkiego Domu Kultury. Efektem działania Ośrodka jest 

rozbudzenie zamiłowania do sztuki i poszerzanie horyzontów – w szczególności mieszkaoców małych miejscowości, 

gdzie dostęp do kultury jest ograniczony. Za efekt OKiSu można też uznad sukces wielu młodych artystów, dla 

których była to pierwsza instytucja, gdzie mogli się zaprezentowad. Różne działania OKiSu przynoszą różne efekty – 

np. projekt „Szpital w kolorze” przyczynia się do resocjalizacji więźniów. 

4.2 Według dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Dyrektor zastanawia się, czy efekt działania instytucji kultury może byd w ogóle mierzalny. Stwierdza, że efektem 

działania OKiSu jakiego oczekiwałby Urząd Marszałkowski byłoby  powszechne kojarzenie OKiSu z tym urzędem, co 

się nie udaje. „Jeśli mówimy o czymś co się nie do kooca udało, to właśnie o tożsamości instytucji z UM.” (OKiS 

kojarzony jest z miastem Wrocław wg dyrektora) 

 

5. Współpraca 

5.1. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy dyrektora OKiSu 

Współpraca z lokalnymi DK nie jest celem działalności OKiSu. Pracownicy nie prowadzą instruktarzy ani szkoleo dla 

DK. Dyrektor wyraża się nieco pogardliwie o „pouczaniu DK przez centralę”, które miało miejsce w „zamierzchłych 

czasach”. Obecnie współpraca ogranicza się do kilku DK w przypadku konkretnych imprez, polega na 

współfinansowaniu, podsyłanie zespołów i imprez. Domy Kultury są tutaj traktowane po partnersku, tak jak inne 

instytucje kultury. Nie są w żaden sposób preferowane, czy pomijane względem innych instytucji z tytuły bycia DK. 

Np. gdy w dyrektor chce wystawid gdzieś w regionie spektakl w ramach festiwalu WROSTJA a w okolicy nie ma 

teatru korzysta np. ze sceny w DK.  

Układy z DK dyrektor określa jako partnerskie, chod jak przyznaje: „ja lubię mied pod kontrolą całośd sytuacji”. Lista 

DK z którymi OKiS współpracuje bądź współpracował jest krótka: Świdnica, Kłodzko, Polanica, Lądek Zdrój, 

Oleśnica, Bolesławiec, Strzelin, Bogatynia. Jak powiedział dyrektor: współpraca jest dobra, albo nie ma jej wcale 

(OKiS nie współpracuje w żaden sposób z ogromną większością dolnośląskich  DK). Poniższy cytat dobrze ilustruje 
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formę współpracy z DK: „Jak coś organizujemy to jest to na zasadzie takiej współpracy. Nie tworzymy wspólnych 

projektów. Czasem tylko na takiej zasadzie, że jest jakiś projekt to zastanawiamy, czy to się nie łączy z jakimś moim 

i może wspólnie by coś zrobid. Jeden z DK we Wrocławiu robi teraz takie spotkania poświęcone Różewiczowi i ja 

akurat miałem jakieś elementy dotyczące Różewicza (…) i włączymy to w ten projekt. (…) Nie współpracujemy w 

ogóle – bo jeśli ktoś się do nas nie zgłosi , my nie mamy, że tak powiem interesu (…) bo nie jest naszym zadaniem 

ani celem, aby do każdego DK przyjeżdżad i mówid: to, to albo to. Bo są DK, które coś robią, szukają wsparcia, to do 

mnie tu przychodzą, to ja albo im pomagam, bo mogę, albo ich gdzieś ukierunkuję, albo im w czymś doradzę, albo 

coś robimy albo niestety, jest to z boku, musicie sobie radzid sami, nie jestem w stanie wam pomóc.” Innym 

przykładem DK, który zwrócił się o pomoc do OKiSu był DK w Lądku Zdroju, gdzie OKiS pomaga w organizacji 

Lądeckiego Lata Baletowego i Festiwalu Jandy.  

Zasadniczym modelem działania OKiSu na Dolnym Śląsku jest współpraca z lokalnymi instytucjami kultury. DK 

traktowane są jako takie instytucje. Dyrektor uważa to z dobry model i wydaje mu się, że Domy Kultury też są 

zadowolone z takiej otwartej a nie „narzuconej” możliwości współpracy. 

Stałą formą współpracy z dolnośląskimi instytucjami kultury – w tym również DK – jest należące do OKiSu 

Dolnośląskie Centrum Informacji (DCIK), które promuje wszelkie wydarzenia kulturalne regionu (trzeba je tylko 

samemu zgłosid).  

5.2. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy dyrektora WK UM  

Dyrektor Gawrooski uważa, że dla lokalnych DK istotniejsza jest rola instytucji kultury znajdujących się „w terenie” 

niż tych we Wrocławiu – czyli m.in. OKiSu. „One tak promieniują bardziej. Te wrocławskie – one są dolnośląskie, ale 

one będą zawsze bardziej wrocławskie niż dolnośląskie”.  

5.3. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy DK (CATI) 

Pięciu dyrektorów z sześciu z którymi rozmawiałam oczekiwałoby większej współpracy z OKiSem niż ta obecnie. 

Proponowany przez nich zakres współpracy to m.in.: lepsza sied przepływu informacji, intensywniejsza wymiana 

wystaw i koncertów, pomoc merytoryczna, pośredniczenie między ministerstwem a DK, pomoc przy pisaniu 

wniosków i projektów, pomoc prawna, wychodzenie z propozycjami współpracy, pomoc w znalezieniu 

odpowiednich szkoleo, wymiana doświadczeo, dofinansowanie, spotkania dyrektorów. Jedynie dyrektor DK w 

Bolesławcu zdecydowanie odżegnał się od zwiększenia współpracy z OKiSem, podkreślając niezależnośd we 

współpracy swojego DK z filharmoniami, galeriami i artystami. Generalnie instytucje te (a to jedyne DK które 

współpracowały z OKiSem) nie oczekują koordynacji ze strony Ośrodka i deklarują zadowolenie z niezależności przy 

jednoczesnym oczekiwaniu większego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.  

5.4.Współpraca-inne WDK i instytucje kultury o zasięgu woj. i ogólnopolskim 

OKiS nie współpracuje z innymi Wojewódzkimi Ośrodkami czy Domami Kultury. Dyrektor wyraził nawet zdziwienie, 

że funkcjonują jeszcze instytucje o nazwie WDK. OKiS prowadzi natomiast współpracę z wieloma instytucjami 

kultury i sztuki o charakterze lokalnym, wojewódzki, ogólnopolskim oraz z instytucjami poza granicami Polski. 

Poczytuje to sobie za jeden z największych sukcesów. 

a)Współpraca z instytucjami na Dolnym Śląsku.  

Współpraca z instytucjami na Dolnym Śląsku rozwija się od 2002 roku. Jest celem statutowym OKiSu i kluczowego 

projektu jakim jest DFA. Dyrektor przyznaje, że nie posiadając sali teatralnej ani galerii (Domek Romaoski ma małą 

powierzchnię wystawienniczą) OKiS jest niejako „przymuszony” do współpracy z galeriami i muzeami. 
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Najważniejsze instytucje z którymi współpracuje OKiS to: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (instytucja 

wojewódzka), wałbrzyska galeria BWA, Muzea Narodowe regionu, wszystkie trzy filharmonie (instytucje 

wojewódzkie), Opera Wrocławska,  ASP, Wyższa Szkoła Teatralna, TVP Wrocław, Fundacja WRO, Gmina Żydowska, 

huta szkła w Szklarskiej Porębie, współpraca z wieloma stowarzyszeniami np. Stowarzyszeniem Fotografików. 

Współpraca ta przyjmuje najczęściej charakter współorganizowania konkretnych imprez czy festiwali. Niekiedy 

OKiS pomaga mniejszym instytucjom (DK, stowarzyszeniom czy innym) w pozyskaniu dotacji , niektórym pomagał 

organizacyjnie wyciągnąd się z trudnej sytuacji (wałbrzyski teatr). Z niektórymi instytucjami – np. Telewizją 

współpraca ma charakter stały i polega na dokumentacji ważniejszych imprez OKiSu. Jak podsumowuje dyrektor: 

„Jest dużo takich nitek w które jesteśmy wplątani czy powiązani i staramy sie w takich zjawiskach uczestniczyd.” 

b)Współpraca z instytucjami spoza regionu 

OKiS promuje dolnośląskich artystów na terenie całego kraju. Współpracuje w tym zakresie z galeriami i muzeami 

na terenie Polski (np. wystawa „Republika Bananowa. Suplementy do sztuki polskiej lat 80.” była m.in. w Łodzi, 

Szczecinie, Poznaniu). Współpracę ułatwiają szerokie znajomości dyrektora Piotra Borkowskiego z dyrektorami 

instytucji kultury w całej Polsce.  

c)Współpraca z instytucjami poza granicami Polski 

OKiS współpracuje z instytucjami kultury w krajach Grupy Wyszechradzkiej (muzea, galerie oraz Instytuty Polskie). 

Owocem tej współpracy było m.in. wystawienie „Republiki bananowej” w Debreczynie na Węgrzech i w 

Bukareszcie. Współpracuje również z  galeriami i szkołami artystycznymi w Alzacji ora instytucjami kultury w 

regionach zaprzyjaźnionych w ramach Współpracy Międzyregionalnej.  

 

6. Kultura zarządzania 

6.1. Zarządzanie finansami 

Od 2002 r. kiedy dyrektorem jest Piotr Borkowski instytucja zarządzana jest bardzo sprawnie. Dyrektorowi udało 

się wyciągnąd ją z długów, zaciągniętych przez poprzedników, pozyskad środki na remont elewacji i dachu, 

pozyskad sponsorów np. Fundację Polską Miedź, wykorzystad koniunkturę sportową (przy promocji Centrum 

Informacji Kulturalnej nie obawiał się sprzedawad również biletów na wydarzenia sportowe czym rozreklamował 

DCIK i OKiS), oraz modę na ekologię (pozyskuje pieniądze z funduszy ekologicznych przy projekcie EkoGlas bazując 

na odpadach z hut szkła). Zawarł bardzo korzystne umowy najmu lokali należących do OKiSu (środki z najmu 

stanowią 30% budżetu). Borkowskiemu udało się odbudowad dobry wizerunek instytucji, która, gdy ją obejmował – 

„była na skraju ruiny”.  

6.2. Zarządzanie personelem  

W OKiSie pracuje 25 osób. Relacje w zespole dyrektor określa jako koleżeoskie, a pracę jako zespołową, chod 

przyznaje, że lubi nadzorowad całośd. Korzysta z konsultacji ekspertów, przy większości projektów gdyż sam nie jest 

artystą. Jak powiedział o sobie „Jestem księgowym, administratorem i dyrektorem w jednej osobie”. Wymienił 90 

% pracowników obejmując stanowisko dyrektora OKiSu, stawiając na młodą i wykształconą kadrę.  

6.3. Dyrektor WK UM o metodach zarządzania OKiSem. Rola UM w zarządzaniu.  



 72 

Dyrektor Gawrooski bardzo pozytywnie ocenia styl zarządzania instytucją przez Piotra Borkowskiego: „Duże 

znaczenie dla OKiSu ma stabilizacja jeśli chodzi o dyrektora. (…) już miał czas na to aby  okrzepnąd, zbadad rynek, 

chod on od dawna uczestniczy w życiu kulturalnym i wie jak to wszystko jest skonstruowane, miał  swoje kontakty, 

życzliwych ludzi, bo dziś bez życzliwych ludzi właściwie nie są możliwe żadne działania. Mógł sobie w ciągu tych 

ośmiu lat sformułowad kadrę, która spełni wymogi nowoczesnej instytucji kultury, bo OKiS należy  do nowoczesnej 

instytucji kultury. Tu nie chodzi o infrastrukturę a o myślenie o kulturze”. Dyrektor Gawrooski typuje również OKiS 

na pierwsza instytucję kultury w regionie, która przejdzie na impresaryjno – grantowy model finansowania. Wpływ 

UM na działalnośd OKiSu ogranicza się do przyznawania dotacji podmiotowej, dodatkowych finduszy 

konkursowych, oraz powoływaniu / odwoływaniu dyrektora. Jak mówi dyrektor Gawrooski: „Ja zawsze 

podkreślam, że dyrektor instytucji wojewódzkiej, posiadający osobowośd prawną, odpowiada za zatrudnianie, za 

finanse, za zwalnianie, za działalnośd merytoryczną i tak naprawdę dosyd ograniczony jest wpływ UM na 

działalnośd instytucji”.  

 

7. Zasoby 

7.1.Zasoby ludzkie OKiS 

OKiS zatrudnia 25 osób. Oprócz tego w Domku Romaoskim, który jest galerią fotografii należącą do OKiSu pracują 3 

osoby. 2/3 zatrudnionych osób to pracownicy merytoryczni – reszta to sekretariat, administracja, księgowośd, 

obsługa techniczna. Dyrektor Borkowski wyróżnia „roboczo” dwie zasadnicze grupy pracowników merytorycznych: 

tych działających w ramach DFA i współpracy z Grupą Wyszechradzką oraz Dział Współpracy z Zagranicą realizujący 

umowy międzyregionalne. Pracownicy merytoryczni mają zadaniowy czas pracy. Dyrektor zatrudnia również 

studentów i absolwentów na niskopłatne staże. Częśd z nich po zakooczeniu stażu została zatrudniona w OKiSie, a 

pozostali, dzięki nabytym tu doświadczeniom znaleźli prace w innych instytucjach. Swój zespół Borkowski ocenia 

jako optymalny. Dodatkowo podczas imprez i festiwali zatrudniani są pracownicy na umowy o dzieło.  

Dyrektor WK UW Jacek Gawrooski określa współpracowników Borkowskiego, jego dobre kontakty z urzędnikami i 

artystami jako „kapitał” OKiSu. Szerokie znajomości zawdzięcza on latom pracy w „Odrze”. „To są zapaleocy, 

pasjonaci tego co robią. I mając dobrą kadrę możliwe są sukcesy, bo nawet najlepszy dyrektor nie jest w stanie nic 

zrobid jeśli nie będzie miał ludzi. I to jest taki mocny kapitał”. Borkowski ma „dobre znajomości, kontakty ze 

środowiskiem (…) jest partnerem dla środowiska artystycznego, które jest ciężkie, trudne, jak w każdym 

województwie, bo to są ludzie wrażliwi i tak dalej… Po swojemu odczytują świat. To jest taki duży kapitał. 

7.2.Zasoby materialne: infrastruktura 

OKiS jest usytuowany w Rynku Wrocławia w jednej z XIX - wiecznych, częściowo odbudowanych po wojnie 

kamienic. Jest właścicielem czterech przylegających do siebie kamienic, z których trzy wynajmuje a w jednej ma 

swą siedzibę (ok. 600 m). Na parterze kamienicy – siedziby OKiSu mieści się Dolnośląskie Centrum Informacji 

Kulturalnej należące do OKiSu. Ściany DCIK pełnią funkcję galerii. Przez wszystkie cztery budynki ciągnie się 

restauracja. Borkowski próbował przywrócid temu miejscu klimat sprzed lat (przed rokiem ’90-tym była tu 

restauracja, w której spotykała się artystyczna śmietanka Wrocławia) - niestety bezskutecznie. Dyrektor 

zrezygnował z budowy galerii w OKiSie (przychody z najmu lokalu pod restaurację pozwalają na organizację wielu 

wystaw w galeriach Dolnego Śląska). W OKiSie nie odbywają się żadne wydarzenia ani imprezy kulturalne. Budynek 

pełni jedynie rolę siedziby – biura pracowników, którzy są mobilni i działają w całym regionie. Częśd pokoi 

wynajmowanych jest pod siedziby stowarzyszeniom społeczno – kulturalnym.  
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Wnętrze kamienicy jest niewyremontowane, nieodmalowane, okna, zaplecze sanitarne, kaloryfery itd. są 

niewymieniane od lat. Ze względu na profil swej działalności (brak zespołów, kół, klubów, instruktorów) OKiS nie 

ma żadnych sal, pracowni, studiów, biblioteki. Planuje natomiast stworzenie dwóch miejsc z dostępem do 

Internetu w DCIK. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów 

itp.). Jak zwięźle podsumował dyrektor: „Z zewnątrz super a w środku fatalnie.” Wniosek o przyznanie środków na 

remont wnętrza budynku został już złożony do organizatora (UM).  

W 2002 roku OKiS został gruntownie wyremontowany od zewnątrz (odnowienie elewacji i remont dachu). Całośd 

środków została pozyskana bezpośrednio przez Instytucję. Dyrektor Borkowski mimo krytyki i presji ze strony 

mediów i środowiska zawiesił baner reklamowy na budynku – uzyskane w ten sposób pieniądze pokryły całkowicie 

koszt prac remontowych.  

Do OKiSu należy również Domek Romaoski mieszczący się przy ul. Nankiera 8, będący galerią fotografii 

(powierzchnia wystawiennicza 200 m.). Domek Romaoski to częściowo odtworzona, a częściowo autentyczna 

budowla pochodząca z początku XIII wieku. Obecnie, pilnie potrzebny jest jej remont (dach).  

7.3.Budżet 

OKiS jest instytucją finansowaną z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja podmiotowa wynosi 1.900 000 zł. 

Całośd ten sumy przeznaczana jest na wynagrodzenia oraz koszty utrzymania budynku. OKiS wypracowuje również 

własne środki ok. 1.200 000 zł. rocznie. Środki te pochodzą z wynajmu budynków oraz sprzedaży czasopism i 

biletów na imprezy kulturalne. Ta częśd budżetu przeznaczona jest na działalnośd kulturalną.  

Kolejnym ważnym źródłem finansowania są granty ministerialne (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych 

rocznie) oraz granty przyznawane przez Urząd Marszałkowski. Jak przyznaje dyrektor Gawrooski: „Bo mamy już w 

budżecie takie granty na imprezy kulturalne dla naszych instytucji i trzeba po nie sięgad, ale nie byle czym tylko 

jakąś dobrą inwestycją (…) i OKiS jest w stanie pozyskiwad z tej puli kwoty a inni nie, na przykład. Bo ich propozycja 

jest nieprzekonywująca albo słaba albo słabsza niż OKiSu.” Dyrektor Gawrooski prognozuje, że OKiS będzie 

pierwszą instytucją wojewódzką, która przejdzie całkowicie na impresaryjno – grantowy styl finansowania jako 

najlepiej radząca sobie na rynku kulturalnym (język marketingu w mówieniu o kulturze u J.G) 

OKiS pozyskuje również środki na konkretne wydarzenia od sponsorów bądź dzieli koszty imprez z innymi 

instytucjami.  

7.4.Lokalizacja 

OKiS zlokalizowany jest w samym centrum Rynku Wrocławia. Jak mówi Jacek Gawrooski: „uważam, że bycie OKiSu 

w Rynku to jest ich siła. Przeniesienie ich w inne miejsce, może nawet w lepsze warunki, bo tam mają ciężkie 

warunki, jeśli chodzi o pracę, może wpłynąd, na oderwanie się od tego sera bijącego, kulturalnego. (…) A dla 

instytucji kultury, jeśli oderwad ją od tego jądra Wrocławia, to będzie utrudniało ich pracę. Bo muszą mied ciągły 

kontakt z ludźmi. Sądzę,  że źle by się stało, gdyby kiedyś ktoś wpadł na pomysł, żeby OKiS przenieśd gdzieś tam. 

Chociaż takie informacje już krążyły.” Za jedyną wadę takiej lokalizacji Gawrooski uważa to, ze instytucja kojarzona 

jest z miastem (blisko ratusza) a nie Dolnym Śląskiem.  

Dyrektor Borkowski za jedyną wadę lokalizacji OKiSu uważa koniecznośd każdorazowej konsultacji ze Strażą 

Miejską wjazdu samochodem na Rynek. Nie wyklucza jednak możliwości przeniesienia w przyszłości OKiSu w inne 

miejsce. Natomiast lokalizacja DCIK (kierowanego w dużej mierze do turystów) jest wg niego idealna.  
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8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

8.1. Działalnośd informacyjno – promocyjna 

Na parterze OKiSu mieści się Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej. Jest to miejsce, gdzie można się 

dowiedzied o większości (w zamierzeniu o wszystkich) imprezach i wydarzeniach kulturalnych regionu. Promowane 

tam są (w formie plakatów, ulotek, filmów i informacji) działania OKiSu i kilkudziesięciu instytucji kultury Dolnego 

Śląska. DCIK prowadzi również współpracę z bibliotekami, czytelniami i indywidualnymi artystami. Oprócz promocji 

prowadzona jest sprzedaż biletów na imprezy kulturalne oraz sprzedaż pism i folderów wydawanych przez OKiS. 

Ściany DCIK pełnią rolę galerii – dla wielu młodych artystów z regionu było to pierwsze forum, gdzie mogli się 

zaprezentowad. Centrum odwiedza średnio 100 osób dziennie. Jak twierdzi dyrektor, nikomu nie odmawiają 

promocji, trzeba tylko się zgłosid, przysład informacje, plakaty itd. Dyrektor Borkowski wypromował to miejsce na 

początku lat dwutysięcznych, prowadząc tu przez 1,5 roku obok sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne 

sprzedaż biletów na popularne imprezy sportowe. Miał dzięki temu bezpłatną reklamę w mediach, a miejsce 

zaczęło byd kojarzone na mapie Rynku. DCIK ma swoją stronę WWW., prowadzi sprzedaż przez Internet, ma swój 

profil na Facebooku. Cztery z sześciu ankietowanych Domów Kultury współpracuje z DCIK w zakresie promocji.  

Na stronie OKiSu (www.okis.pl) można się dowiedzied o aktualnych imprezach, oraz przeczytad informacje o stałej 

ofercie (współpraca międzyregionalna, WROSTJA, EkoGlass, Lekcje kultury, Spotkania Wyszehradzkie, Dolnośląska 

Akademia Plastyczna itd.) Można również zapoznad się z aktualnie organizowanymi szkoleniami (brak), konkursami, 

zamówieniami publicznymi i raportami. Są linki do stron internetowych dolnośląskich i ogólnopolskich instytucji 

kultury. Nie ma BIP-u.  

Stałą formą promocji jest dokumentacja filmowa imprez, festiwali i innych przedsięwzięd OKiSu we współpracy z 

TVP Wrocław. Uzyskany w ten sposób materiał wykorzystywany jest przy promocji Instytucji podczas  starania się o 

sponsoring, grant, przy pozyskiwaniu partnerów czy udziału w projekcie. Podobnie wykorzystywane są foldery i 

katalogi tworzone przy okazji większości wystaw organizowanych przez OKiS.  

Podczas wywiadów zwróciłam uwagę na język mówienia o kulturze. Dla obu dyrektorów charakterystyczny jest 

sposób mówienia o kulturze językiem marketingu. Dyrektor Borkowski określony został przez Gawrooskiego jako 

„menager”, wydarzenia kulturalne przez obu określane były „produktami”, promocja wydarzeo – „sprzedażą 

produktu”  np. (P.B.) : „Przyjechały też autokary z Czech, w pięciu miastach mieliśmy to rozreklamowane, już 

abstrahując od tego mówię, że umiemy to sprzedawad”. Znajomości, dobre kontakty z instytucjami, dobra kadra to 

„kapitał” (J.G). Ciekawe propozycje kulturalne do „dobre inwestycje” (J.G) itd. 

8.2. Nowe technologie w OKiS 

Każdy z pracowników umysłowych OKiSu ma komputer  z dostępem do Internetu (łącznie 22 komputery). 

Planowane jest udostępnienie dwóch komputerów z Internetem w DCIK dla odwiedzających. OKiS posiada własny 

serwer, legalne programy komputerowe, nowoczesną centralę telefoniczną i system zapewniający tanie połączenia 

telefoniczne. Jest kilka służbowych telefonów komórkowych. Obecny dyrektor, dzięki nowym technologiom obniżył 

rachunki telefoniczne z 11 do 2 tysięcy złotych, mimo, że wykonuje więcej telefonów niż poprzednik.  

http://www.okis.pl/
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DCIK prowadzi sprzedaż biletów przez Internet, ma swój profil na Facebooku. Czasopismo „Odra” jest w Internecie 

od połowy lat ’90-tych. Dyrektor Borkowski był prekursorem skomputeryzowania sprzedaży biletów w 2002 r. 

Niestety pomysł nie przyjął się wtedy ze względu na opory współpracujących instytucji.  

 

9. Diagnoza i ewaluacja  

9.1. W ramach OKiSu 

Ewaluacja prowadzona jest w ramach DCIK – na podstawie ilości sprzedanych biletów, zainteresowania odbiorców, 

wyciągane są wnioski. OKiS organizuje również konferencje prasowe, dzięki którym może poznad i dyskutowad z 

ocenami i diagnozami dziennikarzy zajmujących się kulturą. Dyrektor nie wynajął żadnej firmy badawczej, 

specjalizującej się w tego typu badaniach ze względu na koszty. Ale jak mówi: „Może należałoby zamówid a potem 

się pomodlid…” Rozważa badania w ramach Instytutu Książki, do którego należy „Odra”. Problemem badawczym 

byłoby wyjaśnienie przyczyn spadku sprzedaży „Odry”. Dyrektor przyznaje się jednak, że boi się wyników takich 

badao, tego, że okażą się niepotrzebni.  

9.2. Przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Co miesiąc dyrektor Jacek Gawrooski otrzymuje sprawozdanie finansowe OKiSu, a co pół roku sprawozdanie 

merytoryczne. Jest zapraszany na wszystkie imprezy, więc może kontrolowad osobiście ich poziom i jakośd 

(porównywad z raportem). 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

10.1. Innowacyjnośd 

- odważne decyzje marketingowe (zawieszenie banera reklamowego na kamienicy, sprzedaż biletów na popularne 

imprezy sportowe przez DCIK w celu przyciągnięcia klientów i uwagi mediów) 

- rezygnacja z profilu działalności typowego dla WDK – brak szczególnej współpracy z DK (traktowanie ich na równi 

z innymi instytucjami kultury), rezygnacja z działalności klubowej, kół, zespołów, instruktorów itp. 

- Instytucja oceniana jest przez dyrektora WK UM jako jedyna, która jest w stanie przejśd na impresaryjno – 

grantowy styl finansowania (przystosowanie do gospodarki rynkowej i obecnych trendów) 

- jako pierwsi w regionie chcieli skomputeryzowad sprzedaż biletów w 2002 r. – brak współpracy ze strony 

partnerów nie pozwolił na realizację projektu; czasopismo „Odra” jest w Internecie od połowy lat ’90-tych 

10.2. Dobre praktyki 

- znakomita współpraca z instytucjami kulturalnymi i artystami z Dolnego Śląska 

- współpraca międzyregionalna (m.in. Alzacja) oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej 

- sukcesy w dziedzinie organizacji wystaw plastycznych – m.in. Nagroda Sejmiku Dolnośląskiego 2010 

- wykreowanie prężnie działającej, nowoczesnej instytucji kultury z podupadającego OKiSu 
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11. Rozwój i plany na przyszłośd 

11.1. Z perspektywy dyrektora OKiSu 

Odkąd Piotr Borkowski objął stanowisko dyrektora instytucja rozwija się bardzo dynamicznie. Udaje jej się 

pozyskiwad granty oraz nowych sponsorów i partnerów. Repertuar imprez jest stale poszerzany.  

Planowany jest remont wnętrza OKiSu i Domku Romaoskiego (złożone wnioski o dofinansowanie czekają na 

rozpatrzenie). Dyrektor chce kontynuowad obecną misję Ośrodka w przyszłości. Rozważa budowę sali 

wystawienniczej i sali widowiskowo – teatralnej, co pozwoliłoby się uniezależnid od instytucji na Dolnym Śląsku (na 

współpracę z wieloma OKiS jest „skazany” przez braki we własnej infrastrukturze). Zmiany te wiązałyby się jednak 

ze zmianą lokalizacji OKiSu. Na razie jest to jednak niewykonalne ze względu na podpisane umowy najmu.  

11.2. Z perspektywy dyrektora WK UM 

Dyrektor Gawrooski nie widzi potrzeb zmian w kierunku działania OKiSu. Jest zadowolony z obecnej sytuacji. Nie 

jest przychylny hipotetycznym planom zmiany lokalizacji OKiSu, którą uważa za jeden z jego atutów. Nie wyklucza, 

że OKiS będzie pierwszą instytucją w regionie, która przejdzie na impresaryjno – grantowy model finansowania.  

 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Działalnośd w regionie jest celem statutowym i zasadniczą misją OKiSu. Dyrektor wielokrotnie powtarzał,  że 

nastawiony jest bardziej na działania na Dolnym Śląsku niż we Wrocławiu. Wcześniej OKiS działał bardziej lokalnie – 

mieszcząca się w nim restauracja i Klub Związków Twórczych były miejscem spotkao wrocławskich artystów. 

Osadzenie OKiSu w regionalnej tradycji przejawia się na dwóch zasadniczych poziomach: 

1.1.Kultywowaniu tradycji kulturalnych Dolnego Śląska rozumianych jako popularne na Dolnym Śląsku dziedziny 

sztuki czyli przede wszystkim: muzyka poważna, gitarowa, fotografia i szkło artystyczne. „Trochę tą gitarą Dolny 

Śląsk stoi, a ośrodków i szkół fotograficznych mamy też trochę – Jelenia Góra, Wałbrzych czy we Wrocławiu – też 

myślę ta fotografia, (…) jest  jakiś elementem  Dolnego Śląska. I te festiwale, które mamy – mamy Festiwal Chopina 

w Dusznikach Zdroju, mamy Festiwal Moniuszki, chociaż Moniuszko nigdy tam nie był w Kudowie Zdroju i mamy 

Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju – czyli takie trzy najstarsze festiwale polskich twórców z racji miejsca i 

tej tradycji kulturowej.”(dyr. P.B) 

1.2.  Osadzenie w tradycji regionu, rozumianego jako pogranicze – region styku i wpływów wielu kultur – polskiej, 

niemieckiej, czeskiej, kresowej i żydowskiej. Tradycje te kultywowane są w postaci rozmaitych wydarzeo m.in. 

współpracy Wyszehradzkiej, współpracy kulturalnej z Niemcami, organizowaniu koncertów muzyki klezmerskiej, 

„korzystaniu z dorobku sąsiadów” (np. Maj z muzyka dawną), tworzeniu szlaków tematycznych i filmów o 

postaciach wspólnych dla całego np. o Mariannie Oraoskiej (szlak i film: „Marianna królowa Kotliny”) 
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1.3. Wspomaganie lokalnych i artystów i instytucji (również kilku DK) np. podsyłanie zespołów na Koncerty 

Zdrojowe w Polanicy (DK), pomoc przy organizacji Festiwalu Filmów Górskich i Festiwalu Jandy w Lądku Zdroju 

(DK). 

 

2. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada instytucja 

Patrz punkt 1.1. – na tak rozumiane potrzeby regionalne OKiS odpowiada realizacją konkretnych imprez np. 

Gitariada czy Ekoglas. 

Znajomośd Dolnego Śląska pozwala dyrektorowi ukierunkowad różne instytucje np. podupadający Teatr 

Dramatyczny w Wałbrzychu, który zwrócił się do lokalnej, zdegradowanej społeczności, tworząc spektakle „o sobie 

samych”. Znając region dyrektor wie, gdzie ze względu na biedę trzeba wprowadzid bezpłatne bilety i zorganizowad 

za darmo dowóz na imprezy.  

Lokalną (wrocławską) ale i regionalną potrzebą na którą odpowiada OKiS jest przede wszystkim DCIK. Usytuowane 

w Rynku – dostosowane jest do potrzeb turystów, mieszkaoców Wrocławia i regionu, którzy przez Internet mogą 

się zapoznad z ofertą kulturalną Dolnego Śląska.  

Z przeprowadzonych ankiet wynika że OKiS nie w pełni odpowiada na potrzeby lokalnych DK (patrz punkt 5.3.). 

 

III. Badana instytucja a DK 

1.Rodzaj relacji 

OKiS traktuje DK na zasadzie takiej samej jak inne instytucje kultury w regionie. Nie prowadzi instruktarzy, szkoleo 

ani regularnego wsparcie merytorycznego dla DK, ponieważ nie kontynuuje działalności charakterystycznej dla 

WDK. OKiS jest otwarty na propozycje współpracy, ale nie zabiega o nią, nie organizuje wspólnych imprez z DK. 

Domy kultury są czasem wykorzystywane podczas działalności OKiSu w regionie np. przy wystawianiu spektakli 

WROTSJA, gdyż często posiadają dobre sale widowiskowe i sceny. DK tak jak inne instytucje mogą przesyład 

programy swoich imprez, ulotki i plakaty do DCIT, gdzie będą za darmo promowane.  

OKiS współpracował z 9 DK w regionie w zakresie od jednego do kilku wydarzeo artystycznych na przestrzeni wielu 

lat. Dyrektorzy DK często uważają współpracę z OKiSem za niepotrzebną a swoje DK określają jako w pełni 

niezależne. Współorganizowanymi wydarzeniami były: 

Bogatynia - koncert jazzowy (jedyne wydarzenie na przestrzeni lat) 

Polanica Zdrój – wystawa, oraz dwa koncerty zespołów z Ukrainy i Białorusi 

Świdnica – wystawa o Mariannie Oraoskiej, koncert 

Bolesławiec – spektakle w ramach WROSTJA,  

Lądek Zdrój – kilka koncertów podesłanych przez OKiS, współpraca przy kręceniu filmu o Mariannie Oraoskiej, 

pomoc przy Festiwalu Jandy, współpraca przy Festiwalu Filmów Górskich 

Strzelin - Lekcje muzealne 
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2.Wsparcie 

2.1 Promocja. OKiS udziela wsparcia przed wszystkim w zakresie promocji. DK musi jednak sam trafid na stronę 

DCIK i skontaktowad się z Centrum w celu rozreklamowania wydarzenia. Informacje o istnieniu takiej instytucji były 

klika razy wysyłane do wszystkich instytucji kultury w regionie, niestety nie wszystkie DK korzystają z DCIK 

2.2 Wsparcie finansowe – współfinansowanie / finansowanie imprez,  

2.3. Wsparcie organizacyjne – organizowanie koncertów, występów itd. 

 

3. Ocena relacji 

3.1. Z perspektywy OKiSu 

Dyrektor Borkowski jeszcze przed rozpoczęciem nagrania stwierdził, że współpraca z DK jest albo znakomita albo 

nie ma jej wcale. Oczywiście w znakomitej większości nie ma jej wcale.  

 

3.2. Z perspektywy DK 

Domy Kultury nie oczekują koordynacji ze strony OKiSu ale trochę większej wymiany artystycznej oraz współpracy 

merytorycznej. 

a) Bogatynia – chcieliby zwiększyd zakres współpracy, byd lepiej informowani o odbywających się imprezach, 

chcieliby wsparcia merytorycznego, możliwości skorzystania z doświadczeo OKiS 

b) Polanica Zdrój – chcieliby zwiększyd zakres współpracy: widzieliby OKiS jako pośrednika między DK a ministrem 

(stary model relacji), chcieliby korzystad z pomocy merytorycznej i prawnej OKiS, dofinansowanie imprez 

c) Świdnica – oczekiwana większa pomoc merytoryczna, dośd negatywna ocena OKiSu – jako instytucji 

„niedoinformowanej”, nieruszającej się z Wrocławia 

d) Bolesławiec – jedyny ośrodek wskazany przez dyrektora Borkowskiego jako „współpracujący” z OKiSem, nie 

przyznający się do takiej współpracy. Jak twierdzi dyrektor DK: „Ja pracuję już 14 lat i nie widzę jakiejś współpracy. 

Nigdy nie zależeliśmy od nich, nigdy nie współpracowaliśmy. Od lat pełnią DK rolę osobnych ośrodków. To że on 

ma w nazwie "wojewódzki" to nam nic nie daje. Bardziej współpracujemy z instytucjami kultury niż z OKiSem. W tej 

chwili OkiS nie ma żadnego wpływu na region”. Dla dyrektora DK z Bolesławca OKiS nie ma racji bytu, współpraca z 

nim jest niepotrzebna. 

e) Lądek Zdrój–  OKiS powinien częściej wychodzid z propozycjami współpracy, zapoznawad mieszkaoców 

mniejszych miejscowości z kulturą. Współpraca z OKiSem jest ważna i nobilitująca dla lądeckiego DK. 
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f) Strzelin – Według dyrektora ciężko pogodzid potrzeby wrocławian i strzelinian, było kilka wspólnych 

przedsięwzięd które ocenia pozytywnie. Inspiruje się OKiSem (informacje o ich działalności czerpie z ich strony 

WWW.) 

 

Więcej: (patrz 5.1, 5.2, 5.3). 

 

IV. Polityki kulturalne 

1.Założenia, aktorzy, sposób realizacji regionalnej polityki kulturalnej 

1.1. Z perspektywy dyrektora OKiSu 

Nowa „Strategia rozwoju kulturalnego Dolnego Śląska” jest dopiero w opracowaniu. Dyrektor Borkowski brał udział 

w jej tworzeniu. Zawiązało się gremium specjalistów, odbyły się liczne konsultacje. Obecnie  dokument jest 

opracowywany przez zewnętrzną firmę. Główne założenia polityki kulturalnej pokrywają się z misją OKiSu. Jak to 

określił Borkowski „nie wiadomo co było pierwsze” oraz „OKiS płynie z prądem”. Priorytety tej polityki to: 

współpraca z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku , zapoznawanie Dolnoślązaków z kulturą spoza regionu, 

współpraca w ramach porozumieo międzyregionalnych. 

1.2.Z perspektywy dyrektora WK UM 

Dyrektor nie chciał zdradzad szczegółów „Strategii rozwoju Dolnego Śląska”, która jest jeszcze w opracowaniu. Nie 

zna terminu jej wejścia w życie. Jak przyznaje, nie jest jej twórcą. Nie chce mówid o głównych założeniach nowej 

polityki kulturalnej. Na pytanie, czy OKiS realizuje priorytety strategii odpowiedział: „Jeśli ta strategia będzie 

przyjęta, to będąc w tym mechanizmie kółeczkiem takim, będzie  musiał pracowad, się obracad w tym kierunku, w 

którym będzie je wyznaczała Strategia”. 

 

V. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

1. OKiS nie jest WDKiem – odszedł od tego modelu jeszcze za czasów poprzedniej „epoki” czyli przed nastaniem 

obecnego dyrektora. Nie prowadzi działalności typowej dla DK (koła, kluby, szkolenia, zespoły, instruktorzy), nie 

określa się mianem „wojewódzki” tylko „działający w regionie” (co jest przemyślaną strategią), dolnośląskie DK 

traktuje na zasadzie takiej samej jak inne instytucje kultury z którymi nawiązuje / bądź nie współpracę w 

określonym zakresie.  

2. Misja OKiSu jest dwojaka: promocja dolnośląskich artystów w ramach regionu, Polski i poza jej granicami oraz 

zapoznawanie Dolnoślązaków ze sztuką i kulturą spoza regionu. Za priorytet swego działania obecny dyrektor uznał 

ścisłą współpracę z instytucjami kultury na DŚ 

3. OKiS jest nowoczesną instytucją kultury angażującą się w ambitne projekty na Dolnym Śląsku oraz poza jego 

granicami. Promuje sztukę indywidualnych artystów (pomoc w organizacji wystaw, promocja), organizuje sieci 

współpracujących ze sobą instytucji kultury np. Dolnośląski Festiwal Artystyczny, współpracuje z instytucjami poza 

granicami Polski, zarówno ramach wielu programów m.in. współpracy międzyregionalnej czy Grupy 

Wyszehradzkiej jak i dzięki indywidualnym staraniom.  
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4. OKiS organizuje i współorganizuje ponad 150 imprez rocznie, angażujących ok. 150 tysięcy odbiorów. To 

zarówno wielkie projekty WROSTJA,  Festiwal Wieniawskiego, DFA jak i skromniejsze np. Lekcje kultury czy 

współorganizowanie koncertów i wystaw np. w lokalnych DK.  

5. OKiS jest instytucją nowocześnie zarządzaną i umiejętnie pozyskującą środki z grantów i konkursów. Jest 

zauważana i doceniana przez władze – w tym roku (2010) otrzymała nagrodę „Silesia” przyznawaną dla najlepszej 

instytucji kulturalnej Dolnego Śląska.  

Wnioski dotyczące współpracy z OKiSu DK 

Myślę, że OKiS obrał bardzo dobry profil współpracy z DK. Zaangażowanie się w pomoc merytoryczną, szkoleniową 

czy doradztwo prawne (czego oczekiwaliby niektórzy dyrektorzy DK) uniemożliwiłoby instytucji prowadzenie 

dotychczasowych działao. Zaprzepaściłoby jej potencjał, rozdrobniło działania, cofnęło w poprzednią epokę. 

OKiS jednoznacznie opowiedział się za sztuką ambitną i zawodową, rezygnując z promocji amatorskiego ruchu 

artystycznego, charakterystycznego dla DK. Wzbogaca tym samym ofertę DK, którym uda się pozyskad OKiS jako 

partnera. DK są bardzo zadowolone z ambitnych koncertów czy festiwali, które odbywały się w ich ośrodkach dzięki 

współpracy z OKiSem. Podawały to jako przykład „dobrej praktyki”. 

Stawianie DK w takiej samej sytuacji jak innych instytucji kultury mobilizuje je do tworzenia ciekawych programów, 

mogących skłonid OKiS do współpracy.  

Potencjałem niewykorzystanym w pełni przez badane DK jest DCIK. Może ono spełniad rolę sieci wymiany 

informacji, byd miejscem gdzie może się zawiązad współpraca między różnymi DK czy DK a instytucjami. Aby to 

umożliwid DK powinny przesyład tam wszystkie informacje o aktualnych imprezach, co niestety się nie dzieje, a DK 

utyskują na brak doinformowania. 

VI. Uwagi metodologiczne 

Badania OKiSu przeprowadziłam 15 i 16 listopada 2010 r. Wcześniej zapoznałam się z prezentowanymi na ich 

stronie informacjami oraz stosownymi danymi z GUSu. W powyższej analizie bazowałam przede wszystkim na 

dwóch wywiadach pogłębionych (IDI): 

1)Z Piotrem Borkowskim dyrektorem OKiSu rozmawiałam około trzech godzin w jego gabinecie 15.11.2010. 

Rozmowa była bardzo ciekawa, dyrektor mówił bardzo dużo, niekiedy musiałam sygnalizowad koniecznośd 

przejścia do kolejnego pytania, aby zmieścid się w przeznaczonym mi przez dyrektora czasie. Podczas rozmowy raz 

dzwonił telefon (dyrektor to zbagatelizował) a kilka razy wchodził do gabinetu jeden ze współpracowników, 

przypominając, że dyrektor jest potrzebny gdzie indziej i starając się go wyciągnąd, co wpłynęło na przebieg 

wywiadu – pod koniec musiałam znacznie przyspieszyd z zadawaniem pytao, dyrektor również skracał swoje 

odpowiedzi.  

Tego wieczoru odbyła się premiera filmu „Marianna, królowa Kotliny” produkowanego przez OKiS i TVP Wrocław – 

stąd gorączkowa atmosfera od początku mojej wizyty w OKiSie. Otrzymałam zaproszenie na imprezę, na której się 

zjawiłam. Byli tam pracownicy OKiSu, oraz przedstawiciele wielu instytucji kultury.  

Rozmowę oceniam bardzo pozytywnie. Dyrektor odpowiadał na wszystkie pytania, mówił w ciekawy i zajmujący 

sposób, był dla mnie niezwykle miły.  
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2) Z Jackiem Gawrooskim dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego rozmawiałam w jego gabinecie, 

dnia 16.11.2010 r. Rozmowa trwała ok. 1,5 godziny. Na początku nastąpił zgrzyt, gdyż dyrektor zażądał 

rekomendacji ze strony Narodowego Centrum Kultury, albo innej legitymizacji mojej działalności. Niestety nie 

miałam przy sobie niczego takiego, z  opisem projektu włącznie - poprzedniego dnia zostawiłam go dyrektorowi 

Borkowskiemu. Na szczęście po telefonie do OKiSu i przefaxowaniu przez nich opisu projektu dyrektor Gawrooski 

zgodził się udzielid wywiadu. Początkowo bardzo rozwlekał swoje odpowiedzi, często odbiegając od zasadniczego 

tematu wywiadu. Rozmowa miała bardziej oficjalny przebieg niż poprzednia. Nic nie zakłócało naszego spotkania. 

Wykonałam również badanie wizualne polegające na sfotografowaniu wnętrza i fasady OKiSu oraz Domku 

Romaoskiego. Pracownicy OKiSu przystali na to dośd niechętnie ze względu na kiepski stan infrastruktury budynku. 

Dyrektor mój zamiar wykonania zdjęd skomentował: „Tu nie ma czego fotografowad”. Poszczególne sale nie zostały 

mi udostępnione do wglądu i sfotografowania.  
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3.4. Nadbałtyckie Centrum Kultury. Województwo pomorskie. 
Dam Van Anh 

 

I. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Historia NCK 

Nadbałtyckie Centrum Kultury powstało w 1992 roku, zastępując powołany w 1945 roku Wojewódzki Dom 
Twórczości Ludowej. Inicjatorem utworzenia międzynarodowej instytucji, która miałaby na celu promocję regionu 
pomorskiego w krajach Europy Zachodniej, był ówczesny wojewoda gdaoski – Maciej Płażyoski. Siedziba NCK 
znajduje się w odnowionym Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej, w którym od roku 1953 rezydowały 
instytucje kultury.  

W 1995 roku NCK nawiązało porozumienie z Archidiecezją Gdaoską i podpisano umowę, na mocy której NCK stało 
się gospodarzem zabytkowego kościoła św. Jana. W ten sposób utworzono Centrum św. Jana, którego odbudową 
oraz działalnością kulturalną zarządza NCK. Porozumienie między NCK a Archidiecezją Gdaoską zawarto na okres 50 
lat. 

Od 2004 roku dyrektorem NCK jest pedagog, muzyk i animator kultury - Larry Okey Ugwu. Zastąpił on Arkadiusza 
Rybickiego, który objął stanowisko dyrektora departamentu kultury w Urzędzie Marszałkowskim województwa 
pomorskiego.  

 

Misja i wizja  

Jak można dowiedzied się ze statutu instytucji z 2003 roku oraz strony internetowej NCK, jest ono samorządową 
instytucją kultury województwa pomorskiego, której zadaniem jest upowszechnianie kultury oraz organizowanie i 
prowadzenie współpracy kulturalnej województwa pomorskiego z innymi paostwami, w szczególności paostwami 
basenu Morza Bałtyckiego. 

Do głównych zadao statutowych NCK, należą m.in: 

1)      promocja kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą, głównie w paostwach basenu Morza Bałtyckiego; 

2)     stała prezentacja w województwie pomorskim i kraju osiągnięd kulturalnych innych paostw, głównie basenu 
Morza Bałtyckiego; 

3)      realizacja zadao z zakresu kultury wynikających z umów międzynarodowych zawieranych przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego; 

4)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej;  

5)      rozwijanie i koordynowanie współpracy kulturalnej miast i gmin nadbałtyckich; 

6)      wymiana doświadczeo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej z regionami paostw 
basenu Morza Bałtyckiego współpracujących z regionem kaszubsko-pomorskim; 

7)   gromadzenie informacji o kulturze krajów nadbałtyckich; 

8)   rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych; 
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9)   koordynowanie prac przy odbudowie kościoła św. Jana oraz prowadzenie w nim Centrum Św. Jana. 
zajmującego się działalnością wystawienniczą, koncertową i kongresową; 

10)   prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.  

Zarówno statut instytucji, jej dyrekcja jak i dyrekcja Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego podkreślają 
znaczenie międzynarodowego charakteru działalności NCK – wspólnej realizacji projektów, wymiany doświadczeo i 
prezentacji kultur krajów nadbałtyckich. Obecnie NCK rozszerza swoje pole zainteresowania o kultury innych 
obszarów Europy i świata. 

Larry Okey Ugwu o misji NCK: Nadbałtyckie Centrum Kultury stworzono po to, aby promowad kulturę regionu w 
krajach nadbałtyckich i vice versa, czyli kulturę krajów nadbałtyckich w naszym rejonie. (…) I taka jest misja *NCK+ - 
rozpowszechnienie kultury. Czy to kultury tradycyjnej, czy polskiej sztuki współczesnej w Europie. Mało tego, odkąd 
jestem dyrektorem tej instytucji, to nasza działalnośd nie ogranicza się tylko do krajów nadbałtyckich, ale działamy 
w całej Europie, a nawet na świecie. (…) Jesteśmy instytucją multidyscyplinarną, na to trzeba zwrócid uwagę.. 

Ważną działalnością dla NCK jest promocja polskich artystów i kultury Pomorza. 

Larry Okey Ugwu o roli NCK w regionie: Jedną z naszych myśli jest budowanie platformy dla lokalnych artystów, 
gdzie artyści sztuki współczesnej, czy kultury ludowej mogą byd zauważani przez Europę, przez świat. Żeby 
zbudowad taką mocną platformę to my musimy wiedzied kto jest kim w środowisku kultury. I to dzięki działalności, 
która skupia miejscowych artystów, jesteśmy w stanie wypromowad ich w Europie. (...) Wysyłamy dużo artystów do 
krajów europejskich, zwłaszcza młodych.  

 

2. Oferta  

Nadbałtyckie Centrum Kultury realizuje projekty cykliczne i jednorazowe w wielu dziedzinach kultury, sztuki i nauki. 
Swoje działania i ofertę dzieli na kilka głównych zakresów, co uwidacznia się w corocznych raportach dla 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Należą do nich:  

koncerty,  

wystawy,  

konferencje i spotkania,  

działalnośd wydawnicza, 

festiwale (wydarzenia cykliczne). 

 

W 2009 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury zorganizowało łącznie 157 imprez, w których wzięło udział około 44 
620 osób. 

NCK nie posiada pracowni specjalistycznych i nie prowadzi kursów, klubów, kół, zespołów. Domeną działao NCK 
jest organizacja wydarzeo kulturalnych, a oferta jest skierowana przede wszystkim do mieszkaoców Trójmiasta. 

a. Wystawy 
W niewielkiej galerii Ratusza Staromiejskiego NCK prezentuje głównie artystów z Pomorza (często najmłodszych 
twórców, studentów gdaoskiej Akademii Sztuk Pięknych), ale także regionu nadbałtyckiego. Duże wystawy 
odbywają się w Centrum św. Jana. Niekiedy przestrzeo prezentacji artystycznej obejmuje również pozostałe 
pomieszczenia Ratusza Staromiejskiego lub przestrzenie nie należące do NCK (np. ściany przy Stoczni Gdaoskiej).  
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W 2009 roku miały miejsce 22 wystawy organizowane przez NCK, które odwiedziło około 31 500 osób. Wśród 
najważniejszych wystaw, które odbyły się do tej pory w NCK lub Centrum św. Jana należą: Triennale Grafiki Krajów 
Nadbałtyckich, wystawy fotografii National Geographic, Gdaosk Press Photo, „Artist in Wonderland” (2007) 

b. Koncerty, festiwale 
W 2009 NCK zorganizowało 61 występów artystów i zespołów zawodowych oraz 4 występy zespołów amatorskich. 
Były to występy zarówno twórców zagranicznych jak i polskich. Łącznie w tych imprezach uczestniczyło około 7 550 
osób. 

Do najważniejszych wydarzeo z tej kategorii, które odbyły się w 2009 roku należą m.in.: koncert projektu Baaba 
Kulka, Streetwaves 2009, Z młodej piersi się wyrwało… Nieustający Festiwal Śpiewający (prezentacja 
najzdolniejszych wykonawców młodego pokolenia), VII Pomorskie Zaduszki Artystyczne. 

c. Konferencje i spotkania 
W 2009 odbyły się 52 prelekcje, spotkania i wykłady organizowane przez NCK, w których uczestniczyło około 38 
500 osób.  

Do najważniejszych wydarzeo z tej kategorii, które odbyły się w 2009 roku należą m.in.: cykl wykładów Andrzeja 
Januszajtisa nt. dziedzictwa kulturowego miasta, Krakowski Salon Poezji, Międzynarodowa konferencja naukowa 
Wojna i pamięd – w literaturze, sztuce, języku, Gdaoski Areopag – Forum Dialogu (cykl debat). 

d. Działalnośd wydawnicza 
W 2009 roku NCK wydało m.in.: książkę pt. Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścioskiego, (materiały z 
konferencji towarzyszącej 3. Festiwalowi Okno na świat), album Labirynty Mariana Kołodzieja, Przejście 2, II 
wydanie Fortyfikacji Gdaoska – poszerzone o streszczenia w j. angielskim. 

e. Wydarzenia cykliczne 
Nadbałtyckie Centrum Kultury jest organizatorem kilkunastu dużych wydarzeo cyklicznych, będących jego 
sztandarowymi projektami. Do najważniejszych z nich należą m.in: Festiwal Kultur Świata „Okno na Świat”, 
Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy,  Metropolia jest Okey. 

Festiwal Kultur Świata „Okno na Świat” 
Po raz pierwszy odbył się w 2005 roku i jest flagowym festiwalem NCK. W czasie jego trwania mają miejsce 
koncerty, warsztaty, spotkania, prezentacje, projekcje filmowe, debaty, projekty interdyscyplinarne. Festiwal 
Kultur Świata Okno na Świat został włączony do programu obchodów Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego 2008. 
NCK o Festiwalu: „Okno na Świat” to miejsce spotkao artystów różnych kultur z trójmiejską publicznością, festiwal 
międzynarodowych fuzji, którego naczelnym celem jest promowanie tolerancji, szacunku i zainteresowania 
„innością”, otwartości na to, co dla nas odległe i czasami – wciąż jeszcze – niezrozumiałe.  

Metropolia jest OkeyLokalny festiwal promujący artystów trójmiejskiej metropolii. Mający łączyd wiele gatunków 
muzyki, dziedzin sztuki i różne pokolenia oraz umożliwid debiutującym artystom wymianę doświadczeo z 
dojrzałymi twórcami. 

Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy 

Początkowo organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury jako przegląd kaszubskich zespołów 
folklorystycznych, dziś prezentuje muzykę tradycyjną i jej połączenie z muzyką nowoczesną ze Szwecji, Niemiec, 
Litwy, Łotwy, Estonii, Grenlandii, Irlandii, Rosji i Polski. Z czasem program koncertów wzbogaciły warsztaty 
muzyczne, pokazy taoców tradycyjnych i spektakle teatralne związane z tematyką festiwalu. 

Inne wydarzenia cykliczne organizowane przez NCK to: Świętojaoskie Świętowanie, Bałtyckie Spotkania 
Ilustratorów, Pisarz i jego tłumacz, Bałtycki Festiwal Nauki, Benefis Fajnego Człowieka, Streetwaves, Akcja Włącz 
się! Kulturalnie. 
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3. Odbiorcy/klienci  

W 2009 roku w imprezach organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum kultury uczestniczyło około 44 620 osób. 
Głównymi odbiorcami działao NCK są mieszkaocy Trójmiasta (szczególnie Gdaoska) i najbliższych mu okolic.  

Zarówno dyrekcja Centrum jak i Departamentu Kultury UM podkreśla, że działania NCK mają docierad i docierają 
do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki zróżnicowanemu programowi wydarzeo, mogą uczestniczyd w nich zarówno 
dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i seniorzy. Dyrekcja NCK stara się zachowad równowagę między wydarzeniami 
komercyjnymi trafiającymi do szerszej publiczności, a wydarzeniami artystycznymi przyciągającymi koneserów 
poszczególnych dziedzin sztuki.  

NCK stara się przyciągad nie tylko odbiorców kultury, ale również jej twórców i animatorów, poprzez spotkania, 
szkolenia, konferencje i współpracę z różnymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi na Pomorzu. 

Przyglądając się charakterowi imprez organizowanych przez NCK i jego przestrzeni, można zauważyd, że 
stosunkowo wąska oferta skierowana jest bezpośrednio do dzieci. W wydarzeniach odbywających się w Ratuszu 
Staromiejskim nie mają możliwości uczestniczenia osoby niepełnosprawne. 

 

4. Efektywnośd  

Zdaniem dyrekcji Nadbałtyckiego Centrum Kultury, o efektywności działao najlepiej świadczą nagrody przyznane 
przez osoby, do których są te działania skierowane. NCK otrzymało dwukrotnie (w 2007 i w 2009  roku) nagrodę 
Sztormu Roku w organizowanym przez pomorską Gazetę Wyborczą plebiscycie czytelników.  

Larry Okey Ugwu o nagrodach przyznanych NCK: To są nagrody od społeczeostwa. Jest to rodzaj analizy, wiemy, że 
to co robimy ma sens i jest doceniane przez społeczeostwo. Nie ma innego sposobu, nie jestem zwolennikiem badao 
statystycznych.  

Beata Jaworowska, z-ca dyrektora Departamentu Kultury UM: Ja nie wiem jak można mierzyd efektywnośd 
działania instytucji kultury. Można mierzyd frekwencję w teatrze czy w filharmonii, ale idąc miarą frekwencji, im coś 
jest z niższej półki kultury tym więcej ludzi na to przychodzi w naszym kraju, powiedziałabym, że to nie jest dobra 
miara. 

NCK wydaje się dobrze spełniad swoją rolę promotora kultur krajów nadbałtyckich, organizatora wydarzeo 
kulturalnych oraz instytucji podejmującej współpracę z zagranicznymi artystami i ośrodkami kultury. W latach 
2005-2009 NCK prowadziło sekretariat sieci ARS BALTICA. Podejmuje regularną współpracę z najważniejszymi 
instytucjami kultury regionu oraz promuje polskich artystów w projektach międzynarodowych i na Pomorzu. Z 
drugiej strony, współpraca z mniejszymi, lokalnymi ośrodkami i domami kultury jest ograniczona. NCK posiada 
bardzo wąską ofertę skierowaną bezpośrednio do innych instytucji kultury regionu.  

Sukcesem NCK jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewaloryzację i 
adaptację Centrum św. Jana, które jest w pełni koordynowane przez NCK, ze wsparciem ze środków samorządu 
województwa pomorskiego. Uroczyste otwarcie Centrum św. Jana planowane jest na czerwiec 2011 roku. W latach 
2008 - 2010 NCK przeprowadziło również renowację Ratusza Staromiejskiego. 

 

5. Współpraca 

Nadbałtyckie Centrum Kultury współpracuje w ramach projektów z wieloma instytucjami kultury. Dyrekcja NCK 
ocenia swoją instytucję jako bezkonkurencyjną – ze względu na swój bogaty i zróżnicowany program, zasoby 
lokalowe w Gdaosku i prestiż. Wiele instytucji kultury zwraca się do NCK z propozycją współpracy i NCK chętnie 
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wspiera inicjatywy innych podmiotów. NCK najczęściej współpracuje z organizacjami pozarządowymiW 2009 
Nadbałtyckie Centrum Kultury współpracowało między innymi z: 

Akademią Sztuk Pięknych w GdaoskuAkademią Muzyczną w Gdaosku 

Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich (oddział w Gdaosku) 

Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki Intermedialnej „Bursztynowe Oko”  

Operą Bałtycką w Gdaosku 

Filharmonią Bałtycką 

Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdaosku  

Duszpasterstwem Środowisk Twórczych 

Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki w Gdaosku  

Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Gniewinie 

CSW Łaźnia 

Gdaoską Galerią Miejską  

Galerią Manhattan we Wrzeszczu  

Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 

Muzeum Historii Polski w Warszawie 

Narodowym Centrum Kultury  

Towarzystwem im. Edyty Stein 

Goethe-Institut w Warszawie  

Fundacją Roberta Boscha 

 

Współpraca z instytucjami kultury o zasięgu międzynarodowymNadbałtyckie Centrum Kultury należy do kilku sieci 
zrzeszających operatorów kultury różnych paostw: 

ARS BALTICA (którego Sekretariat w latach 2005 – 2009 prowadziło NCK) 

Cities on the edge  

Culture Action Europe  

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh  

www.culturebase.net  

 

Współpraca z lokalnymi domami i ośrodkami kultury 

Nadbałtyckie Centrum Kultury kładzie mniejszy nacisk na współpracę z lokalnymi domami i ośrodkami kultury niż 
na współpracę z instytucjami kultury o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym. Sporadyczna współpraca z 
lokalnymi domami i ośrodkami kultury wynika też z braku formalnej zależności pomiędzy nimi a NCK oraz dużej 
zależności tych ośrodków od lokalnych samorządów (na poziomie gminy i powiatu).  

W 2008 roku NCK podjęło próbę reaktywacji powołanego w 1998 roku Pomorskiego Porozumienia Kultury. Miało 
ono przyjąd nową formułę wieloletniego projektu kulturalnej współpracy regionalnej, który docelowo powinien 
wykrystalizowad formę sieciowej e-debaty jako stałej płaszczyzny porozumienia programowego i kontaktów ludzi 
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kultury. W pierwszym spotkaniu PPK wzięło udział 55 osób (pomorskich pracowników kultury i przedstawicieli 
władz samorządowych). 

Raport 2008 NCK o spotkaniu: Generalny wniosek z tego spotkania to ściślejsze kontakty programowe NCK z 
instytucjami kultury Pomorza, w celu stworzenia bazy, wymiany informacji oraz prezentacji i promocji artystów, 
wydarzeo artystycznych w bałtyckiej wymianie kulturalnej. Zainicjowana współpraca przynosi pierwsze efekty – 
regionalni twórcy ludowi uświetniają odpust świętojaoski, a laureaci festiwali i przeglądów piosenki aktorskiej 
występują z recitalami piosenki poetyckiej w ośrodkach kultury Pomorza. 

Nie udałosię jednak kontynuowad współpracy NCK z domami i ośrodkami kultury w ramach Pomorskiego 
Porozumienia Kultury. 

Do regularnych działao NCK angażujących niektóre lokalne domy kultury należą: 

Z młodej piersi się wyrwało… Nieustający Festiwal Śpiewający - prezentacja najzdolniejszych wykonawców 
młodego pokolenia, laureatów ogólnopolskich festiwali i przeglądów piosenki. Poza Trójmiastem odbywa się 
również w lokalnych ośrodkach kultury. 

Świętojaoskie Świętowanie – seria koncertów świętojaoskich. Podczas festiwalu prezentują się również zespoły z 
lokalnych ośrodków kultury. 

Pokonkursowa wystawa Gdaosk Press Photo - poza Trójmiastem odbywa się również w lokalnych ośrodkach 
kultury. 

 

Inne projekty, w których lokalne domy kultury współpracowały z NCK: Zasoby Folkloru, Festiwal Tamizy w 
Londynie. 

Przedstawiciele niektórych domów i ośrodków kultury biorą udział również w innych, pojedynczych projektach NCK 
jako uczestnicy (konferencje, spotkania) lub współorganizatorzy. Korzystają również z udostępnianych kontaktów, 
pomocy merytorycznej i organizacyjnej NCK. 

 

Rodzaj relacji 

Lokalne domy i ośrodki kultury są niezależne od Nadbałtyckiego Centrum Kultury. NCK nie prowadzi konkursów o 
granty dla tych instytucji, nie wpływa na ich strategie i nie organizuje ich w sieci współpracy. Lokalne ośrodki 
kultury sporadycznie zwracają się do NCK o wsparcie merytoryczne. NCK nie oferuje szkoleo skierowanych do 
pracowników tych instytucji. NCK nie zbiera regularnie informacji o działaniach lokalnych domów i ośrodków 
kultury. Sporadycznie wymieniana jest informacja o wydarzeniach w NCK i współpracujących z nim ośrodkach. 

Wzajemna ocena funkcjonowania 

Funkcjonowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest dobrze oceniane przez lokalne domy i ośrodki kultury. 
Przedstawiciele lokalnych ośrodków dostrzegają efekty pracy NCK. Zastrzeżenie, jakie pojawia się w rozmowach z 
kierownikami ośrodków, to zbyt mała współpraca NCK z mniejszymi ośrodkami i mało działao podejmowanych 
poza Trójmiastem. 

Dyrekcja NCK zauważa, że funkcjonowanie lokalnych domów i ośrodków kultury jest zależne od lokalnych 
samorządów (szczególnie na poziomie gminy). Zdaniem NCK lokalnym ośrodkom brak chęci poszerzania programu i 
podejmowania nowych działao. Nie mają też zaplecza finansowego i kadry by je realizowad. 
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Wsparcie 

Nieliczne domy i ośrodki kultury prowadzą regularną współpracę z NCK przy projektach i działaniach promocyjnych. 
Są to raczej większe ośrodki, centra kultury w regionie. Pracownicy domów i ośrodków kultury, którzy utrzymują 
stały kontakt z NCK, uczestniczą w organizowanych przez NCK konferencjach, korzystają z pomocy merytorycznej i 
bazy kontaktów. NCK przekazało bezpłatnie jednemu z ośrodków scenę plenerową. 

Ocena relacji i pomysły na zmianę, poprawę współpracy 

Nadbałtyckie Centrum Kultury negatywnie ocenia swoje relacje z większością lokalnych domów i ośrodków – nie 
widzi zaangażowania i chęci współpracy po ich stronie. Budowanie relacji z lokalnymi domami i ośrodkami kultury 
nie należy też do priorytetowych działao NCK, w związku z czym po nieudanej próbie reanimowania Pomorskiego 
Porozumienia Kultury zrezygnowało z intensywnych działao na rzecz współpracy. 

Lokalne domy i ośrodki kultury chciałyby, by NCK pełniło rolę koordynatora mniejszych ośrodków, lidera sieci. 
Największymi potrzebami lokalnych ośrodków, na jakie NCK mogłoby odpowiedzied (i na które w przypadku 
niektórych ośrodków częściowo odpowiada) są: 

wymiana doświadczeo 

wymiana kontaktów (do artystów, instytucji kultury) 

lobbing na rzecz mniejszych ośrodków kultury, wspieranie ich działao fundraisingowych 

promocja – wzajemne promowanie wydarzeo, wymiana doświadczenia i kontaktów w dziedzinie promocji 

utworzenie banku pomysłów – dobrych praktyk i działao, które można realizowad w oparciu o zaplecze i budżet 
posiadany przez małe ośrodki 

Lokalne domy i ośrodki kultury widzą potrzebę utrzymywania stałego kontaktu, również znaczenie bezpośrednich, 
regularnych spotkao. Niezbędna wydaje się osoba, która byłaby koordynatorem współpracy regionalnej. W NCK 
funkcjonuje specjalista ds. współpracy regionalnej, ale nie prowadzi on aktywnych działao na rzecz współpracy z 
lokalnymi domami kultury. 

Większośd badanych ośrodków rozumie ograniczenia, które utrudniają współpracę z NCK. Zdają sobie sprawę z 
barier finansowych i organizacyjnych, rozumieją i doceniają znaczenie NCK jako organizatora wydarzeo na dużą 
skalę, realizatora działao międzynarodowych. 

 

6. Kultura zarządzania  

Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury zapytany o to, co kryje się za sukcesem instytucji odpowiada: (…) 
struktura instytucji podzielona jest na kilka działów (…) Moim największym sukcesem jest zgrany zespół. *sukces 
zgranego zespołu+ Wynika z siły napędu jaką jest dyrekcja i ze współpracy między pracownikami. Jest sprzyjająca, 
nie napięta atmosfera i poczucie obowiązku oraz wspólnej misji wśród pracowników.  (…) Jest współpraca między 
działem kreacji i działem wydawnictw literatury. Jest współpraca z działem administracji, ponieważ często bywa 
tak, że dział ten włącza się w merytoryczną realizację projektów.  

W NCK funkcjonują: 

dyrektor i zastępca dyrektora 

dział kreacji i spraw zagranicznych 

dział literatury, nauk i wydawnictw 
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dział realizacji i administracji 

biuro odbudowy kościoła św. Jana 

dział marketingu i PR 

dział księgowości 

sekretariat 

radca prawny 

specjalista – aranżer imprez 

Larry Okey Ugwu o podejmowaniu decyzji w NCK: Decyzja podejmowana jest przede wszystkim przez dyrektora. 
Dyrektor podejmuje ostateczne decyzje, ale konsultuje je zawsze z pracownikami. Jeśli chodzi o projekt, to 
pracownicy robią „burzę mózgów”, wybierają różne projekty, przychodzą z nimi do dyrektora, który wybiera 
najważniejszy z nich, taki który uważa, że powinien byd realizowany.  

 

 

7. Zasoby 

a. Ratusz Staromiejski 

Budynek Ratusza Staromiejskiego (XVI w.), będącego siedzibą NCK, został niedawno odnowiony. Dysponuje 
zabytkowymi wnętrzami (Wielka Sala/Sala Mieszczaoska, Gabinet Burmistrza, Galeria, Sieo) oraz przestrzenią 
biurową na trzech poziomach budynku (parter, piętro, poddasze). Powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego 
na działalnośd merytoryczną wynosi 280 m2. Budynek nie jest przystosowany do osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Siedziba NCK jest zabytkiem o walorach turystycznych, ale mało funkcjonalnym. 

    

Rysunek 1 Siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury – zabytkowy Ratusz Staromiejski w Gdaosku 

Rysunek 2 Larry Okey Ugwu - dyrektor NCK w swoim gabinecie 
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Sekretariat i biura dyrekcji znajdują się na parterze. W tych pomieszczeniach, oprócz nowych mebli znajdują się 
również odrestaurowane zabytkowe meble Ratusza. Sekretariat dysponuje czterema stanowiskami 
komputerowymi, urządzeniami wielofunkcyjnymi. Przepustowośd łącza internetowego w NCK wynosi 4 MB. 

Poszczególne działy dysponują własnymi pomieszczeniami biurowymi, ale pracownicy nie zawsze pracują w 
przypisanej dla ich działu przestrzeni. Każde biuro posiada kilka stanowisk komputerowych, telefony i urządzenia 
wielofunkcyjne.   

Częśd pomieszczeo biurowych znajduje się na poddaszu, przez co są stosunkowo ciasne i duszne (dział marketingu i 
PR). Dla kontrastu częśd biur zajmuje więcej jasnej i otwartej przestrzeni (dział literatury, nauk i wydawnictw na 
piętrze i antresoli). 

 

                

Rysunek 3 Sekretariat Nadbałtyskiego Centrum Kultury 
Rysunek 4 Poddasze Ratusza (częśd przestrzeni biurowej) 

Sala Mieszczaoska na piętrze pełni rolę sali widowiskowej, w której znajduje się około 150 standardowych miejsc. 
NCK dysponuje sprzętem nagłośnieniowym i audiowizualnym (głośniki, projektory, ekrany) potrzebnym do 
organizacji spotkao, konferencji i niewielkich koncertów. W sali znajduje się również fortepian firmy Steinway.  

Gabinet Burmistrza (sąsiadujący z Salą Mieszczaoską) mieści około 15 osób, znajduje się w nim zestaw zabytkowych 
mebli. Często goszczą w nim przedstawiciele władz, polityki, biznesu. Zarówno Salę Mieszczaoską jak i Gabinet 
Burmistrza można wynająd.  

Galeria na parterze jest przestrzenią nowoczesną, dostosowywaną do potrzeb poszczególnych wystaw, które się 
tam odbywają. Zarówno na parterze jak i piętrze znajdują się nowoczesne, ogólnodostępne łazienki. Do dyspozycji 
gości jest również szatnia. Na parterze obecny jest pracownik ochrony. Budynek jest monitorowany. 

W piwnicach Ratusza Staromiejskiego znajduje się Irish Pub i restauracja Toscana. Pomieszczenie na parterze 
wynajmuje również księgarnia PWN. Na tyłach Ratusza odnowiono parking dla pracowników. 

W Ratuszu Staromiejskim brakuje przestrzeni magazynowej dla NCK. Ewentualny nowy sprzęt techniczny 
zakupiony do obsługi wydarzeo, nie mógłby byd przechowywany w jego siedzibie. Większośd dużych wydarzeo 
organizowanych przez NCK odbywa się poza jego siedzibą, ze względu na niewielką przestrzeo jaką oferuje. 



 91 

                  

Rysunek 5 Sala Mieszczaoska (sala widowiskowa)Rysunek 6 Galeria na parterze 

 

b. Centrum św. Jana 

Od 1995 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury jest gospodarzem gotyckiego kościoła św. Jana (XIV w.), który jako 
jedyny kościół w Gdaosku nie został odbudowany po wojnie. Powstałe tam Centrum św. Jana jest ważnym 
punktem na kulturalnej mapie Gdaoska. W każdą niedzielę odbywają się w nim również msze Duszpasterstwa 
Środowisk Artystycznych. Podczas wydarzeo muzycznych kościół może zmieścid około 600 uczestników. Dysponuje 
w tej chwili obrotową widownią, systemem nagłośnieniowym i oświetleniowym.  

W Centrum św. Jana trwają prace wykooczeniowe, będące ostatnim etapem intensywnej rewaloryzacji i adaptacji. 
Do czerwca 2011 Centrum św. Jana będzie dysponowad dwiema garderobami, przestrzenią magazynową, 
nowoczesnym sprzętem nagłośnieniowym (obecnie korzysta ze sprzętu należącego do NCK), łazienkami dla 
odwiedzających (również dla osób niepełnosprawnych) oraz trzema pomieszczeniami biurowymi dla pracowników 
NCK koordynujących wydarzenia w Centrum św. Jana. Kościół posiada specjalistyczny, rozbudowany system 
przeciwpożarowy i system monitoringu. 

       

Rysunek 7 Centrum św. Jana (kościół św. Jana) - fasada 

Rysunek 8 Centrum św. Jana (kościół św. Jana) - wnętrze 
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 Budżet 

Organizatorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przychody 
Centrum tworzą: dotacja z budżetu samorządu województwa pomorskiego, wpływy z prowadzonej działalności 
własnej, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z 
innych źródeł. NCK korzysta ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Koszty stałe w NCK kształtują się w granicach 60 – 65% jego budżetu. Około 25-30% budżetu przeznaczone jest na 
wynagrodzenia dla pracowników. Bardzo duża częśd budżetu NCK jest w tej chwili przeznaczana na prace w 
Centrum św. Jana. 

 

Zasoby ludzkie 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w 2009 zatrudniało 31 pracowników, w tym 25 na pełnych etatach.  Biorą oni 
regularnie udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ich zakresem działao. NCK korzysta również z pomocy 
wolontariuszy. 

Zdaniem dyrektora NCK zbyt mało jest pracowników merytorycznych, koordynatorów projektów. Ponieważ 
większośd pracowników to kobiety, problemem są urlopy macierzyoskie zmniejszające co jakiś czas zespół 
merytoryczny. Zastępczyni dyrektora NCK i dyrekcja Departamentu Kultury UM uważają, że pracowników jest 
wystarczająco wiele, potrzebą jest ich specjalizacja i doszkalanie. 

Nowi pracownicy merytoryczni wybierani są przez dyrekcję NCK, kierującą się w swoim wyborze doświadczeniami z 
dotychczasowej współpracy z animatorami kultury i ich osiągnięciami. 

 

Lokalizacja 

Siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury – Ratusz Staromiejski – znajduje się przy ulicy Korzennej, w obrębie 
Starego Miasta w Gdaosku, w ścisłym centrum miasta. Dworzec Główny będący kluczowym punktem 
komunikacyjnym Trójmiasta znajduje się 250 m w linii prostej od NCK. W pobliżu NCK znajduje się wiele punktów 
turystycznych i dwa kompleksy handlowo-usługowe.  

Centrum św. Jana znajduje się przy ulicy Świętojaoskiej, ok. 1000 m w linii prostej od Dworca Głównego i 600 m od 
reprezentatywnej ulicy Długiej na Starym Mieście. Centrum św. Jana sąsiaduje z przedszkolem publicznym oraz 
popularnym hostelem Dom Zachariasza Zappio. W pobliżu trwa budowa kompleksu mieszkalnego.  

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

Nadbałtyckie Centrum Kultury dysponuje dwoma słupami ogłoszeniowymi – jednym przed siedzibą NCK, drugim 
przed Centrum św. Jana. Co miesiąc wydawana jest broszura informacyjna Informator Kulturalny, dostępna w NCK, 
kawiarniach, popularnych miejscach spotkao, instytucjach kultury i punktach informacji turystycznej. Dystrybucję 
informatora NCK zleca jednej osobie, ale prowadzą ją również wolontariusze NCK. 

Dyrektor NCK podkreśla, że chod najskuteczniejszą metodą promocji są nowe media, to nie docierają one do 
starszych odbiorców, dlatego również tradycyjne formy promocji są ważne. 

Patroni medialni NCK: 

http://www.trojmiasto.pl/ 

http://www.trojmiasto.pl/
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http://www.wrotapomorza.pl/pl 

http://kulturaonline.pl/ 

http://www.pomorska.tv/ 

http://oborniki.naszemiasto.pl/ 

http://www.dziennikbaltycki.pl/ 

http://wyborcza.pl 

http://www.radiogdansk.pl/ 

http://www.inyourpocket.com/ 

 

NCK prowadzi stronę internetową www.nck.org.pl w języku polskim i angielskim, na której dostępny jest kalendarz 
wydarzeo. Jest również możliwośd otrzymywania newslettera z informacją o działaniach NCK. Strona nie posiada 
forum. 

NCK jest obecne na popularnych stronach i portalach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu umieszcza 
informacje o organizowanych wydarzeniach lub relacje z nich:  

Facebook        http://www.facebook.com/nckgdansk 

nk.pl                http://nk.pl/profile/13622614 

My Space        http://www.myspace.com/nckgdansk 

YouTube         http://www.youtube.com/user/NCKGdansk#g/u  

Twitter            http://twitter.com/nckgdansk  

Yam                http://yam.pl/nckgdansk 

Blip                 http://nckgdansk.blip.pl/ 

Popler             http://www.popler.tv/nckgdansk#5849 

 

 

9. Diagnoza i ewaluacja 

Diagnoza przed realizacją projektu przez Nadbałtyckie Centrum Kultury opiera się na obserwacjach własnych 
koordynatorów projektów, wspólnej dyskusji z dyrekcją i ocenie w jakim stopniu dany projekt jest potrzebny. 

Każdy projekt zakooczony jest ewaluacją, w ramach której NCK ocenia w jakim stopniu zrealizowano przewidywane 
cele i czy frekwencja uczestników odpowiadała oczekiwaniom koordynatorów. 

 

10. Innowacyjnosd, dobre praktyki 

Nadbałtyckie Centrum Kultury sięga po różnorodne narzędzia promocji i prowadzi interdyscyplinarną działalnośd. 
Nie ogranicza swoich projektów do żadnej dziedziny sztuki, chętnie sięgając po jej nowe formy – multimedialne 
instalacje, performance, nowoczesną muzykę.  

NCK stara się łączyd pozorne sprzeczności – kulturę tradycyjną z nowoczesną, historię z współczesnością, młode i 
starsze pokolenia artystów.  

http://www.wrotapomorza.pl/pl
http://kulturaonline.pl/
http://www.pomorska.tv/
http://oborniki.naszemiasto.pl/
http://www.dziennikbaltycki.pl/
http://wyborcza.pl/
http://www.radiogdansk.pl/
http://www.inyourpocket.com/
http://www.nck.org.pl/
http://www.facebook.com/nckgdansk
http://nk.pl/profile/13622614
http://www.myspace.com/nckgdansk
http://www.youtube.com/user/NCKGdansk#g/u
http://twitter.com/nckgdansk
http://yam.pl/nckgdansk
http://nckgdansk.blip.pl/
http://www.popler.tv/nckgdansk#5849
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NCK często spotyka się z lokalnymi animatorami kultury. Jest otwarte na współpracę przy projektach realizowanych 
przez inne instytucje kultury (Yach Film Festiwal, Solidarity of Arts, Afrykamery), a jednocześnie realizuje autorskie 
projekty. Szczególnie ważne dla NCK są wydarzenia, które umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z kulturą 
(bycie jak najbliżej) i wpływają na postawy odbiorców tych działao (Metropolia jest Okey, gdaoska edycja Żywej 
biblioteki). 

Zespół NCK składa się z wielu młodych animatorów kultury, ale również doświadczonych koordynatorów, którzy 
chętnie ze sobą współpracują. Dyrektor NCK jest rozpoznawanym muzykiem, osobowością kultury znaną w 
środowisku artystów pomorskich.. Dzięki artystycznej działalności i charyzmie Larry'ego Okey Ugwu, NCK nawiązuje 
współpracę z twórcami i instytucjami zagranicznymi. Baza kontaktów NCK umożliwia również innym, 
współpracującym z NCK instytucjom dostęp do międzynarodowych projektów i artystów. 

 

11.. Rozwój i kierunki zmian 

W przyszłych latach NCK planuje rozpocząd współpracę i skierowad swoje projekty do krajów Europy Wschodniej. 

Larry Okey Ugwu o przyszłych działaniach NCK: Unia Europejska, która kiedyś interesowała się młodymi krajami 
unijnymi, teraz zmienia kierunek zainteresowao na kraje wschodnie. Tak musimy pokierowad naszą wizję żebyśmy 
byli liderami instytucji europejskiej wchodzącej do krajów wschodnich, czyli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji itd. To 
jest nasza nowa wizja, którą będziemy realizowad od 2012 do 2016 roku. 

Wraz z uroczystym otwarciem Centrum Św. Jana rozwinie się działalnośd NCK jako organizatora wydarzeo w tym 
obiekcie. 

  
 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania  

Województwo pomorskie, a w szczególności Trójmiasto, ze względu na swoje położenie i historię prowadzi 
współpracę z regionem Morza Bałtyckiego. W takim samym kontekście działa Nadbałtyckie Centrum Kultury – 
promując kulturę krajów nadbałtyckim w Polsce i kulturę polską w krajach nadbałtyckich, współpracując z 
instytucjami kultury krajów nadbałtyckich. NCK powstało jako centrum, które ma działad w dziedzinie kultury nie 
tylko w regionie, ale także na poziomie międzynarodowym. NCK ma na celu byd instytucją reprezentacyjną w 
basenie Morza Bałtyckiego, przyciągającą i uczestniczącą w międzynarodowych projektach kulturalnych. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2009, województwo pomorskie znajduje się na 6. miejscu 
pod względem liczby domów i ośrodków kultury na 1000 mieszkaoców oraz na 6. pod względem wydatków na 1 
mieszkaoca na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego gminy łącznie z miastami na prawach powiatu. 

 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej tradycji 

Projekty regionalne realizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury nawiązują również do tradycji Pomorza, chod 
stanowią one małą częśd działao. NCK prowadziło działania promujące tradycję Kaszub i Żuław, uczestniczy w 
corocznym Jarmarku Dominikaoskim (organizowanym od 750 lat), organizuje Świętojaoskie Świętowanie w 
najkrótszą noc w roku. 
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Gdaosk, nazywany miastem Solidarności i wolności, jest również miejscem obchodów rocznic wydarzeo 
sierpniowych. W projektach związanych z tymi historycznymi wydarzeniami NCK uczestniczy najczęściej jako 
partner, skupiając swoje działania na części artystycznej. 

 

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 

Nadbałtyckie Centrum Kultury oferuje mieszkaocom Trójmiasta różnorodny program kulturalny, umożliwiając 
uczestniczenie w wydarzeniach prezentujących polskich i zagranicznych artystów. W o wiele mniejszym stopniu 
oferta NCK kierowana jest do pozostałych mieszkaoców regionu pomorskiego. 

Dla lokalnych animatorów kultury stanowi miejsce wymiany kontaktów i doświadczeo, współpracy i realizacji 
działao. Jednocześnie jednak, współpraca NCK z lokalnymi domami i ośrodkami kultury jest minimalna. 

 

III. Polityki kulturalne 

1. Założenia, aktorzy, sposób realizacji regionalnej polityki kulturalnej 

Głównym założeniem polityki kulturalnej województwa pomorskiego, kształtowanej przez samorząd wojewódzki, 
jest zapewnienie instytucjom kultury dużej swobody działania i rozwoju.  

Beata Jaworowska, z-ca dyrektora Departamentu Kultury UM: Zapewnienie swobody rozwoju dla instytucji jest 
naszym najważniejszym celem. Zapewnienie bezpiecznego i w miarę zrównoważonego rozwoju instytucjom 
kultury. Na tym nam najbardziej zależy i na to kierujemy największy wysiłek oraz środki.  

Do innych działao w ramach polityki kulturalnej regionu należy  wspieranie działalności pozainstytucjonalnej,  
wspieranie indywidualnych artystów, opieka nad zabytkami. 

2. Znaczenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w kreowaniu polityki kulturalnej 

Nadbałtyckie Centrum Kultury widzi swoje znaczenie jako kreatora polityki kulturalnej przede wszystkim przez 
pryzmant współpracy i angażowania w działania lokalnych animatorów i instytucje kultury. 

Larry Okey Ugwu o roli NCK we współtworzeniu polityki kulturalnej regionu: (…) organizujemy dużo spotkao, 
konferencje edukacyjne skupiające amatorów kultury, organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami 
kulturalnymi. Ma to uświadomid im, że też mogą mied wpływ na zmianę podejścia władz do kultury. To tylko od 
nich zależy. Menadżerowie, animatorzy kultury, instytucje kultury, a zwłaszcza od organizacje pozarządowe mogą 
przyczynid się do zmian w polityce kulturalnej w regionie. Jeśli oni nie wezmą udziału to nic się nie zmieni. I to rola 
naszej instytucji *uświadamiad im ich wpływ na kształtowanie polityki kulturalnej+.  

 

IV. Wnioski i Rekomendacje 

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest instytucją multidyscyplinarną, organizującą wydarzenia kulturalne mające 
tworzyd bogatą ofertę dla wszystkich mieszkaoców Trójmiasta – umożliwid im dostęp do twórczości zagranicznych i 
polskich artystów. Jednocześnie jego działania mają wyróżnid województwo pomorskie na tle pozostałych 
obszarów nadbałtyckich, jako prężne centrum kultury i miejsce realizacji prestiżowych imprez. NCK tworzy 
platformę pomiędzy pomorskimi instytucjami kultury a międzynarodowymi ośrodkami kultury i artystami. 
Umożliwia również polskim artystom angażowanie się w projekty międzynarodowe. Bardzo ważne dla NCK są 
działania umożliwiające międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeo, ale podejmuje również współpracę 
z licznymi instytucjami kultury regionu i kraju. 
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Nadbałtyckie Centrum Kultury nie pełni roli koordynatora mniejszych ośrodków i domów kultury. Jest otwarte na 
współpracę z nimi, ale nie podejmuje wysiłku organizowania ich w sieci, pełnienia roli lidera. Lokalne ośrodki i 
domy kultury dostrzegają potrzebę pełnienia przez NCK roli platformy wymiany doświadczeo i kontaktów.  

Regularne spotkania (raz na rok), stała wymiana informacji o działaniach domów i ośrodków kultury oraz 
utworzenie banku pomysłów możliwych do zrealizowania we współpracy z NCK (uwzględniających zaplecze 
finansowe małych ośrodków), mogą byd działaniami, które nie tylko pozwolą lokalnym ośrodkom czerpad z wiedzy i 
bazy kontaktów NCK, ale mogą również otworzyd je na współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi. Podobne wnioski sformułowano po spotkaniu Pomorskiego Porozumienia Kultury w 2008 roku, 
nie podjęto jednak kolejnych kroków. Przeszkodą w realizacji działao na rzecz współpracy może byd brak 
entuzjazmu obu stron, istotna różnica w zakresie funkcjonowania NCK (organizacja imprez na większą skalę i 
współpraca międzynarodowa) i lokalnych ośrodków kultury (lokalna animacja kultury) oraz brak funduszy 
przeznaczonych bezpośrednio na wspólne projekty lub wspieranie lokalnych ośrodków przez NCK.   

NCK jest rozpoznawaną i prestiżową instytucją w obrębie Trójmiasta i w sieciach współpracy nadbałtyckiej. Rzadko 
dociera jednak do pozostałych społeczności Pomorza. Wspierając działania domów kultury na poziomie gmin, NCK 
mogłoby wzmocnid swoją pozycję lidera kultury w regionie. 

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Badanie przeprowadzono w dniach 11 i 15-19 listopada 2010 roku. W dniach 11 i 16 listopada przeprowadzono 
indywidualne wywiady pogłębione z dyrekcją Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz zastępczynią dyrektora 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (odpowiedzialnej za monitorowanie 
działalności NCK). Jednocześnie prowadzona została dokumentacja wizualna zasobów i infrastruktury NCK. 
Wywiady CATI z dziesięcioma domami lub ośrodkami kultury (z którymi współpracowało lub współpracuje NCK)  
przeprowadzono w dniach 17-19 listopada. Równolegle przeprowadzono analizę raportów z działalności 
merytorycznej NCK w latach 2005-2009. 

 

 

VII. Podsumowanie (Executive summary) 

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest instytucją kultury organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, powstałą w 1992 roku. Siedziba NCK znajduje się w zabytkowym Ratuszu Staromiejskim w Gdaosku. 
Od 1995 roku NCK jest gospodarzem Centrum św. Jana i koordynuje prace renowacyjne w kościele św. Jana.  

Do głównych zadao NCK należą m.in.:  promocja kultury Pomorza na terenie kraju i za granicą, głównie w 
paostwach basenu Morza Bałtyckiego,  stała prezentacja w województwie pomorskim i kraju osiągnięd 
kulturalnych innych paostw, głównie basenu Morza Bałtyckiego,  współpraca z organizacjami pozarządowymi w 
zakresie działalności kulturalnej, rozwijanie i koordynowanie współpracy kulturalnej miast i gmin nadbałtyckich. 
NCK korzysta ze środków samorządowych województwa pomorskiego, dotacji unijnych i grantów ministerialnych.  

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest instytucją multidyscyplinarną, organizującą wydarzenia kulturalne tworzące 
bogatą ofertę dla wszystkich mieszkaoców Trójmiasta. Jest organizatorem licznych koncertów, wystaw, 
konferencji, spotkao, festiwali.  Prowadzi działalnośd wydawniczą i szkoleniową. W 2009 roku Nadbałtyckie 
Centrum Kultury zorganizowało łącznie 157 imprez, w których wzięło udział około 44 620 osób. 

NCK współpracuje z licznymi instytucjami kultury o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Należy do 
sieci nadbałtyckich ośrodków kultury oraz tworzy platformę pomiędzy pomorskimi instytucjami kultury a 
międzynarodowymi ośrodkami kultury i artystami. 
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Zasoby infrastrukturalne, charyzmatyczna dyrekcja i zgrany zespół pozwalają NCK efektywnie funkcjonowad, 
czyniąc je prestiżową instytucją kultury. 

NCK współtworzy politykę kulturalną województwa pomorskiego, zachęca również lokalne instytucje, organizacje 
pozarządowe i animatorów kultury do uczestniczenia w jej kształtowaniu. NCK i inne instytucje kultury w  
województwie pomorskim dysponują dużą niezależnością w kształtowaniu swoich strategii oraz programów. 

Mimo swojego znaczenia w regionie nadbałtyckim, NCK nie pełni roli lidera i koordynatora lokalnych domów i 
ośrodków kultury, które podlegają samorządom gmin. Oferta NCK w bardzo ograniczonym stopniu skierowana jest 
do lokalnych społeczności gmin i ich animatorów kultury. Próba reaktywacji Pomorskiego Porozumienia Kultury w 
2008 roku, w ramach którego współpracowałyby domy i ośrodki kultury, zakooczyła się niepowodzeniem.   

Ograniczona współpraca NCK wynika z braku formalnej zależności pomiędzy NCK a lokalnymi domami kultury oraz 
różnicy w podejmowanych przez nie działao – NCK jest realizatorem kosztownych projektów, których nie można ze 
względu na budżet przenieśd na grunt lokalnych domów kultury. 

Regularne spotkania, stała wymiana informacji o działaniach domów i ośrodków kultury oraz utworzenie banku 
pomysłów możliwych do zrealizowania we współpracy z NCK (uwzględniających zaplecze finansowe małych 
ośrodków), mogą byd działaniami podjętymi na rzecz współpracy NCK z lokalnymi domami kultury i wzmocnienia 
pozycji NCK jako lidera kultury w regionie. 
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3.5. Łódzki Dom Kultury. Województwo łódzkie.  
Małgorzata Jastrzębska 

Badana instytucja
13

 

Misja, wizja, historia  

Łódzki Dom Kultury usytuowany jest przy ul. Traugutta 18 w samym centrum miasta Łodzi. Budynek, w 
którym mieści się Łódzki Dom Kultury jest domem-pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z postacią Marszałka 
związane są początki  jego powstania. „Jeszcze przed śmiercią Piłsudskiego w 1935r- powstaje inicjatywa, aby 
utworzyd gdzieś w Polsce dom- pomnik Józefa Piłsudskiego, w czynie społecznym zaczęto go budowad. Powstała 
pewna częśd tego budynku. Potem rozpoczęła się wojna. Budynek pełnił funkcję miejsca zaopatrzeniowego. Po 
wojnie mieścił się tu Związek Zawodowy Włókniarzy. Po roku powstaje Centralny Dom Kultury Włókniarzy. Później 
Wojewódzki Dom Kultury, nie nowomodna nazwa jak na przykład manufaktura, ale Łódzki Dom Kultury. Tak chcieli 
Łodzianie.” (dyrektor ŁDK) 

Różnorodne działania jakie odbywają się w lub przy udziale Łódzkiego Domu Kultury „znajdują swój 
wspólny mianownik w haśle MIEJSCE DLA LUDZI Z PASJĄ.”(dyrektor ŁDK) Promuje ono Łódzki Dom Kultury we 
wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych. Zarówno dyrekcja ŁDK jak i jego organizator, a więc Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego zgodnie twierdzą, że ŁDK przyciąga utalentowaną młodzież i dzieci, a także 
artystów z wielu dziedzin kultury i sztuki. „Przy zdewaluowaniu nazwy i instytucji Domu Kultury, Łódzki Dom Kultury 
to marka, ludzie chcą tu występowad. Może przy pierwszym podejściu jest jakiś dystans, ale przy drugim nie ma go 
już w ogóle, wręcz odwrotnie, to do nas dzwonią telefony, kiedy wystąpię? Bo tu się docenia, tu jest atmosfera...” 
(dyrektor ŁDK) 

 

Fot.1, 2. Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, centrum Łodzi, w pobliżu Dworca PKP Łódź Fabryczna i ul. 
Piotrowskiej 

 

Oferta  

 Łódzki Dom Kultury funkcjonuje siedem dni w tygodniu od godziny 9-10 rano do późnych godzin 
wieczornych. Codziennie z oferty ŁDK korzysta średnio tysiąc osób. W ŁDK funkcjonują m.in. Ośrodek Promocji i 
Informacji Kulturalnej, Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Ośrodek Regionalny, Ośrodek Teatralny, Ośrodek Inicjatyw 

                                                           
13

 Skróty zastosowane w tekście: 
ŁDK- Łódzki Dom Kultury 
UM- Urząd Marszałkowski w Łodzi 
DK- Domy Kultury w regionie 

 

http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/11
http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/11
http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/13
http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/16
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Społeczno-Kulturalnych, Ośrodek Filmowy, Ośrodek Muzyczny, galerie, dwa kina, restauracja-kawiarnia, Szkoła 
Języków Obcych czy Uniwersytet III Wieku.  

 

Fot.3. Restauracja- Kawiarnia Łódka znajdująca się w Łódzkim Domu Kultury, będąca jednocześnie galerią prac 
młodych artystów 

Fot.4. Jedno z dwóch kin mających swoją siedzibę w Łódzkim Domu Kultury 

 

Oferta Łódzkiego Domu Kultury jest różnorodna. Zaczynając od zajęd gry na gitarze, zajęd tanecznych czy 
gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, przez festiwale teatralne, wystawy regionalnych artystów, aż po występy 
muzyków rozpoznawalnych na całym świecie. W tej różnorodności i interdyscyplinarności prowadzonych działao 
dyrekcja ŁDK widzi siłę instytucji. Uznaje, że „monotematyczne działanie w kulturze już się rozchodzi. Teraz łączymy 
środowiska, stawiamy na interdyscyplinarnośd. Łączenie elementów współczesnej techniki ze sztuką w jej różnych 
wymiarach- to jest znamię czasu.” (dyrektor ŁDK)  

Odmienne zdanie ma organizator ŁDK, który w różnorodności działao instytucji widzi problem 
rozdrobnienia, a co za tym idzie także brak rozpoznawalności działao prowadzonych przez ŁDK. Poddaje w 
wątpliwośd również jakośd tych działao, która poprzez ich ilośd trudna jest co zweryfikowania. „Problemem jest 
rozdrobnienie działalności ŁDK, który organizuje bardzo dużo imprez, różnego rodzaju. Te działania poprzez swoje 
rozdrobnienie nie mają takiej siły przebicia. Często są organizowane przedsięwzięcia, ale też często nic o nich się nie 
słyszy, nie dociera to bezpośrednio do mieszkaoców. Z jednej strony ta oferta jest bardzo szeroka, ale z drugiej to 
rozdrobnienie nie sprzyja koncentracji na kluczowych elementach.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

 

 Odbiorcy/klienci  

Łódzki Dom Kultury spełnia funkcję jednej z najważniejszych instytucji kultury w województwie, obok 
Teatru Wielkiego, Teatru im. Stefana Jaracza, Filharmonii Łódzkiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Pomimo, iż pełni funkcję wojewódzkiego ośrodka 
kultury jego działania skierowane są głównie do mieszkaoców Łodzi i najbliższych okolic. Działania, które kieruje do 
regionu są niewielkie i rzadkie w stosunku do ilości wszystkich imprez, jakie organizuje. „Myślę, że nie do kooca 
spełnia swoją funkcję jeśli chodzi o indywidualnych klientów z regionu, czyli tego pojedynczego obywatela. Myślę, 
że z usług Łódzkiego Domu Kultury korzystają jednak głównie Łodzianie, a ta aktywnośd powinna byd również 
skierowana do mieszkaoców regionu.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

Oferta Łódzkiego Domu Kultury skierowana jest do mieszkaoców w każdym wieku. W zajęciach 
odbywających się w ŁDK biorą udział dzieci i młodzież, ale też dorośli (chociażby kursy taneczne). Swoje prace 
wystawiają artyści bardzo młodzi i Ci już doświadczeni. Liczną grupą klientów ŁDK są też osoby starsze, które 
przychodzą tu na zorganizowane dla nich spotkania lub są uczestnikami działającego w ŁDK Uniwersytetu III Wieku.  
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„W ramach Uniwersytetu III wieku, który tutaj funkcjonuje jest 900 miejsc i 400 osób czeka na wolne miejsce, 400 
osób. Ich pęd do wiedzy poczynając od kosmologii, psychotroniki, parapsychologii, poprzez języki obce itd. jest  
olbrzymi.” (dyrektor ŁDK) 

 

 

Efektywnośd WDK 

Efektywnośd Łódzkiego Domu Kultury jest znacząca jeśli spojrzymy na niego jako na ośrodek kultury 
promujący różne dziedziny sztuki i kultury, stawiający nacisk na aktywne uczestnictwo w kulturze i promujący 
otwartą i aktywną postawę wobec sztuki. Jeśli o efektywności świadczy ilośd organizowanych w ciągu roku imprez 
czy ilośd osób, które w nich uczestniczą lub ilośd pieniędzy pozyskanych na działania kulturalne to Łódzki Dom 
Kultury jest efektywny w swoim działaniu. Jako wskaźnik efektywności działania placówki dyrektor uznaje również 
jakośd prowadzonych przez nią działao, stwierdzając, że wszystkie działania, które podejmuje ŁDK są na wysokim 
poziomie, o czym świadczą opinie klientów oraz krytyków.  

Organizator Łódzkiego Domu Kultury również przyjmuje wskaźniki ilościowe i jakościowe w pomiarze 
efektywności instytucji. „Staramy się operowad wskaźnikami ilościowymi pod kontem finansowym i liczby 
organizowanych przedsięwzięd, a z drugiej strony patrzymy również na jakośd, wyróżnienia, nagrody czy recenzje 
wydarzeo które miały miejsce w prasie branżowej czy lokalnej łódzkiej lub ogólnopolskiej.” (Podinspektor Wydziału 
Kultury UM) Poddaje jednak w wątpliwośd, na ile możliwa jest realna ocena tej efektywności przy tak dużej ilości 
prowadzonych imprez. Zauważa trudnośd zarówno w możliwości rzetelnej oceny merytorycznej jak i ocenie 
rzeczywistej liczby odbiorców działao ŁDK. 

Jeśli jednak spojrzymy na Łódzki Dom Kultury jako instytucję o zasięgu regionalnym i placówkę pełniącą 
funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Kultury to jego efektywnośd  jest już znacznie niższa. Świadczą o tym między 
innymi oceny regionalnych Domów Kultury, które podkreślają brak współpracy z Łódzkim Domem Kultury. 
Narzekają na brak koordynacji ŁDK działao kulturalnych na terenie województwa, brak wsparcia merytorycznego i 
zbyt małą ilośd spotkao organizowanych w celu wymiany doświadczeo między domami i ośrodkami kultury w 
województwie. „Wojewódzki Ośrodek Kultury powinien koordynowad działania Domów Kultury. Powinien wspierad 
merytorycznie. Takiej współpracy nie ma lub jest ona bardzo sporadyczna.” (dyrektor DK w regionie)  

 

Współpraca 

Współpraca-lokalne DK 

 

Łódzki Dom Kultury nie jest nadzorcą domów kultury w regionie, formalnie nie ma przypisanej takiej 
funkcji. Z drugiej strony pełniąc funkcję ośrodka kultury o zasięgu regionalnym powinien koordynowad działania w 
obszarze kultury w województwie oraz tworzyd sieci informacji i współpracy między poszczególnymi domami 
kultury. Takie jest na pewno zapotrzebowanie regionalnych domów kultury i ich oczekiwania względem placówki 
wojewódzkiej. Dyrektorzy regionalnych domów kultury wyrażają chęd współpracy w zakresie: 

 Szkoleo merytorycznych zarówno tych organizowanych przez pracowników wewnętrznych ŁDK, jak i 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne 

 Wymiany doświadczeo z przedstawicielami innych domów i ośrodków kultury w regionie 

 Wymiany instruktorów, fachowców z konkretnych dziedzin 

 Podejmowania wspólnych inicjatyw i działao, organizowaniu imprez o zasięgu regionalnym 

 Wymianie informacji na temat organizowanych imprez i wzajemnej promocji tych działao 
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Na dzieo dzisiejszy ta współpraca jest bardzo sporadyczna lub nie ma jej wcale. Szkolenia merytoryczne 
czy spotkania w celu wymiany doświadczeo odbywają się raz, czasami dwa razy do roku. Wiedza na temat 
odbywających się w placówkach imprez jest niewielka, bark jest wymiany informacji na ten temat.  Wspólne 
działania podejmowane są bardzo rzadko.  

 Wyjątkiem wydaje się byd działający w ŁDK Ośrodek Regionalny, który ze swoją ofertą i działaniami 
wychodzi poza miasto Łódź trafiając do szerszego grona odbiorców także w regionie. „Ośrodek regionalny spełnia 
funkcje animacyjną dla twórców ludowych z regionu, dla animatorów kultury, dlatego też trafia do pewnego 
gremia.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) „Mamy bardzo aktywny Ośrodek Regionalny, który promuje 
elementy związane z folklorem , ale nie tylko. Promuje twórców ludowych, ale nie zrzeszonych, tylko tych, którzy 
potrzebują wsparcia swoich działao. Pielęgnuje, kultywuje tradycje. Między innymi już od 6 lat realizuje w regionie 
projekt „Pejzaż Wszystkich Świętych”- mała architektura, kapliczki, miejsca pamięci, symbolika.” (dyrektor ŁDK) 

 

Fot.5. Ekspozycja rzeźb przygotowanych na zbliżającą się wystawę- Ośrodek Regionalny Łódzkiego Domu Kultury 

 W planach jest realizacja projektu o zasięgu regionalnym, mającego na celu polepszenie współpracy 
pomiędzy ŁDK oraz domami kultury w województwie, wymiany informacji odnośnie działao i wydarzeo jakie mają 
miejsce w obszarze kultury w konkretnych powiatach. „Jest pomysł projektu i myślę, że doczeka się realizacji „Bliżej 
kultury”. Zasadza się on na posiadaniu w każdym z powiatów (1 osoba na 3-4 powiaty) emisariusza, który 
dokonywałaby pewnej reasumpcji tego, co się tam dzieje, nie tylko z zakresu twórczości ludowej, ale wszelkiego 
rodzaju poczynao kulturalnych.” (dyrektor ŁDK) 

 

Współpraca-inne WDK i instytucje kultury o zasięgu woj. i ogólnopolskim 

 

Łódzki Dom Kultury współpracuje z różnymi placówkami o zasięgu ogólnopolskim organizując różnego 
rodzaju wspólne działania. Są to placówki specjalistyczne w danej dziedzinie, na przykład galerie czy muzea sztuki. 
Organizują między innymi wspólne wystawy. Zachodzi tu współpraca zarówno w kwestii organizacyjnej jak i 
finansowej. „Robimy dużą wystawę fotograficzną z Wrocławiem, Sopotem, Warszawą, Poznaniem, w sumie projekt 
kosztuje 28-30 tysięcy złotych, ale my dajemy tylko 5 tysięcy, bo każda z tych instytucji coś daje. W ten sposób 
kooperujemy i się wspieramy.” (dyrektor ŁDK) 

Łódzki Dom Kultury organizuje również wymianę prac i dzieł sztuki z różnego rodzaju placówkami poza 
granicami Polski. Ma swoich partnerów między innymi na Ukrainie, w Rosji, Francji czy Izraelu. 
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 Zasoby ludzkie WDK 

 Godziny pracy Łódzkiego Domu Kultury, jak również budynek, w którym się on mieści, duża ilośd 
pomieszczeo, scen, korytarzy i toalet wymaga dużej liczby pracujących w nim osób. Zgodnie z zamysłem Dyrektora, 
Łódzki Dom Kultury pracuje dzisiaj zmianowo. Organizator widzi tu problem w postaci dużych kosztów, które jego  
zdaniem mogłyby się zmniejszyd poprzez zlecanie zadao i podjęcie współpracy z firmami zewnętrznymi. Z punktu 
widzenia organizatora placówki Łódzki Dom Kultury zatrudnia zbyt dużą ilośd osób. „Wydaje nam się, że ŁDK to 
instytucja, która powinna zweryfikowad swoje zasoby ludzkie, szczególnie pod kontem liczby zatrudnionych osób, 
która jest zbyt rozbudowana. Oczywiście możemy się tutaj spierad i spieramy się czy pewne usługi mogą byd 
pozyskiwane z zewnątrz, mogą byd zlecane na zewnątrz, a nie koniecznie jest generowanie kosztów etatów.” 
(Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

 

Zasoby materialne: infrastruktura 

Budynek Łódzkiego Domu Kultury jest mało funkcjonalny, co często podkreślają zarówno dyrektor 
placówki jak i organizator. Budynek posiada dużą ilośd pomieszczeo, które trzeba utrzymad, przy czym są to 
pomieszczenia małe, co w znaczniej mierze ogranicza ich użytkowanie. W salach jest zła akustyka. Korytarze i 
schody są wąskie. Budynek wewnątrz wymaga ciągłych remontów, a co za tym idzie nakładów finansowych.  

„Pomysły były inne, mamy za sobą plac, to też jest nasz teren, tam chcieliśmy postawid 
pięciokondygnacyjny budynek i połączyd go z tym patio czy rurami. Zrobid tam duże studio telewizyjne, oczywiście 
idąc w stronę Internetu. Na dachu zrobid olbrzymi taras na 2500m, aby robid tam działania plenerowe, a na dole 
pomieszczenia służące promocji młodych twórców, ale nie udało się pozyskad tak dużych środków finansowych.” 
(dyrektor ŁDK) 

Wyposażenie Łódzkiego Domu Kultury jest wystarczające na jego potrzeby. Pozyskuje on środki finansowe 
w celu zakupu nowego sprzętu. Jest stały dostęp do Internetu, pracownie wyposażone są w komputery.  

Przed budynkiem znajduje się duży parking. 

Niepokojącym wydaje się byd fakt, że organizator nie wie jakie jest wyposażenie Łódzkiego Domu Kultury i 
jakie są potrzeby instytucji w tym zakresie. 

 

Fot.6. Jedna z sal Ośrodka Teatralnego, na której odbywają się zajęcia teatralne oraz wystawiane są 
spektakle 

Fot.7. Sala widowiskowa Łódzkiego Domu Kultury 
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Budżet 

73-75% środków finansowych jakie Łódzki Dom Kultury otrzymuje od swojego organizatora stanowią 
płace, 15% budżetu to koszty budynku z mediami i remonty, 2% zostaje na działalnośd kulturalną. Jest to bardzo 
niewiele, ale ŁDK większośd środków jakie przeznacza na swoją działalnośd kulturalną pozyskuje z zewnątrz lub 
generując własne dochody. „Dotacje otrzymuje od nas (Urzędu Marszałkowskiego), ale również może otrzymywad 
je ze źródeł zewnętrznych, co Łódzki Dom Kultury prężnie robi. Pozyskuje fundusze europejskie na finansowanie 
swoich różnych projektów, których nie jest w stanie zrealizowad ze środków na działalnośd bieżącą.” (Podinspektor 
Wydziału Kultury UM) 

 

 

Lokalizacja 

Łódzki Dom Kultury znajduje się w centrum miasta Łodzi przy ul. Traugutta 18. Budynek ŁDK usytuowany 
jest w pobliżu ul. Piotrowskiej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna. W najbliższej okolicy ŁDK znajdują się trzy 
hotele. Znajduje się on również w pobliżu takich instytucji kulturalnych jak Filharmonia Łódzka czy Teatr Wielki.   

Wszyscy zgodnie podkreślają bardzo dobre położenie i lokalizację Łódzkiego Domu Kultury. Zarówno 
dyrektor placówki, jak i jej organizator widzą duże plusy w usytuowaniu ŁDK w centrum miasta. Również 
dyrektorzy regionalnych domów kultury stwierdzają, że dojazd do Łódzkiego Domu Kultury jest bardzo  wygodny, 
głównie przez linię kolejową i dworzec PKP, który znajduje się odległości 500m od budynku Łódzkiego Domu 
Kultury. „Mamy dobre położenie, bo z jednej strony mieści się tu dworzec Łódź Fabryczna czyli mogą bez problemu 
dojeżdżad tu mieszkaocy z regionu, z drugiej znajdujemy się w centrum Łodzi, blisko ulicy Piotrkowskiej, w związku z 
czym jest tutaj dojazd środkami komunikacji miejskiej, jest też gdzie zaparkowad samochód. Myślę, że lokalizacja 
pod tym względem jest naprawdę dobra.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie w WDK. 

 Wszelkie informacje odnośnie imprez  i wydarzeo kulturalnych odbywających się w Łódzkim Domu Kultury 

czy też działao, które podejmuje ŁDK można znaleźd na oficjalnej stronie internetowej instytucji www.ldk.lodz.pl. 
Strona jest na bieżąco aktualizowana. Łódzki Dom Kultury wydaje również przewodnik po wydarzeniach 
kulturalnych w regionie „Kalejdoskop” oraz redaguje serwis internetowy poświęcony kulturze Reymont.pl. Łódzki 
Dom Kultury korzysta również z bardziej tradycyjnych form przekazu jak ulotki, programy, zaproszenia, plakaty czy 
bilbordy.  

Organizator Łódzkiego Domu Kultury odnosi się jednak dośd sceptycznie do akcji informacyjno- 
promocyjnych prowadzonych przez ŁDK, ze względu na bardzo dużą ilośd imprez organizowanych przez ŁDK. „Mam 
wrażenie, że w natłoku tych imprez sygnowanych przez ŁDK, byd może dla mieszkaoca nie jest to rozpoznawalne, 
byd może gdzieś to ginie wśród tych różnych imprez, pomimo tego, że z tą informacją starają się docierad do 
mieszkaoców to jednak oddźwięk nie jest taki jaki mógłby byd.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

 

Diagnoza i ewaluacja 

Na dzieo dzisiejszy nie prowadzi się diagnozy i nie robi ewaluacji większości działao jakie podejmowane są 
przez Łódzki Dom Kultury jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. Taka ewaluacja jest dopiero w planach. W tej sprawie 
trwają prace w Urzędzie Marszałkowskim, jak również odbywają się spotkania dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury z 
przedstawicielami Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ze strony organizatora instytucji podejmowana jest 
próba wypracowania narzędzi, które byłyby skuteczne w ocenie efektywności pracy Łódzkiego Domu Kultury, jak 
również pomogłyby w ewaluacji jego licznych działao. Organizator dąży do zmniejszenia działao podejmowanych 
przez Łódzki Dom Kultury w celu zwiększenia możliwości oceny jakości prowadzonych przez instytucje działao.  

http://www.ldk.lodz.pl/
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Rozwój WDK i kierunki zmian 

Organizator nalega, aby zmiany Łódzkiego Domu Kultury jako Wojewódzkiego Ośrodka Kultury szły w 
kierunku sprecyzowania i zawężenia obszaru działalności, ale większego i bardziej skutecznego wyjścia z ofertą i 
działaniami w region. Liczy również w przyszłości na większą współpracę Łódzkiego Domu Kultury nie tylko z 
Domami Kultury w regionie, ale także z innymi, ważnymi instytucjami kultury w województwie. Według 
organizatora w tym celu konieczna jest zmiana statutu Łódzkiego Domu Kultury, doprecyzowanie jego misji i 
strategii działania. Dyrektor placówki ma odmienne zdanie, podkreślając, że różnorodnośd i mnogośd działao 
Łódzkiego Domu Kultury tworzy jego markę i świadczy o jakości i efektywności ŁDK, jako ważnej instytucji kultury, 
nie tylko w regionie czy województwie, ale i w Polsce. Na tym polu istnienie na pewno koniecznośd konfrontacji 
wizji dyrektora i organizatora ŁDK. „Łódzki Dom Kultury nie ma takiego dokumentu poza statutem, który 
definiowałby system zarządzania, w którym byłaby misja, strategia, cel. Nie ma takiego dokumentu, który 
definiowałby jasno i klarownie do jakiego celu zmierzamy. Stoimy przed tym problemem właśnie w tej chwili. Ze 
względu na to, że Łódzki Dom Kultury jest instytucją wieloaspektową, chcemy jej pomoc w przekwalifikowaniu 
pewnych swoich działao, może redefinicji pewnych działao, może spojrzenia na nowo na prowadzoną dotychczas 
działalnośd. Łódzki Dom Kultury nie może spełniad swojej roli tylko i wyłącznie dla mieszkaoców Łodzi, musi 
ogarniad z lotu ptaka działania, które powinny byd skierowane na region, animowad region, bo sama Łódź 
nasycona jest różnego rodzaju instytucjami kultury.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM)  

 

Badana instytucja, a DK 

 Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury zapewnia, że jego instytucja podejmuje współpracę z licznymi Domami 
Kultury w regionie. Realizuje wspólne działania na zasadzie partnerskiej. Nie potwierdzają tego jednak dyrektorzy 
regionalnych domów i ośrodków kultury, których zdaniem ta współpraca jest sporadyczna lub nie ma jej wcale. 
Rzadko byli wstanie podad przykłady działao, które udało się zrealizowad wspólnie z Łódzkim Domem Kultury. 
Oceniają ŁDK jako prężnie działającą instytucję kultury, ale nastawioną na mieszkaoców Łodzi i rozwój Łodzi jako 
ważnego ośrodka kulturalnego w Polsce. Dostrzegają brak wyjścia Łódzkiego Domu Kultury z inicjatywą wspólnych 
działao, ale też zauważają, że sami również nie inicjują tej współpracy. Komunikują potrzebę wsparcia przez ŁDK 
jako wojewódzki ośrodek kultury w obszarze merytorycznym oraz wsparcia ze strony specjalistów i fachowców 
Łódzkiego Domu Kultury w różnych dziedzinach działalności kulturalnej ich domów kultury. Zgłaszają potrzebę 
wspólnych spotkao i szkoleo w celu wymiany doświadczeo. Chcieliby stworzenia sieci informacyjnej i współpracy z 
jednostką koordynującą w postaci Łódzkiego Domu Kultury na czele. 

 Taką wizję działao i przeobrażeo funkcjonowania Łódzkiego Domu Kultury ma również jego organizator. 
Chce, aby ŁDK bardziej wychodził ze swoją ofertą w region, aby koordynował wydarzenia kulturalne dziejące się w 
regionie. Widzi potrzebę nawiązania szerszej współpracy ŁDK z dużymi instytucjami kultury w Łodzi w celu wspólnej 
organizacji działao, a nie ich powielaniu. 

 

Polityki kulturalne 

 Istniejąca obecnie strategia rozwoju kultury w województwie łódzkim jest bardzo ogólna. Mówi o 
zwiększeniu roli kultury i nadaje kierunki pewnych zmian, ale wszystko pozostaje w sferze dużej ogólności. W 
Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego trwają obecnie prace nad uszczegółowieniem tej strategii, nadaniem 
bardzo konkretnych kierunków zmian i działao w obszarze kultury. Instytucja jest na etapie rozsyłania ankiet do 
wszystkich instytucji kultury w województwie w celu zbadania ich infrastruktury i sposobu funkcjonowania. Ankiety 
dotyczą zarówno warunków lokalowych, wyposażenia instytucji jak i podejmowanych przez nią działao, 
odbywających się w niej imprez i wydarzeo kulturalnych. „Tego typu dane pomogą nam stworzyd swoistą mapę 
instytucji kultury w województwie, a także pomogą przybliżyd działania jakie są prowadzone (prężne lub nie).” 
(Podinspektor Wydziału Kultury UM) 
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 Kolejnym etapem ma byd przeprowadzenie badao wśród mieszkaoców województwa w celu 
zorientowania się jakie są potrzeby mieszkaoców w obszarze kultury. Na ile zadowoleni są z obecnej oferty 
kulturalnej województwa i na ile z niej korzystają. „Później chcemy również zorganizowad badanie potrzeb 
kulturalnych mieszkaoców województwa. Chcemy zobaczyd z jakiego rodzaju oferty chcą korzystad, czy są 
zadowoleni z tej, która oferowana jest obecnie.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

 Urząd Marszałkowski kładzie duży nacisk na edukację kulturalną, która też jest jednym z punktów 
kluczowych przyszłej strategii rozwoju kultury w województwie. „Mobilizujemy nasze instytucje aby, organizowały 
działalnośd edukacyjną i wydaje mi się, ze odnosimy tutaj powoli sukcesy. Teraz między innymi Teatr Wielki ruszył z 
dużym programem edukacyjnym, wyprodukował pierwszy zeszyt edukacyjny dotyczący opery. Filharmonia Łódzka 
organizuje świetną działalnośd dla dzieci praktycznie od niemowlaka, przez przedszkolaka poprzez audycje, które są 
w szkołach czy to koncerty tutaj. Kładziemy na to duży nacisk, bo chcemy wychowywad te przyszłe pokolenia, które 
będą korzystały z oferty kulturalnej naszych instytucji.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM)  

 W jeszcze dalszej perspektywie jest pomysł, aby wyznaczad konkretne zagadnienia przewodnie, priorytety 
dla kultury w województwie w danym roku na przykład Rok Muzyki Klasycznej. „W związku z tym kładlibyśmy 
nacisk we wszystkich swoich działaniach, aby wypromowad kulturę wojewódzką jako tą, związaną w danym roku 
np. z muzyką klasyczną. Byd może inny rok będzie sprzyjał innym wydarzeniom i w ten sposób chcemy kreowad 
politykę kulturalną.” (Podinspektor Wydziału Kultury UM) 

 Plany dotyczące strategii i polityki kulturalnej w województwie są duże i wydają się byd jasno 
sprecyzowane, ale pozostają wciąż w sferze planów. Na dzieo dzisiejszy ta strategia jest bardzo ogólna, co może 
byd przyczyną dużego rozdrobnienia działao kulturalnych w województwie oraz częstego nakładania się 
kompetencji różnych instytucji kultury i powielania prowadzonych przez nie działao. 

 Uwagi metodologiczne 

W ramach realizowanych badao w listopadzie 2010 roku prowadzone były wywiady następujące wywiady: 

 Wywiad z dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury, panem Zbigniewem Ołubkiem (12.11) 

 Wywiad z podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
panią Karoliną Messyasz (17.11) 

 Wywiady telefoniczne z dyrektorami Domów Kultury w województwie łódzkim (18-22.11) 

W ramach badao zebrany został również materiał fotograficzny, w celu uchwycenia wizualnej przestrzeni 
Łódzkiego Domu Kultury. 

 

 

Podsumowanie  

1. Łódzki Dom Kultury jest prężnie działającą instytucją, ale spełniającą rolę animatora jedynie na terenie 
Łodzi. W niewielkim zakresie wychodzi ze swoimi działaniami poza miasto Łódź. 

2. Pomimo zmniejszanych nakładów finansowych ŁDK realizuje swoje zamierzone imprezy i wydarzenia 
kulturalne głównie dzięki środkom, które pozyskuje z zewnątrz oraz generuje sam. 

3. Lokalizacja Łódzkiego Domu Kultury jest bardzo dobra zarówno z perspektywy mieszkaoców miasta jak i 
osób z regionu czy województwa. Budynek jest mało funkcjonalny. Wyposażenie wystarczające.  

4. Oferta ŁDK jest różnorodna, ale przez to też rozdrobniona. Jest problem z identyfikacją działao 
firmowanych przez ŁDK i wyłonieniem jego produktów flagowych. 
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5. Współpraca na poziomie Łódzki Dom Kultury- Domy Kultury w regionie jest sporadyczna. Dyrektorzy 
Domów Kultury wyrażają potrzebę istnienia jednostki koordynującej i scalającej działania kulturalne w 
województwie podkreślając, że ŁDK w chwili obecnej nie spełnia takiej funkcji. 

6. ŁDK nie ma formalnie obowiązku sprawowania nadzoru nad Domami Kultury w regionie. 

7. Dyrektorzy Domów Kultury wyrażają chęd i potrzebę wspólnych szkoleo i spotkao w celu wymiany 
doświadczeo z innymi domami i ośrodkami kultury. 

8. Komunikacja na linii UM – ŁDK jest zła, ale nie ma konkretnego planu poprawy tej współpracy. Odnosi się 
do różnicy poglądów i innych wizji funkcjonowania ŁDK. 

9. Wszelkie działania w zakresie kultury należące do Urzędu Marszałkowskiego są w fazie planu i tego „co 
chcieliby zrobid”. 

10. UM mimo roli organizatora nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na ŁDK – jego organizacje, 
sposób zarządzania, może jedynie sugerowad i rekomendowad działania. 
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3.6. Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Województwo 

lubuskie. 
Małgorzata Kosiarek 

I. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Misję placówki określa statut. Wynika z niego, że instytucja powstała, by wspomagad animatorów kultury i 
współpracowad z samorządem lokalnym. Wsparcie to ma się dokonywad głównie przez doradztwo i poradnictwo, 
organizowanie imprez, promowanie wartościowych przedsięwzięd, prowadzenie wymiany kulturalnej z partnerami 
zagranicznymi i działalnośd wydawniczą. W statucie znajdujemy również szereg zapisów bardzo szczegółowych i 
konkretnych, wskazówek jak te ogólne cele realizowad w praktyce. RCAK prowadzi więc cyfrowe studio nagrao i 
wydaje taśmy i płyty z dokonaniami lokalnych twórców oraz Lubuskie Samorządowe Pismo „Region”, prowadzi 
Lubuski Zespół Pieśni i Taoca, realizuje cykl przeglądów twórczości artystycznej PRO ARTE, organizuje 
Międzynarodowe Festiwale Folkloru i Międzynarodowe Dziecięce Festiwale Folkloru. Poza tym instytucja zapewnia 
udział specjalistów w jury konkursów i przeglądów, organizuje warsztaty, opracowuje scenariusze, zapewnia 
reżyserię i organizację imprez, dokumentuje i udostępnia informacje o działalności kulturalnej samorządów, 
instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Statut podkreśla również, że głównym beneficjentem działao RCAK-u 
mają byd przedstawiciele ruchu amatorskiego, dla których, jak czytamy w dokumencie, ma to byd „miejsce 
sprzyjające rozwojowi umiejętności i talentu.” 

Statut instytucji dopuszcza prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów 
statutowych. 

Urząd Marszałkowski silnie akcentuje jeszcze jeden aspekt działalności instytucji, który nie jest explicite wyrażony 
w statucie, mianowicie aktywnośd w terenie, udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia ośrodkom kultury, szczególnie 
tym zaniedbanym, oddalonym od centralnego życia kulturalnego, mało aktywnym. Kierownik departamentu 
kultury mówi: „Przede wszystkim ma ono animowad życie kulturowe w województwie, zwłaszcza w małych 
ośrodkach, w gminach, miastach, powiatach.”  

Tak określony statut jest bazą dla całej działalności instytucji. Na jego podstawie powstaje oferta placówki, w 
zgodzie z nim dobiera się partnerów i określa beneficjentów podejmowanych działao. Na statucie opiera się 
również UM oceniając działalnośd RCAK-u. Departament kultury UM podsumowuje: „zadaniem instytucji jest 
realizowanie celów statutowych. Misję określił organizator określając statut. Z tego instytucja powinna się 
rozliczyd.” 

 

2. Oferta  

Oferta placówki jest bardzo szeroka i różnorodna, obejmuje wiele dziedzin sztuki i różne formy jej uprawiania, 
może byd atrakcyjna dla każdego niemal odbiorcy. 

Sztandarowym projektem placówki jest PRO ARTE, czyli cykl przeglądów dziecięcych i młodzieżowych obejmując 
szereg kategorii. Na stronie internetowej placówki czytamy do kogo adresowany jest program: „do dziecięcych 
zespołów teatralnych i recytatorów, dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, taneczno-wokalnych, 
folklorystycznych, instrumentalnych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych, solistów-piosenkarzy.” Eliminacje są 
dwustopniowe, pierwszy jest etap powiatowy, w ramach którego RCAK współpracuje z lokalnymi ośrodkami 
kultury, drugi etap to prezentacja najlepszych uczestników w ośrodku w Zielonej Górze. W ramach projektu 
odbywa się więc Spotkanie Grup Kolędniczych i Jasełkowych, POKOT Konfrontacje Teatralne, Wojewódzkie 
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Spotkania Zespołów Tanecznych, a także festiwal piosenki i konkurs recytatorski. PRO ARTE to projekt w pełni o 
charakterze wojewódzkim, poszczególne etapy rozgrywają się w wielu powiatach, a na ostatecznym szczeblu 
spotykają się uczestnicy z różnych miast. 

Bardzo istotna jest działalnośd związana z folklorem, czyli prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Taoca, który 
istnieje od 1953 roku, czy organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, dużego i małego, czyli dla 
dorosłych i dla dzieci. Odbywa się również Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny oraz 
Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej Wielkie Bałakanie. Pod skrzydłami ośrodka znajduje się grupa 
tkactwa artystycznego Penelopa. 

Obok dużych projektów, instytucja organizuje wiele drobnych, nie skupionych pod jedną naczelną ideą. 
Prowadzone są więc w RCAK-u różnego rodzaju warsztaty, przy ośrodku działa pracownia taneczna, teatralna, 
muzyczna, studio sztuk plastycznych, odbywają się konkursy, koncerty, wystawy. Placówka dysponuje własnym 
studiem nagraniowym, z którego korzystają muzycy, ale któro jest też otwarte dla wszystkich chętnych.  

RCAK jest instytucją czułą na aktualne wydarzenia i potrzeby mieszkaoców województwa. Obok pielęgnowania 
imprez z wieloletnią tradycją, wciąż odświeża swoją ofertę dostosowując ją do zmieniającej się rzeczywistości i 
nowych trendów. Przykładem może byd cykl koncertów „Chopin odwiedza lubuskie”, które zorganizowano w 25 
miastach województwa w ramach Roku Chopinowskiego. 

Dużą elastycznośd ośrodka obrazuje również jego otwartośd na pomysły i inicjatywy z zewnątrz. Gdy ze strony UM 
padło zaproszenie do zaangażowania się w organizację Dnia Województwa Lubuskiego, RCAK chętnie na nie 
przystał. Dziś impreza jest reklamowana w ogólnopolskiej telewizji i z niszowego, stała się wielkim wydarzeniem 
promującym lubuską kulturę i województwo.  

Działalnośd placówki jest dobrze oceniana. Komentując ofertę instytucji, zarówno jej dyrektor, jak i przedstawiciel 
UM podkreślają, że oferta jest możliwie najlepszą. Dyrektor departamentu kultury mówi: „Ta oferta jest adekwatna 
do możliwości finansowych, organizacyjnych i bazowych tejże instytucji. Można by chcied więcej ale na to trzeba by 
dad kasę.” Dyrektor RCAK dodaje: „Oferta jest taka, na jaką nas w tej chwili stad.” Uważa, że działalnośd, jaką 
prowadzi instytucja, jej różnorodnośd, atrakcyjnośd i promocja, jak najlepiej świadczą o placówce, kadrze, 
zarządzaniu i wywiązywaniu się z założeo statutu. Mówi nie bez dumy: „Dotykamy spraw folkloru, (…) pokazujemy 
pewien przekrój działao, od teatru do muzyki, przez taniec. Też to, że organizacyjnie jesteśmy na tyle sprawni, by 
zorganizowad imprezy o prawie milionowym budżecie, z transmisją telewizyjną i gwiazdami – to wszystko pokazuje 
nasz potencjał i szeroki zakres zainteresowao.” 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Różnorodnośd i bogactwo oferty placówki ściśle łączą się z wizją jej beneficjentów. RCAK chce bowiem służyd 
wszystkim mieszkaocom województwa. Domy i ośrodki kultury są jakby pośrednikami, poprzez których RCAK może 
dotrzed do odbiorców właściwych. Współpraca z domami kultury jawi się więc jako swego rodzaju koniecznośd 
wymuszana przez strukturę i powodowana niemożnością skontaktowania się z tymi klientami, do których chce się 
ostatecznie dotrzed. Dyrektor placówki tłumaczy: „Nie jesteśmy w stanie poszukiwad samodzielnie indywidualnych 
podmiotów, więc rolę pewnego filtra spełniają ośrodki kultury w regionie, stowarzyszenia, jednostki samorządu, z 
nimi nawiązujemy pierwszy kontakt.”  

Jednak bezpośredni kontakt z poszczególną jednostką jest szczególnie ceniony. Podkreśla się, że każdy człowiek jest 
traktowany indywidualnie, każdy może więc wziąd udział w warsztatach, czy zasiąśd w komisji konkursu, 
zaproponowad nową inicjatywę lub włączyd się na każdym etapie w realizowane działania. Nowe pomysły są 
zawsze mile widziane. Dyrektor RCAK mówi: „Klienci czasami przychodzą z pomysłem i pokazują nam miejsca, gdzie 
warto zainwestowad nasz czas. (..) Województwo jest duże, pewnych działao lokalnych mamy prawo nie znad. 
Dlatego funkcjonuje u nas strona internetowa, sekretariat, żeby ludzie mogli przychodzid i sugerowad pewne 
działania.” Placówka jest otwarta, chętna do współpracy, gotowa wysłuchad wszelkich pomysłów. 
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Organizator instytucji ma nieco odmienną od tej wizję beneficjentów. Zdaniem UM, RCAK ma wspierad głównie 
instytucje terenowe, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, zespoły, a szczególnie kadrę, ludzi kultury. 
Odbiorcy indywidualni są na tej liście, ale zajmują ostatnią pozycję. Główną funkcją Centrum powinna byd dbałośd 
o rozwój animatorów kultury, tych którzy upowszechniają ją w terenie. Szczególna pomoc potrzebna jest 
pracownikom małych ośrodków, w małych miejscowościach, gdzie często niedobory finansowe idą w parze z 
brakiem dużej i aktywnej kadry. Przedstawiciel UM mówi: „W małych ośrodkach to się rozwija bardzo 
sinusoidalnie: jest człowiek, są warunki - to się dzieje, potem coś się zmienia, człowiek znika i koniec.” Centrum 
powinno więc dbad o tego „człowieka, który jest”, doszkalad go,  rozwijad, wpierad, motywowad. Obok koncentracji 
na kadrze, trzeba też wspierania ruchu amatorskiego, trzeba dad możliwośd zaprezentowania się i doświadczenia 
zdrowej rywalizacji. Tylko wówczas można skutecznie motywowad ludzi, a dodatkowo umożliwid specjalistom 
wyłowienie najzdolniejszych i skierowanie ich na właściwą drogę rozwoju.  

 

4. Efektywnośd  

Aktywizowanie ludzi, dotarcie do nich, skuteczne zaproszenie do udziału w projektach organizowanych przez 
instytucję jest celem działania RCAK-u. Miarą efektywności jest więc obecnośd tych klientów, ilośd przedsięwzięd, w 
których mogli brad udział oraz liczba osób, która faktycznie w nich uczestniczyła. Dyrektor placówki bada 
efektywnośd bardzo prostym narzędziem: „Widzimy to po tym, że ci ludzie przychodzą. (…) Gdyby ich nie było, 
mielibyśmy jasny przekaz, że te imprezy nie trafiają, a skoro przychodzą, to znaczy, że trafiają. Tym bardziej, że tych 
imprez jest dużo.” Szczególnie widad to na imprezach, na których brakuje miejsc, imprezach na które bilety 
sprzedają się z dużym wyprzedzeniem, a takie również są w dorobku placówki. 

UM dodaje jeszcze jako kryterium pozytywną ocenę partnerów, z którymi współpracuje ośrodek oraz długośd tej 
współpracy. Jeśli dotychczasowy partner chce wspólnie organizowad kolejną edycję imprezy, lub rozpocząd 
współpracę na nowym polu, oznacza to, że RCAK jest efektywnym, sprawnym i pożądanym partnerem. Ważna jest 
również opinia, jaką instytucja cieszy się w regionie, fakt, że placówka jest autorytetem dla animatorskich 
środowisk, że jest powszechnie ceniona. 

Dyrektor RCAK zwraca uwagę na główny powód tej skuteczności, czyli właściwą promocję. Reklama jest najlepszym 
sposobem na sukces, czyli przyciągnięcie odbiorców. Jak mówi dyrektor: „nie robimy niczego dla pustej sali.” 
Frekwencja, obecnośd ludzi na organizowanych imprezach jest najważniejsza, bo to jest punkt wyjścia dla 
oddziaływania na odbiorców, zmiany ich postaw. Głównym konkurentem jest tutaj popkultura promowana w 
mediach. Przeciwnikiem staje się telewizor, który uniemożliwia instytucjom kultury popularyzowanie tego, co 
cenne, ale różne od łatwej i przyjemnej telewizyjnej papki. Dyrektor RCAK dodaje: „Jeśli w publicznej telewizji, 
opłacanej z naszych podatków i wpływów z budżetu, promuje się wulgaryzm, żenujący poziom intelektualny, niski 
poziom artystyczny, trudno jest przekonad odbiorców, że trudniejsza w odbiorze kultura wyższa jest wartościowa i 
że warto się nią zainteresowad.” Tym bardziej należy docenid skutecznośd działao instytucji, która mierzyd się musi 
z takim przeciwnikiem. 

 

5. Współpraca 

Efektywnośd działao jest uzależniona od współpracy z partnerami. RCAK współdziała z różnymi podmiotami, 
instytucjami kultury, bibliotekami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami 
prawnymi i fizycznymi. Jednak najczęściej współpracuje z lokalnymi domami kultury. W efekcie, właśnie te relacje z 
DK stają się priorytetowe i najbardziej brzemienne w skutki. 

Centrum jest jedyną instytucją, która może zjednoczyd i skoordynowad wiele podmiotów działających na terenie 
województwa, by przeprowadziły wspólną akcję. Zgodnie z wolą dyrektora, ten jej aspekt mógłby zostad nawet 
rozwinięty, tak, by placówka stała się swego rodzaju instytucją-parasolem, który spaja, organizuje, wspiera wiele 
pomniejszych podmiotów. Dyrektor wymienia walory RCAK-u, które predestynują go do odgrywania takiej roli: 



 110 

„organizacyjnie, logistycznie i kadrowo nie ma tak dużej instytucji w województwie, o tak szerokim spektrum 
działania i o takim zapleczu technicznym (sceny, scenografie, oświetlenie, nagłośnienie). I też o takim budżecie i o 
takim doświadczeniu – doświadczona kadra, długa historia - i o takich kontaktach.” Nie jest to jednak zgodne z 
wolą wszystkich DK, czego i RCAK jest świadomy. Dlatego nie narzuca się lokalnym ośrodkom niczego, ale, jak mówi 
sam dyrektor: „staramy się współpracowad, doradzad, wspierad, ale tak by nie zrazid tych partnerów, bo to jest 
ważne.”     

Współpraca z DK zawsze opiera się więc na partnerstwie i dobrowolności. Częśd ośrodków działa samodzielnie, 
szczególnie z uwagi na liczne dzisiaj możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł, chodby z Unii Europejskiej. 
Te, które współpracują, najczęściej robią to z powodu niemożności zrealizowania pewnych działao samodzielnie, z 
powodu braku środków lub fachowców. Czasem motywacją jest szersza promocja, do której ma dostęp Centrum, a 
której potrzebują DK. Taki też jest najczęściej model współpracy: RCAK udziela DK wsparcia organizacyjnego, 
finansowego, promocyjnego lub merytorycznego.  

Urząd Marszałkowski dodaje, że współpraca jest również korzystna dla samego RCAK-u, który często korzysta 
chodby z bazy lokalowej, czy doświadczeo kadry innych instytucji. Dyrektor Departamentu Kultury podaje 
przykłady: „Wiele przedsięwzięd odbywa się w innych obiektach kultury województwa lubuskiego. Np. przeglądy 
teatralne w teatrze, wystawy w bibliotekach. (…) Mamy 9 instytucji kultury, które żyją ze sobą w dobrych 
relacjach.” 

Współpraca jest więc praktyczna, bo pozwala oszczędzid wiele czasu, pieniędzy i energii zespołu. Są jednak i inne 
pozytywy, które płyną ze wspólnego działania, chodby wzajemne się mobilizowanie, czy podpatrywanie u siebie 
godnych naśladownictwa praktyk. Dyrektor RCAK-u zauważa: „ścisła współpraca, (…) w której istnieją nawet pewne 
elementy rywalizacji ale rywalizacji nieagresywnej, powoduje systematyczne podnoszenie jakości usług.” Uczenie 
się od siebie nawzajem, tak cenne i pożądane, jest najłatwiejsze właśnie w ramach współpracy. 

Współpraca z DK ogólnie rzecz biorąc jest przez Centrum oceniana jako niemal zupełnie bezkonfliktowa i 
skuteczna. W konkretnych przypadkach o jakości tej współpracy decyduje wiele czynników, chodby kadra, 
doświadczenie, położenie tej placówki, jej budżet, warunki lokalowe, atmosfera tam panująca, wszystko to wpływa 
na współpracę. Niezwykle istotna jest również przychylnośd władz samorządowych.  

Urząd Marszałkowski jest, zdaniem dyrektora RCAK-u, najważniejszym partnerem, głównie z powodu budżetu, 
który dla Centrum ustala UM. To współdziałanie szczegółowo określa ustawa oraz statut placówki, który również 
nadał jej organizator, czyli UM. Poza dotacją oraz statutem, UM analizuje i ocenia roczne plany działalności 
instytucji mu podległych. Może również inspirowad placówki do nowych projektów, jak to było w przypadku Dnia 
Województwa Lubuskiego. 

RCAK rzadko współpracuje z instytucjami spoza województwa lubuskiego, innymi regionalnymi ośrodkami kultury, 
czy podmiotami kultury o zasięgu ogólnopolskim. Jeśli dochodzi do współpracy, często wynika ona z 
pokrewieostwa zainteresowao, jak to jest w przypadku regionu Kozła – istotnego dla Centrum w związku z jego 
zainteresowaniem folklorem. Oprócz tego współpraca polega czasem na współdziałaniu z zewnętrznymi 
ekspertami. 

 

6. Kultura zarządzania 

O efektywności działania instytucji w dużym stopniu decydują ludzie, którzy w niej pracują. Kadra RCAK-u jest 
ceniona przez dyrekcję. Podkreśla się jej entuzjazm, fachowośd, dobrą współpracę, sprawne wykonywanie 
powierzonych zadao. W dużym stopniu, na taki jej kształt ma wpływ sam dyrektor i jego filozofia zarządzania 
placówką.  To on decyduje o składzie zespołu, jak mówi: „dyrektor dobiera sobie kadrę tak, by realizowad swoje 
działania najlepiej, jak to możliwe i ponosi za to odpowiedzialnośd.” Członków zespołu trzeba więc starannie 
wybrad, tak by jako całośd byli efektywni i sprawni, współdziałający chod różniący się od siebie. Tak dyrektor 
opisuje ten proces: „Oczywiście w każdym zespole są też osoby nastawione na konkurencję, ambitne, które też 
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trzeba w zespole zachowad, tak by wkomponowad je w zespół ludzi, którzy cenią współpracę. Dyrektor powinien 
dobrze tę ambicję ukierunkowad, by nie wywoływała konfliktów.” Istotne jest również odpowiednie motywowanie 
pracowników, także finansowe.  

Proces decyzyjny w RCAK-u przebiega najczęściej na najwyższym szczeblu. Decyzje podejmuje dyrektor po 
konsultacji z przedstawicielami poszczególnych działów, opierając się na zdaniu doświadczonych pracowników, 
biorąc jednak pod uwagę również zdanie młodych. 

Urząd Marszałkowski nie widzi powodu, by wprowadzad jakieś zmiany w RCAK-u na tej płaszczyźnie. Taki sposób 
zarządzania zespołem sprawdza się i to jest najlepsza dla niego rekomendacja. Dyrektor Departamentu Kultury 
podsumowuje krótko: „Jeśli ta struktura funkcjonuje (…) oznacza, że jest właściwa i odpowiada potrzebom tejże 
instytucji.” 

 

7. Zasoby 

Zasoby ludzkie WDK 

Generalnie pozytywna ocena kadry przez dyrekcję nie zmienia faktu, że zawsze są jakieś postulaty dotyczące zmian 
na lepsze. Dyrektor motywuje więc pracowników do szkolenia się i podnoszenia kwalifikacji. Nie zawsze brak 
wykształcenia oznaczad musi brak kwalifikacji, często doświadczenie jest cenniejsze niż studia wyższe. Zwłaszcza, że 
to z doświadczenia wypływa intuicja, znajomośd ludzi i specyfiki regionu, czynniki kluczowe dla funkcjonowania 
RCAK-u. Jednak charakter pracy w instytucji kultury pokroju Centrum sprawia, że wyższe wykształcenie jest więcej 
niż pożądane, szczególnie gdy pracownicy wyjeżdżają w teren i współpracują z przedstawicielami mniejszych 
instytucji. Zdaniem dyrektora, powinni byd lepiej wykształceni niż ich partnerzy w terenie. Taki pogląd zdaje się byd 
konsekwencją przekonania o nieporównywalnej z żadną inną instytucją roli RCAK-u w województwie. 

UM przychyla się do pozytywnej oceny kadry. Wskazuje na jej doświadczenie, dobre przygotowanie, znajomośd 
środowiska, jego możliwości i ograniczeo. To w pracownikach upatruje główną siłę i warunek skuteczności 
instytucji. 

Proporcje etatów merytorycznych, administracyjnych i technicznych układają się w placówce względnie równo.   

 

Zasoby materialne: infrastruktura 

Realizację wielu planów utrudniają lub wręcz uniemożliwiają trudności lokalowe. Siedziba RCAK-u mieści się 
bowiem w zabytkowej willi z początków XX wieku z dużym parkiem. Dom, chod piękny, nie jest przystosowany do  
potrzeb ośrodka kultury. To ciemny, pozbawiony sali widowiskowej, wymagający remontu budynek. Jako budynek 
zabytkowy uniemożliwia również pełne jego zagospodarowanie zgodnie z wizją ośrodka. Problematyczne jest 
wykorzystywanie zabytkowego parku, który mógłby byd miejscem imprez plenerowych i zajęd dla dzieci i młodzieży 
na świeżym powietrzu. 

Ośrodek przygotowuje się obecnie do remontu, który był odkładany od wielu lat. Remont ma odnowid wnętrze 
budynku, byd może dojdzie również do jego rozbudowy. Konieczne jest doposażenie techniczne – wymiana sprzętu 
w studiu nagrao i pracowni poligraficznej, sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz niektórych 
instrumentów muzycznych. Koszty pokryd ma Lubuski Regionalny Program Operacyjny.   
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Budżet 

Wydatki instytucji to w przeważającej większości pensje i wynagrodzenia – ok. 70 % budżetu. Na utrzymanie 
instytucji przeznaczane jest ok. 20 % budżetu. Pozostałe 10 % to cała działalnośd merytoryczna, organizowanie 
imprez i szkoleo, kluby i koła zainteresowao skupione wokół Centrum, wsparcie udzielane lokalnym DK. Jest to 
niewystarczająca kwota, więc ośrodek poszukuje innych źródeł finansowania.  

Głównym źródłem finansowania jest oczywiście dotacja od sponsora, czyli UM. Pozostałe źródła to dotacje z 
ministerstwa, czy Urzędu Miasta a także od sponsorów prywatnych i współorganizatorów imprez. Dodatkowo 
placówka prowadzi działalnośd gospodarczą: wynajmuje dwie sale, prowadzi drukarnię i studio nagrao. Na niektóre 
działania udało się pozyskad środki z funduszy unijnych. 

 

Lokalizacja 

Lokalizacja RCAK-u jest ogólnie rzecz biorąc oceniana pozytywnie. Ładnie położony w parku, blisko centrum, z 
dobrym dojazdem i miejscami parkingowymi, budynek jest uznany za dobre lokum. Wprawdzie wnętrze 
pozostawia wiele do życzenia, ale zmiana adresu placówki raczej nie wchodzi w grę. Urząd Marszałkowski 
proponuje w zamian za to otworzenie filii instytucji w innym mieście, w ramach potrzeb województwa i ośrodka. 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

Placówka i jej działania są dobrze rozreklamowane. Zdaniem UM najlepszą promocją są sukcesy i działania dobrze 
zrealizowane. Obecnie promocja jest bardziej intensywna i skuteczna, co pochwala sponsor placówki. Obok form 
tradycyjnych, takich jak plakaty, reklamy w prasie czy telewizji, również nowoczesne technologie zostają 
zaprzęgnięte do pracy nad wizerunkiem i rozpoznawalnością instytucji. Elementem reklamy jest strona 
internetowa bogata w informacje dotyczące oferty, działalności, partnerów placówki. Nie jest to jednak ulubiona 
metoda dotarcia do odbiorcy w RCAK-u. Dyrektor jest w tym wypadku tradycjonalistą, wierzy w bezpośrednie 
kontakty, mówi: „Internet jest bardzo ważny ale najwięcej załatwia się przez rozmowę telefoniczną, przez 
spotkania osobiste. Internet to sposób wysyłania informacji, co dziś trochę traci na wartości, bo wszyscy tak robią.” 
Taka ocena podyktowana jest zapewne świadomością specyfiki środowiska i odbiorców, do których chce dotrzed 
placówka. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja  

Diagnoza jest stałym elementem pracy projektowej w RCAK-u. Po zakooczeniu każdego projektu zespół zbiera się, 
by wspólnie omówid sukcesy i porażki, by sukcesy w przyszłości powtórzyd, a porażek uniknąd.  

Instytucja jest także oceniana przez sponsora. UM gromadzi informacje o realizowaniu przez RCAK strategii kultury 
w województwie. Jest to ustawowy obowiązek urzędu. 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

W odpowiedzi na pytanie o dobre praktyki w placówce, o działania godne polecenia i zastosowania w innych tego 
typu ośrodkach, dyrektor RCAK-u opowiada o podejściu, o stylu pracy, który gwarantuje sukces. Kluczowa jest tutaj 
postawa otwartości, gotowośd do współpracy z każdym potencjalnym podmiotem. Dyrektor dodaje: „Wtedy się 
rodzą pomysły, działania, które można realizowad. Jak jest dobra wola, to wszystko się udaje.” Najistotniejsze jest 
więc podejście do współpracy. 
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Urząd Marszałkowski zapytany o innowacyjnośd i doniosłe praktyki w Centrum, opowiada o sztandarowych 
projektach: PRO ARTE, Lubuski Zespół Pieśni i Taoca, Penelopa, liczne konkursy, warsztaty, przeglądy. Znów 
działalnośd, która jest ceniona, godna jest naśladownictwa.  

 

11. Rozwój i kierunki zmian 

Plany na przyszłośd UM oraz RCAK-u dotyczące ośrodka względnie się pokrywają. Należałoby w przyszłości 
zwiększyd budżet jednostki, a środki przeznaczyd na remont budynku i podniesienie wynagrodzeo pracowników, co 
zwiększy ich motywację i wydajnośd. Dyrektor podkreśla, że plany są piękne i liczne, a ich realizacja uzależniona jest 
od pieniędzy. Mówi dosadnie: „Nie ma kasy - nie ma nic, jak jest kasa - jest wszystko.” 

Urząd Marszałkowski kontynuuje też swój pomysł na stworzenie filii ośrodka, na przykład w Gorzowie, której 
istnienie może zmniejszyd koszty prowadzenia różnych przedsięwzięd. Nie wiadomo na ile jest to autorski pomysł 
UM, jednak nie pojawił się on w toku wywiadu z dyrektorem RCAK-u ani nie padł w żadnym wywiadzie z 
dyrektorami DK. 

 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania  

UM za kluczowe czynniki wpływające na funkcjonowanie ośrodka uważa trzy czynniki organizacyjne. Najważniejszy 
aspekt to dyrekcja i jej wizja instytucji. To, jak dyrektor postrzega swoją rolę, misję placówki, jej zadania i reguły, 
które powinny nią rządzid, przekłada się w najbardziej bezpośredni sposób na działanie instytucji. Drugim 
czynnikiem jest wysokośd i struktura budżetu przeznaczonego na działalnośd placówki. Polityką UM jest 
przekazywanie RCAK-owi środków pozwalających na podstawową działalnośd, tak, by pozostałe źródła 
finansowania musiał znaleźd samodzielnie. Trzeci czynnik to kadra, jej profesjonalizm, doświadczenie i motywacja 
do pracy. 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej tradycji 

Kontekst lokalny jest również istotnym elementem wpływającym na działalnośd instytucji kultury. W województwie 
lubuskim mamy do czynienia z kilkoma nurtami kulturowymi, każdy o szerokim wpływie, każdy bardzo interesujący 
z perspektywy Centrum. Po pierwsze jest to środowisko kulturowe polsko-niemieckiego pogranicza, po drugie 
pozostałości po kulturze łużyckiej, po trzecie w koocu cały kulturowy dobytek, który przywieźli z sobą Polacy ze 
Wschodu, a także dziedzictwo terenów dzisiejszej Bukowiny, które przywieźli Polacy powracający po wieloletniej 
emigracji. Odpowiedzią placówki na tę rozległą tradycję, którą należy ocalad, jest szacunek i dbałośd o pamięd. W 
ramach zachowywania tej tradycji, organizuje się festiwal Prezentacje Kultury Polaków Krasów Wschodnich i 
Bukowiny, a z drugiej strony wspiera się działalnośd Lubuskiego Zespołu Pieśni i Taoca, który prezentuje dorobek 
kulturowy wielu regionów Polski. 

Co ciekawe, dyrektor RCAK-u uważa, że instytucja nie odnosi się w żaden znaczący sposób do tej tradycji. 
Komentarz do niej jest raczej zadaniem artystów, nie centrum kultury, tym bardziej, że zgodnie z wizją dyrekcji, 
Centrum nie powinno w zbyt dużym stopniu różnicowad odbiorców, chce bowiem trafiad do wszystkich. 

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 

RCAK działa w bardzo konkretnym otoczeniu społecznym i zgodnie ze statutem, temu otoczeniu powinien służyd. 
Jako instytucja powołana do życia przez organ samorządowy, musi odpowiadad na potrzeby lokalnej społeczności.  

Jako ośrodek zielonogórski Centrum uzupełnia działania innych ośrodków kultury funkcjonujących w mieście. 
Tymczasem w województwie jest największym i najsilniejszym podmiotem. Z uwagi na to, koordynuje wiele działao 
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wymagających współpracy pomiędzy domami kultury, wspiera lokalne DM, jest inicjatorem nowych działao, szkoli 
kadry. Ostatnią funkcję RCAK-u szczególnie mocno podkreśla UM, dla którego jest to główne zadanie powierzone 
tej instytucji.    

 

III. Badana instytucja a DK 

Nie można inaczej nazwad relacji pomiędzy RCAK-iem a DK niż współpraca. Centrum jest wprawdzie jednostką 
większą ale kiedy te instytucje prowadzą wspólnie jakieś działania, żadna z nich nie może wymagad od drugiej 
posłuszeostwa, a ostateczne decyzje muszą zostad zaakceptowane przez wszystkich.  

UM lubi podkreślad szkolenie kadr i wsparcie merytoryczne jako esencję tej współpracy. Przykładem jest wspólne 
organizowanie przeglądu piosenki w ramach projektu PRO ARTE. Na terenie małego powiatu odbywa się pierwszy 
etap. Współpraca z RCAK-iem polega na tym, że funduje on nagrody, przysyła jury, wspólnie ustala datę konkursu, 
zaś DK zajmuje się wszelką organizacją w terenie, opieką nad uczestnikami, zorganizowaniem sprzętu itp. Najlepsi 
pojadą do Zielonej Góry i tam będą walczyd z wieloma innymi uczestnikami z różnych stron województwa. 

Centrum zajmuje się również wsparciem w dosłownym tego słowa rozumieniu. Korzystając z sobie właściwych 
metod, czyli animacji kulturalnej, doradztwa, pomocy w wielu aspektach działalności, RCAK może istotnie wpływad 
na daną instytucję, przyczyniad się do rozwiązania jej problemów oraz rozwoju. Pomoc małym ośrodkom 
borykającym się z licznymi trudnościami zdaje się byd priorytetem RCAK-u w oczach UM. 

Niektórzy dyrektorzy lokalnych domów kultury kładą szczególny nacisk na wsparcie organizacyjne i wkład RCAK-u w 
przygotowanie dużych imprez. Jeden z dyrektorów tak charakteryzuje placówkę: „koordynator zadao, gdzie 
potrzebna współpraca, wymiana doświadczeo. Bo imprezy o zasięgu wojewódzkim mało gdzie dochodziłyby do 
skutku.” Inny respondent dodaje zaś: „przy dobrych relacjach domy kultury same mogłyby to robid.” Funkcja RCAK 
bywa więc różnie oceniana. Czasem polega na integracji i koordynacji. Można jednak postrzegad go również jako 
głównego inicjatora i organizatora dużych projektów, wówczas pełni rolę lidera. 

Zdarzają się również negatywne oceny działalności Centrum. W wywiadach telefonicznych pojawiły się głosy 
krytyczne, podkreślające promowanie jedynie własnej instytucji przez RCAK, brak zainteresowania wydarzeniami 
oraz uczestnikami działao prowadzonych w innych ośrodkach. Jedna z respondentek mówi o braku atrakcyjnej 
oferty dla młodzieży zrzeszonej w domu kultury: „Ja bym chciała, żeby oni nasze dzieci na warsztaty zaprosili, nie 
pracowników, ale młodzież, żeby nasza młodzież mogła pojechad, zaprezentowad się. Może myśmy powinni się do 
nich zgłosid, nie wiem, ale tak bym chciała, żeby to wyglądało.”  

Pojawił się również głos krytyczny względem największej chluby instytucji, czyli otwartości. Jeden z dyrektorów 
lokalnego domu kultury relacje pomiędzy RCAK-iem a DK nazywa raczej „dziwną rywalizacją”, niż współpracą. 
Wspomina o podbieraniu sobie dobrych pomysłów, o konkurowaniu o widza, o niesprawiedliwie zaburzonej 
równowadze pomiędzy promocją własnej instytucji, a promocją lokalnych domów kultury.  

 

IV. Polityki kulturalne 

Wkład RCAK-u w kreowanie regionalnej polityki kulturalnej jest niewielki. Zarówno z wywiadu z przedstawicielem 
UM, jak i z rozmowy z dyrektorem placówki jasno wynika, że aktywnośd Centrum w tym polu nie jest ani konieczna, 
ani szczególnie pożądana. UM podkreśla, że polityka kulturalna województwa opiera się na Strategii Rozwoju 
Kultury, dokumencie przyjętym przez sejmik województwa lubuskiego w 2004 roku. Dokonano w nim 
programowego rozpatrzenia wielu problematycznych czy wątpliwych kwestii. Wszystkie instytucje kultury w 
różnym stopniu realizują założenia tego dokumentu, Regionalne Centrum Animacji Kultury również. Dyrektor 
Departamentu Kultury mówi wprost jaki powinien byd stosunek RCAK-u do przyjętego dokumentu: „RCAK nie musi 
myśled wiele, wystarczy, że będzie twórczo rozwijał te (zadania) zapisane w strategii.” Dyrektor placówki dodaje, że 
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jego wpływ na ten dokument jest żaden, ponieważ został on już, jak mówi: „napisany, zatwierdzony, oceniony 
przez lokalnych mędrców.” 

Ciekawe jest, że nawet dyrektor Centrum nie zna dokładnie Strategii. O realizacji jej założeo w kontekście 
działalności RCAK-u mówi spokojnie: „Nie wiem jaki to jest dokładnie wycinek tej strategii. Robiąc, to co robimy, 
pewnie jakaś częśd działao jest tam zawarta i opisana, te imprezy, o których mówiłem na pewno się 
wkomponowują w jej zamysł, są częścią  tej strategii.” Wydaje się, że placówka nie jest zainteresowana udziałem w 
pewnym stopniu w politycznych, a z całą pewnością szalenie teoretycznych działaniach wokół tworzenia polityki 
kulturalnej. Niemniej, wkład instytucji w praktyczną realizację tych postulatów jest niewątpliwie duży. 

 

V. Wnioski i rekomendacje 

Misja: Placówka ma za zadanie wspierad ruch amatorski na terenie województwa, współpracując z różnymi 
podmiotami, prowadząc szereg różnorodnych działao w obszarze kultury, również prowadząc działalnośd 
gospodarczą. UM kładzie nacisk na dokształcanie kadry związanej z kulturą, jako szczególnie istotne zadanie RCAK-
u. Dla dyrektora istotna jest również walka z tanią popkulturą promowaną w mediach i zaprezentowanie 
odbiorcom innej jakości w równie atrakcyjnej formie. 

Odbiorcy: Zdaniem dyrektora placówki, odbiorcami działalności instytucji są wszyscy mieszkaocy województwa. 
Brak klasyfikacji jest celowy, bowiem RCAK nie chce zamykad się na żadną grupę społeczną. Szczególnie ceni zaś 
bezpośredni kontakt z klientem, na którego pomysły chce byd zawsze otwarty. Współpraca z DK jest w pewnym 
sensie koniecznością. Nie może się z tym zgodzid UM, dla którego współdziałanie i wspieranie DK jest najbardziej 
podstawowym obowiązkiem wynikającym ze statutu RCAK-u. 

Oferta: Prowadzona działalnośd jest wielobarwna, bowiem skierowana do różnorodnych odbiorców. Wiele jest 
dziedzin, w których działa instytucja, wiele wykorzystuje form działając. Głównie koncentruje się na folklorze, w 
szczególny sposób dba również o lokalny ruch amatorski, szczególnie dzieci i młodzież, oferując im liczne konkursy, 
przeglądy, warsztaty z różnych dziedzin. 

Efektywnośd: Miarą efektywności jest obecnośd widzów na organizowanych przez Centrum wydarzeniach, a ta jest 
bardzo satysfakcjonująca. Imprezy, na których jest mniej miejsc niż chętnych, nie należą do rzadkości. UM dodaje 
jako kryterium efektywności również oceny partnerów i ich chęd dalszej współpracy z instytucją. 

Współpraca: Głównym partnerem placówki jest Urząd Marszałkowski, z którym relację ściśle określa ustawa. 
Ocena tej współpracy jest pozytywna po obu stronach. Najczęściej współdziała RCAK z lokalnymi domami kultury. 
Wspólne działania przeprowadzane są na zasadzie współpracy i dobrowolności, chod dyrektor placówki widziałby 
swą instytucję w roli lidera i głównego koordynatora większej ilości wojewódzkich przedsięwzięd kulturalnych.  

Kultura zarządzania i zasoby ludzkie: Kadra ośrodka jest ceniona zarówno przez dyrekcję, jak i UM.  Fachowośd i 
doświadczenie, tak cenne w pracy terenowej, są jej mocnymi stronami. Kadrę dyrektor dobiera samodzielnie 
ponosząc odpowiedzialnośd za jej działania i wyniki całej instytucji.  

Lokalizacja i infrastruktura: Lokum Centrum nie do kooca spełnia kryteria domu kultury. Placówka mieści się w 
zabytkowej willi, która obecnie znajduje się w nienajlepszym stanie. Planowany jest remont i rozbudowa. Nie ma 
sali widowiskowej, nie ma przestrzeni dla klientów Centrum. Pracownie filmowe, fotograficzne, poligraficzne, 
komputerowe, wszystko jest jedynie na użytek wewnętrzny instytucji. Byd może powstanie filia placówki, co 
sygnalizuje UM. 

Dobre praktyki: RCAK uważa za swoją najlepszą stronę otwartośd na każdego odbiorcę, chęd współpracy z każdym i 
na każdym polu. Takie podejście sprawia, że podejmowane wspólnie działania przynoszą obopólne zadowolenie i 
kooczą się sukcesem. Ceni sobie również placówka własną działalnośd promocyjną, w której skuteczności i 
intensywności dopatruje się jednej z przyczyn dużego zainteresowania organizowanymi imprezami. 
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Kontekst lokalny: Instytucja stara się odpowiadad na lokalne potrzeby i wspierad DK, uzupełniad działalnośd 
miejskich ośrodków kultury w Zielonej Górze. W pewnym niewielkim stopniu odnosi się również do tradycji 
kulturowych regionu. Zdaniem UM największy wpływ na prowadzone działania mają czynniki organizacyjne: 
budżet, kadra, a w szczególności osoba dyrektora placówki, jego wizja i pomysł na RCAK.  

Polityka kulturalna: Lokalna polityka kulturalna określona jest przez Strategię Rozwoju Kultury, dokument powstały 
w 2004 roku, wciąż obowiązujący. Stosunek RCAK-u do tego dokumentu jest raczej swobodny. Dyrektor czuje się 
związany jedynie przez swój statut, a status uchwala UM, to on jest więc odpowiedzialny za zgodnośd statutu, a 
więc i działalności placówki, ze Strategią. Placówka nie ma większego wpływu na kształt polityki kulturalnej i nie 
przejawia takiego życzenia. Instytucja jest bardzo skoncentrowana na praktyce i działaniu w terenie.   

 

Rekomendacje 

Większa współpraca pomiędzy przedstawicielami instytucji kultury a przedstawicielami władz samorządowych, 
wspólna realizacja projektów, wspólne szkolenia. 

Większe zainteresowanie instytucji polityką kulturalną województwa, włączenie się w jej kreowanie ze swoim 
bogatym doświadczeniem praktyka i znawcy regionu. 

Wykorzystanie parku do zajęd dla uczniów na świeżym powietrzu, imprez plenerowych. 

Znalezienie miejsca dla odbiorców w samej placówce, np. pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. 

Położenie większego nacisku na promocję działao lokalnych domów kultury. 

Doszkalanie kadry. 

Więcej propozycji warsztatów, zajęd dla młodzieży z lokalnych domów kultury, częstsze zapraszanie jej do Zielonej 
Góry, gdzie oferta jest bogatsza. 

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Materiały do badao zebrano czasie wywiadów i wizyty studyjnej w Regionalnym Ośrodku Animacji Kultury w 
Zielonej Górze oraz w Urzędzie Marszałkowskim, które zrealizowano 18 listopada 2010 roku. 19 oraz 22 listopada 
przeprowadzono ankiety telefoniczne z 8 dyrektorami lokalnych domów. W Centrum udało się zaprosid do 
rozmowy dyrektora placówki. W UM udało się porozmawiad z dyrektorem departamentu kultury. Ankiety 
telefoniczne przeprowadzono z dyrektorami oraz pracownikami domów kultury odpowiedzialnymi za współpracę z 
RCAK-iem z terenu województwa lubuskiego. Obok wywiadów przeprowadzono również badanie wizualne, 
którego celem była odpowiedź na pytanie co i jak komunikuje przestrzeo placówki. 

 

VII. Podsumowanie 

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze jest wojewódzką instytucja kultury. Jej działanie jest 
finansowane i kontrolowane przez UM. Na przykładzie placówki widad wyraźnie jak rozbieżne bywają wizje 
regionalnych ośrodków kultury widziane oczyma dyrekcji oraz sponsora, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Różnice 
nie są znaczące, to zaledwie inne rozłożenie akcentów, podkreślanie różnych aspektów. Jednak nie da się nie 
zauważyd, że są to dwa różne obrazy tej samej instytucji.  
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Dyrektor podkreśla indywidualne podejście do każdego odbiorcy, lokalne domy kultury traktuje jako koniecznych 
pośredników, najchętniej zaś przejąłby większą nad nimi kontrolę. Najważniejszy jest efekt, czyli pełna sala na 
organizowanej przez instytucję imprezie, która daje nadzieję na faktyczne oddziaływanie na odbiorców.  

Tymczasem UM podkreśla rolę placówki jako tej, która udziela wsparcia i pomocy innym podmiotom, pomocy 
szeroko rozumianej, zależnej od potrzeb partnera. Szczególnie palącą potrzebą, naprzeciw której ma wychodzid 
instytucja, jest dokształcanie kadr ośrodków kultury. Organizator placówki nie chce ingerowad w jej działania. Jego 
rola jest ściśle określona przez ustawę, oprócz przyznawania dotacji i kontrolowania realizacji zadao statutowych, 
może co najwyżej sugerowad podjęcie pewnych działao, inspirowad, zachęcad. Ogólnie rzecz biorąc, we współpracy 
RCAK – UM zdaje się dominowad dystans, chłodne trzymanie się reguł, brak chęci wychodzenia poza ukształtowane 
role.    
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3.7. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Województwo podkarpackie. 
 

Marta Byrska-Szklarczyk 

 

I. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

1.1. Misja WDK przedstawiona w dokumentach 

a) Aktualny statut (dostępny na stronie WDK) pochodzi z maja 2010 r. W kilku wcześniejszych wersjach – (również 
udostępnionych) – częśd określająca cele działania WDK nie różni się od obecnej. Misja instytucji określona została 
w „Rozdziale II” zatytułowanym „Cele i zadania” w paragrafach 4 – 6:  

 „Celem działania WDK jest przygotowanie społeczeostwa do aktywnego udziału w kulturze, a także tworzenie 
warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej. 

1. Do podstawowych działao WDK należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych, 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 

3) Dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury 

4)tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką 

5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru: taoca, muzyki, rękodzieła artystycznego 

2. WDK prowadzi działalnośd instrukcyjno – metodyczną na rzecz samorządowych instytucji kultury oraz placówek 
zakładowych, spółdzielczych itp. w porozumieniu z zainteresowanymi placówkami i instytucjami 

Zadania o których mowa (…) WDK realizuje poprzez: 

1) organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze 

2) różnorodne formy edukacji kulturalnej 

3) wystawy stałe i czasowe 

4) przedsięwzięcia artystyczne, rozrywkowe, oświatowe 

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie 
działalności statutowej 

6) doradztwo i szkolenia dla instruktorów, animatorów kulturalno – wychowawczych 

b) Z misją WDK można się zapoznad czytając stronę internetową oraz dokumenty i foldery wydawane przez 
instytucję. Z udostępnionych mi dokumentów najlepiej przedstawiono misję i wizję WDK w „Założeniach 
programowych do planowania pracy w 2010 r.” Czytamy tam, że: „WDK uznaje za priorytetowe działania związane 
z organizacją różnego rodzaju konkursów, przeglądów, imprez i wystaw upowszechniających zarówno sztukę 
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profesjonalną jak i amatorski ruch artystyczny. (…) Druga sfera działalności ponadregionalnej WDK to formy 
związane z doskonaleniem zawodowym pracowników i społecznych animatorów kultury, opieka nad szczególnie 
uzdolnionymi dziedmi i młodzieżą, a także pomoc instrukcyjno – metodyczna (…) domom i ośrodkom kultury oraz 
innym podmiotom prowadzącym działalnośd kulturalną. Poprzez te działania WDK będzie się starad wpływad na 
poziom pracy terenowych placówek kultury i rozwijanie ich oferty programowej”. 

1.2. Misja WDK przedstawiona przez dyrektora Marka Jastrzębskiego podczas wywiadu 

Misja WDK przedstawiona przez dyrektora podczas rozmowy jest rozwinięciem zapisów ze statutu. Za 
najważniejszy cel działania Marek Jastrzębski uważa: „upowszechnianie kultury na terenie województwa w 
szerokim tego słowa rozumieniu (…)  naszą misją jest (…) służyd wszystkim mieszkaocom bez wyjątku. Nie patrzed 
w legitymacje, poglądy, na nic takiego nie patrzymy. Upowszechniamy kulturę, stwarzamy ten czas pozalekcyjny, 
bardzo ściśle współpracujemy ze szkołami, ale nie tylko ze szkołami. Tu ma siedzibę z osiem czy dziewięd 
stowarzyszeo społeczno – kulturalnych”.  

Dla dyrektora bardzo ważna jest obecnośd WDK w terenie - przede wszystkim współpraca z lokalnymi DK.  

Dyrektor WDK podkreślał wielokrotnie, że siłą jego instytucji jest przywiązanie do tradycji i wartości. WDK ma misję 
edukacyjną, powinien „upowszechniad wartości pozytywne, (…), a nie  elementy jakieś amoralne czy polityczne”. 
Dyrektor widzi siebie jako strażnika tradycyjnego profilu działalności WDK: „Na przykład ja dostaję pytania, czemu 
my robimy ciągle to samo, bo na przykład jest 28 edycja taoca tradycyjnego czy za chwilę będzie 30 – sta, czy już 
nie wiem która Cymbalistów, to nudne, nie? A właśnie to jest nasza siła… tradycja”  czy „Właśnie o tą markę dbam. 
Bo były różne pomysły: zmiana logo, zmiana nazwy  - nie. O, to jest nasze logo i ja kazałem je wykud, na tym 
kamieniu i za wielkie rzeczy (…) wręczam. To jest unikat, kamieo podkarpacki, kowal podkarpacki wykuł nasze logo. 
Wszystko ręczna robota. A ta skała symbolizuje, że ta kultura jest mocno oparta na skale.” 

Misją instytucji jest również „sprzyjanie pasjom” i pilnowanie aby działalnośd klubowa w ramach których są one 
realizowane miała „odpowiedni poziom i wartośd”.  

Realizacja misji WDK przejawia się organizacji imprez takich jak np. Konkurs taoca tradycyjnego (28 lat), występu 
zespołu Pieśni i Taoca „Bandoska” (ponad 60 lat), działalności kół i klubów (niektóre istnieją od 60 lat np. 
filatelistów), współpracy z DK w zakresie konkretnych wydarzeo np. konkursów: „Literatura i dzieci”, „Konkurs 
poezji religijnej” itd. (patrz: oferta) 

1.3. Osoby odpowiedzialne za realizację misji, dziedziczenie misji 

Obecnie misję kreuje dyrektor. Jak sam zauważa siłą WDK jest to, że przez 60 lat spełnia  tę samą rolę. Jest 
przeciwny wszelkim „rewolucyjnym” zmianom w funkcjonowaniu instytucji kultury.  

Grażyna Szeliga – wicedyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego (ZD DEiK UM) podkreśla, że statut nadaje co prawda organizator, lecz to dyrektor „przekłada go” 
na konkretne działania.  

1.4. Misja WDK wg Grażyny Szeligi – w-ce dyr. DEiK UM 

Grażyna Szeliga za misję WDK uważa dbałośd o zachowanie tradycji oraz działalnośd edukacyjną: Misja to wg. niej: 
„zachowanie tradycji, dbanie o kultywowanie tradycji ludowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi – 
bardzo ładnie to robią (…) gromadzą wszelkie materialne i nie tylko (…) ślady dziedzictwa naszego kulturalnego. I 
kultywują to, uczą, przekazują dalej”.  
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1.5. Historia WDK 

a) 1928 – 1939 

Budynek powstał w 1928 r. jako siedziba żydowskiego Domu Ludowego Bet Am i Fundacji im. Adolfa Tannenbauma 
w Rzeszowie. Celem funkcjonowania tych instytucji było (jak czytamy w statucie z 1929 r.): „szerzenie oświaty i 
kultury wśród ludności żydowskiej Rzeszowa, a także wśród ogółu ludności tegoż miasta tudzież wspomaganie 
biednych z pośród całej tej ludności.” W DL mieściła się biblioteka, czytelnia, sale gimnastyczne, sale wykładowe, 
sale do zebrao towarzyskich, ubikacje, biura. Częśd dochodów uzyskanych przez instytucję była rozdawana ubogim 
przed Świętem Paschy i Wielkanocą. Po wojnie budynek nie podlegał zwrotowi gdyż nie pełnił funkcji religijnych nie 
był prywatną własnością, służył zarówno Żydom jak i Polakom 

b) 1948  

W budynku mieściła się świetlica związkowa, prowadząca przede wszystkim kursy nauczania początkowego (walka 
z analfabetyzmem). 

c) 1949 – 1953 

Instytucja przekształciła się w Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych. W 1950 r. powstał Rzeszowski 
Zespół Pieśni i Taoca, który istnieje do dziś pod nazwą Zespół Taoca Ludowego „Bandoska”. Powstawały pierwsze 
kluby zainteresowao. 

d) 1953 – 1956 

Instytucja przekształciła się w Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych. Powstawały nowe kluby, zaczęła 
się rozwijad się działalnośd na rzecz dzieci. 

e) 1957 – 1998 

WDK zyskał status placówki paostwowej. Wzbogacił swoją działalnośd o wiele imprez, festiwali, kół zainteresowao i 
klubów np. Klub Amatora Plastyka, Klub Miłośników Muzyki, Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych i.in. 
Rozwinął również współpracę z instytucjami kultury w Polsce i za granicą. 

f) od 1999  

WDK otrzymał status instytucji samorządowej podległej Sejmikowi Województwa Podkarpackiego. Wciąż 
wzbogaca repertuar o nowe formy działania, kontynuując jednocześnie tradycyjny profil.  

 

2. Oferta  

Oferta WDK jest zróżnicowana – obejmuje działalnośd charakterystyczną dla DK (kluby, kursy, koła, zespoły, 
stowarzyszenia), bieżące wydarzenia kulturalne organizowane w WDK (wystawy, koncerty, spektakle, spotkania), 
imprezy i wydarzenia cykliczne o zasięgu lokalnym i regionalnym. To również działalnośd instruktarzowa (porady 
merytoryczne, zasiadanie w jury) oraz polegająca na współorganizowaniu i współfinansowaniu wielu przedsięwzięd 
podkarpackich DK.  

Z dokładną ofertą WDK można się zapoznad na stronie internetowej. Poniżej przedstawię podział oferty z 
przykładami imprez14. W nawiasach liczba wydarzeo danej kategorii: 

 

                                                           
14

 „Założenia programowe do planowania pracy w 2010 r.”, Rzeszów 2010 oraz WWW.wdk.podkarpackie.pl 
 

http://www.wdk.podkarpackie.pl/
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2.1. Działalnośd artystyczna 

 

Stałe formy pracy kulturalno - wychowawczej 

a) Zespoły artystyczne (11) np. Zespół Pieśni i Taoca „Bandoska”, Orkiestra Szałamaistek, Zespół Jazzowy „ 
Domarski Quartet” 

b) Kluby i koła zainteresowao (12) np. Koło Filatelisty Nr 1, Rzeszowska Akademia Komiksu, Klub Hodowców 
Kanarków 

c) Stowarzyszenia społeczno – kulturalne (10) np. Polski Związek Chórów i Orkiestr, Towarzystwo Kultury 
Teatralnej, Stowarzyszenie Zakonu Boju Dnia Ostatniego 

d) „Codzienne” formy działalności (18) np. „Kino Młodych” (2 w m-cu), Kiermasz Rękodzieła Artystycznego (1na 
kwartał), Klub Płytowy Andrzeja Klee (1 w tyg.), Podkarpacka Izba Poetów (co 2 m-ce), „WDK miejsce przyjazne 
niepełnosprawnym” (1 w m-cu), Kursy Taoca Towarzyskiego (4 w tyg)., wystawy malarstwa, rzeźby, koncerty. 

Imprezy cykliczne organizowane przez WDK w 2010 r. 

a) Międzynarodowe (2) XIII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT”, 
Międzynarodowe Jarmarki Kowalskie w Ropczycach 

b) Ogólnopolskie (3) np. XXVI Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, XXVI Ogólnopolski Konkurs 
Tradycyjnego Taoca Ludowego 

c) Międzywojewódzkie (4) np. XII Międzywojewódzka Wystawa Akwareli, XX Podkarpackie Mikołajki Taneczne 

d) Wojewódzkie (9) np. Wojewódzki Turniej Wiedzy „Śladami Fryderyka”, Podkarpacki Konkurs na Pisankę 
Wielkanocną 

Imprezy współorganizowane przez WDK w 2010 r. na terenie województwa(35) 

a) Konkursy (9) np. XXII Woj. Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” – GOK w Giedlarowej, XX Ogólnopolski Konkurs 
Gry na Harmonijkach Ustnych „HAKAM” w Kamieniu, XX Podkapracki Konkurs Poezji Religijnej w Sędziszowie 

b) Przeglądy (6) np. Woj. Przegląd Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej, Przegląd Teatrów Dzieciecych w 
Strzyżowie 

c) Festiwale (7) „Seniorzy wciąż młodzi twórczo”, 50. Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Kulturalny „Grzyby”, VIII 
Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy End” 

d) Inne (16) np. Gala Filmu Niezależnego „Złote Mrówkojady”, VII Ogólnopolska Parada Straży Grobowych „TURKI 
2010” Żurawica, V Podkarpackie wesele, „Wokół Wigilijnego Stołu” w Trzebownisku 

 

2.2. Działalnośd instrukcyjno – metodyczna i dokumentacyjna 

 a) Wyjazdy instruktorów do placówek terenowych (konsultacje, poradnictwo merytoryczne i organizacyjne, udział 
w jury konkursów) 

b) Pomoc merytoryczna i organizacyjna terenowym DK i OK. w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez o 
większym zasięgu 
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c) Konsultacje zespołów amatorskich przygotowujących się do udziału w konkursach wojewódzkich i 
ogólnopolskich 

d)Konsultacje dla zainteresowanych instruktorów i animatorów kultury na miejscu 

e) Udostępnianie materiałów repertuarowych i metodycznych na miejscu 

f) Założenia katalogu Poradni Repertuarowej 

g) Dokumentacja folkloru tanecznego i imprez organizowanych przez WDK 

h) Opieka nad studentami odbywającymi praktyki w WDK 

 

2.3.Działalnośd wydawnicza i wypożyczalnia 

WDK wydaje dwumiesięcznik: „Podkarpacki Informator Kulturalny” oraz „Kalendarz Imprez Kulturalnych”, gdzie 
można znaleźd informacje o aktualnych wydarzeniach artystycznych na terenie Podkarpacia. Wydaje również 
„Zeszyty regionalne” specjalizujące się w sztuce ludowej.  

W WDK mieści się Kostiumernia, działająca na potrzeby własnych zespołów oraz prowadząca wypożyczalnię 
kostiumów regionalnych. 

 

2.5. Oferta WDK oczami dyrektora Jastrzębskiego 

Dyrektor najbardziej sobie ceni uniwersalnośd i wszechstronnośd oferty WDK. Nie udzielił odpowiedzi na pytanie o 
„produkt”, który podoba mu się najbardziej. Decyzję swą wytłumaczył tym, że nie chce nikomu sprawiad przykrości 
a jako dyrektor „nie może nikogo wyróżniad”. W rozmowie odniosłam jednak wrażenie, że jest szczególnie dumny z 
zespołu Pieśni i Taoca „Bandoska”. Sentymentem darzy również Koło Filatelistyczne, a z nowszych przedsięwzięd – 
Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy End”. 

Dyrektor raczej nie rezygnuje ze sprawdzonych imprez – gdy nie ma pieniędzy stara się „zrobid to skromniej, ale 
jednak zrobid”. Zmiany w ofercie następują po dokładnej analizie projektu. Dyrektor Jastrzębski podkreśla 
elastycznośd WDK, który mimo bogatego repertuaru jest w stanie przystad na ciekawe imprezy zgłaszane „z 
zewnątrz” np. ostatnio akceptację zyskał pomysł pedagog szkolnej, która poprosiła o pomoc przy organizacji 
festiwalu dla młodzieży niepełnosprawnej.  Wielu spotyka jednak odmowa np. początkujące zespoły garażowe, 
które chciałyby dwiczyd w WDK.  

Urząd Marszałkowski czy Ministerstwo Kultury ma niewielki wpływ na ofertę WDK np. poprzez ogłaszanie Roku 
Chopinowskiego czy Roku Sybiraka wpływa na repertuar konkursów, wystaw i innych imprez. 

 

2.6. Oferta WDK oczami v-ce dyr. DEiK UM Grażyny Szeligi 

Dyrektor Szeliga ocenia ofertę WDK pozytywnie aczkolwiek bez zachwytu. Oczekuje na „jakiś nowy produkt, coś co 
mnie zachwyci jeszcze bardziej”. Z aktualnej oferty najbardziej podoba jej się Niekonwencjonalny Konkurs 
Fotograficzny „FOTO ODLOT”. 
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3. Odbiorcy/klienci  

3.1. Indywidualni 

Odbiorcy WDK to zarówno hobbyści działający w klubach, kołach, zespołach, uczestnicy kursów i warsztatów jak i 
widzowie spektakli, wystaw, konkursów itd. To oni tworzą instytucje takie jak stowarzyszenia. W przeważającej 
mierze z oferty klubowo – zespołowej WDK korzystają mieszkaocy Rzeszowa w wieku od 3 lat do późnej starości. Z 
takich form korzysta na stałe ok. 2000 osób. Dyrektor Jastrzębski podkreślał, że swoją ofertę kieruje do „całej 
społeczności”, nie preferując pod tym względem żadnych grup społecznych czy indywidualnych cech ludzkiego 
charakteru.  

3.2. Odbiorca instytucjonalny 

WDK współpracuje z wieloma instytucjami. Przede wszystkim są to DK (MOKi, MDKi, GOKI itp.) lecz również szkoły, 
stowarzyszenia (9 stowarzyszeo ma swoją siedzibę w WDK m.in. Towarzystwo Kultury Teatralnej) i inne instytucje 
kultury (np. Muzeum Etnograficzne, Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie).  

 

4. Efektywnośd  

4.1. Według dyrektora Marka Jastrzębskiego i wicedyrektor DEiK UM Grażyny Szeligi 

Efektywnośd WDK przejawia się w zmianie postaw i „złych przyzwyczajeo” osób, które tu przychodzą. Porównał 
swoją instytucję do świątyni, która wymusza pewne zachowania. Estetyka miejsca sprawia, że „nie było tu spraw 
alkoholowych, narkotykowych, aktów wandalizmu”. Zdaniem  dyrektora: „ im więcej ludzi jest w formach, klubach, 
stowarzyszeniach, tym mniej patologii”. Dyrektor podał przykład spotkania skinów i punków, które miało miejsce 
kilka lat temu w WDK. Walczące na ulicach i na Resovii (stadion) grupy w WDK zaczęły ze sobą rozmawiad i spierad 
się na argumenty. Marek Jastrzębski uważa to za dobroczynny wpływ miejsca, z którego „promieniuje kultura”.  

Grażyna Szeliga oprócz „,materialnych” efektów pracy WDK jakimi są sprawozdania i raporty za najważniejszy efekt 
działania instytucji uważa, to, że ludzie chcą tu nadal przychodzid, że to miejsce żyje.  

 

5. Współpraca 

5.1. Z lokalnymi DK 

Współpraca z DK jest misją i celem statutowym WDK. Dyrektor wymienił 22 DK z którymi prowadzi stałą 
współpracę. To zarówno GOKi jak i MOKi czy MDKi (Stalowa Wola, Harasiuki, Tarnobrzeg, Sokołów, Kamieo, Nisko, 
Krzeszów, Kolbuszowa, Głogów, Nowa Dębata, Mielec gmina, Mielec miasto, Radomyśl koło Mielca, Robczyce, 
Sędziszów, Świlcza, Strzyżów, Boguchwała, Wiśniowa, Błażowa, Dynów, Lutowiska). Spośród 140 Domów Kultury 
jest tylko kilkanaście, z którymi nigdy nie współpracowali.  

Inicjatywa współpracy wychodzi zarówno ze strony WDK jak i lokalnych DK. Oprócz wspólnych imprez, wymiany 
wystaw itp. współpraca przejawia się m.in. w działalności instruktarzowej. Pracownicy WDK codziennie wyjeżdżają 
w teren udzielad porad merytorycznych, organizacyjnych itd. (patrz punkt 2.2).  

Zarówno dyrektor Jastrzębski jak i wicedyrektor Szeliga z UM podkreślają dobrowolnośd współpracy i partnerskie 
stosunki między WDK a DK. WDK nie pełni absolutnie roli „parasola” czy zwierzchnika nad mniejszymi DK.  

5.2. Współpraca z innymi WDK i instytucjami o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim 

WDK nie współpracuje z WDK-ami z innych województw. Współpracuje natomiast z wieloma instytucjami o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim. Są to m.in.: 
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- Przemyskie Centrum Kultury – instytucja finansowana tak jak WDK z Urzędu Marszłakowskiego 

- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, finansowane przez Senat RP – wspólna organizacja koncertów Zespołów 
Polonijnych na terenie całego regionu 

- Wojsko Polskie – organizacja wystaw i filmów o tematyce wojskowej 

- Katolickie Radio „VIA” – spotkania z poezją śpiewaną w WDK 

- Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Życia – koncerty 

- Kościoły np. parafia Judy Tadeusza we Wrocławiu 

- Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej 

- Fundacja „Obrazy bez granic”  

- Caritas, Brat Albert 

Zakres współpracy obejmuje wspólną organizację i współfinansowanie imprez (festiwali, wystaw, koncertów, 
spotkao odbywających się często na terenie WDK) 

 

6. Kultura zarządzania 

Dyrektor pracuje w WDK od 33 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery. Od siedmiu lat obejmuje obecne 
stanowisko. Widzi siebie jako menadżera zespołu, który w kwestiach merytoryczno – artystycznych „nie 
przeszkadza”: „Niektórzy mówią, że jak się tyle lat pracuje, to już się nic nowego nie wniesie, ni niby nie… Ja mam 
tego przewrotną teorię… Ja mam po to ludzi, a moją rolą jest nie przeszkadzad, ale stwarzad możliwości i warunki. 
To moja głowa jest po to aby zabiegad o środki, o pieniądze, pukad… Ja nie zajmuję się poszczególnymi 
dyscyplinami, bo nie sposób (…) W domach kultury potrzebny jest trochę taki manager…” 

Dyrektor Marek Jastrzębski nie ukrywa, że w PRL rola dyrektora była prostsza. Trudne decyzje (co uwzględnid w 
repertuarze a co „wyciąd”) podejmował wtedy cenzor. Po ’89 r. ta niewdzięczna funkcja spadła na dyrektora, który 
jest „tym złym”, decydującym o repertuarze. Dyrektor argumentuje, że WDK ma misję edukacyjną i z tego względu 
nie może propagowad „niemoralnych” czy „politycznych” treści. Jak przyznaje: „czasem mi się obrywa od 
współpracowników, że może ja jestem nienowoczesny”. Nie ukrywa: „Ja jestem nienowoczesny”.  

Za swój obowiązek dyrektor uważa również stwarzanie miłej atmosfery pracy. „Zarządzanie atmosferą pracy”.  

Urząd Marszałkowski nie ma wpływu na zarządzanie instytucją poza przyznawaniem dotacji podmiotowej oraz 
możliwością odwołania dyrektora ze stanowiska. Wicedyrektor DEiK UM Grażyna Szeliga uważa Marka 
Jastrzębskiego za dobrego dyrektora, na którego – w przeciwieostwie do innych instytucji – nie ma żadnych skarg 
od pracowników.  

 

7. Zasoby 

7.1. Zasoby ludzkie WDK 

Pracownicy merytoryczni – 32 osoby 

- Dział animacji kulturalnej 
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- Dział upowszechniania sztuk i współpracy z samorządem 

- Dział multimedialnych technik upowszechniania kultury 

- Sekcja organizacyjno - kadrowa 

Pracownicy nie – merytoryczni (30 osób) 

- Sekcja finansowo – księgowa 

- Dział administracyjno - techniczny 

 

W ciągu ostatnich lat na emeryturę odeszło ok. 80% starej kadry. Na ich miejsce dyrektor zatrudnił młodych, 
dobrze wykształconych specjalistów, absolwentów m.in. etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, teatrologii i in. 
Młodzi pracownicy są bardzo kreatywni: „Ludzie  młodzi są chętni do pracy. Naprawdę czasem mnie zaskakują 
swoją pomysłowością, innowacyjnością w realizacji pomysłów. Czasem powiem tak, muszę ich hamowad. To takie 
brzydkie słowo, nie. Ale nie można wszystkiego robid, za wszystkim idą określone środki, pieniądze, warunki, no nie 
wszystko można realizowad”.  

Wicedyrektor Szeliga nie zna nowej kadry. Starą oceniała bardzo pozytywnie, jako prawdziwych „zapaleoców”.  

 

7.2. Infrastruktura 

Budynek WDK jest całkowicie odnowiony, wyposażony w nowoczesny sprzęt – prezentuje się wspaniale, co 
najlepiej oddają zdjęcia. 

Dane podstawowe 

a) data powstania budynku: 1928 r.  

b) kubatura budynku: 17 598 m3  

c) powierzchnia użytkowa: 3 258 m2 

d) ilośd pięter: 2, użytkowe poddasze, pełne podpiwniczenie, dwie klatki schodowe 

 

Modernizacja budynku WDK w Rzeszowie 

Modernizacja miała dwuetapowy przebieg. Pierwszy etap miał miejsce w latach 2003 – 2004, drugi –  2006 – 2009. 
Modernizacja została przeprowadzona w ramach Projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Modernizacja 
objęła całośd budynku – zarówno fasadę, dach jak i wszystkie sale, biura i korytarze. Budynek nie został jednak 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdów), mimo, że odbywają się tu imprezy 
adresowane do tej grupy.  

 

Pomieszczenia 

a) Sala widowiskowo – kinowa  



 126 

- scena 90 m2 , szerokośd – 7m, głębokośd - 5m, głębokośd proscenium – 3 m.  

- widownia 266 miejsc 

- wyposażenie: zestaw oświetlenia teatralnego, aparatura nagłaśniająca, aparatura kinowa „dolby stereo” 

b) Studio Wideo 

- Sala audiowizualna – 50 miejsc 

- wideoprojektor 

- studio nagrao wideofonicznych 

- TV satelitarna 

- multimedialne stanowiska komputerowe 

c) Sala baletowa – powierzchnia - 80 m2 

d) Sala wystawowa – powierzchnia 80 m2 

e)  4 Sale konferencyjne – (50, 50, 30, 20 miejsc) wynajmowane klubom, stowarzyszeniom       

f) Sala kameralna „Klub Turkus” (imprezy kameralne, wieczorki taneczne, spotkania) 

- widownia – 50 miejsc 

-scena 12 m2 

- nagłośnienie 

- zaplecze gastronomiczne 

g) Kostiumernia – bogaty zbiór kostiumów regionalnych 

h) Klub – restauracja „Bohema” (restauracja, koncerty jazzowe, bale, klub płytowy) 

- Sala główna – 100 miejsc 

-Scena - 9 m2     

- Sala witrażowa - 30 miejsc 

- nagłośnienie 

- zaplecze gastronomiczne 

i) Biura pracowników merytorycznych i administracyjnych – wyposażone w nowoczesne komputery i sprzęt 
niezbędny do pracy 

Sprzęt 

WDK wyposażony jest w odpowiednią liczbę komputerów z dostępem do Internetu, kamery, aparaty fotograficzne, 
telewizory plazmowe, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, studio nagrao, projektory. Jest również właścicielem 
trzech samochodów, którymi pracownicy merytoryczni wożeni są w teren (WDK zatrudnia kierowców). Są to Ford 
Transit, Fiat Stilo i Fiat Ducato.  
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7.3. Budżet  

WDK jest instytucją non profit. Ze swojej działalności kulturalno – oświatowej nie czerpie zysków. Dyrektor: 
„Jesteśmy biednym społeczeostwem i dlatego jesteśmy winni dad społeczeostwu to upowszechnianie, tą wiedzę 
społeczno – kulturalną – gratis. Jeszcze wspierad wyjazdy, działalnośd, zgrupowania, za granicę wycieczki i tak dalej. 
No po to jest kierownik, żeby myślał jak znaleźd pieniądze, a nie po to, aby brad pieniądze”. 

Dotacja podmiotowa 

99 %  przychodu WDK stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego (ok. 2 mln PLN). 80% tej kwoty 
przeznaczane jest na pensje (średnia pensja w WDK to 2000 PLN brutto). 20 % dotacji przeznaczane jest na 
utrzymanie budynku (100 – 200 tys. PLN) oraz na działalnośd merytoryczną (ok. 200 – 300 tys. PLN). Częśd z 
pieniędzy na działalnośd (ok. 75 tys.) przeznaczana jest na wspieranie lokalnych DK w postaci fundowania nagród 
rzeczowych i pieniężnych (od 500 do 4000 zł.) „W GOKach to jest ważna kwota” – uważa dyrektor.  

Środki własne 

WDK wynajmuje piwnicę restauracji „Bohema”. Prowadzi też wynajem nieużywanych akurat sal. Kwoty uzyskane w 
ten sposób są jednak bardzo niskie. (mniej niż 1% budżetu).  Dyrektor wzbrania się przed jakąkolwiek 
komercjalizacją instytucji. Odmawia firmom, które chciałyby założyd w WDK swoje sklepy czy salony sprzedaży (np. 
sieciom telefonii komórkowej), mimo, że przychód z takiego wynajmu byłby bardzo duży.  

Sponsoring 

WDK nie ma wsparcia ze strony biznesu. Posiada kilku drobnych sponsorów dofinansowujących nieznacznie 
niektóre przedsięwzięcia np. Zakład Gazowniczy. Kwoty uzyskane w ten sposób stanowią mniej niż 1 % budżetu.  

Inne sposoby pozyskiwania środków finansowych 

Dyrektor za swój sukces uważa umiejętne pozyskiwanie partnerów, którzy przystępują do współpracy z własnym 
budżetem, a WDK go jedynie „zagospodarowuje”. Uważa to za cenniejsze od zdobycia sponsoringu.:  

„Naszą siłą i rolą jest na przykład organizowad Festiwal Happy End, który ma 300 tysięcy budżetu, a my złotówki nie 
dajemy, a jest u nas. Czyli my te pieniądze tutaj jakby zagospodarowujemy. Tu jest scena, tu są owacje, tu jest 
wszystko. Z Wojskiem Polskim robimy przegląd, oni mają pieniądze. Tak samo z terenem – oni dają wyżywienie – 
my dajemy nagłośnienie, bazę itd. Pozyskiwanie tych partnerów jest bardziej cenne niż te pieniądze. I dałem 
przykład, że my takich różnych rzeczy, to chyba grubo na ponad pół miliona. To trzeba znaleźd takich partnerów, 
którzy mają swoje środki a wspólnie to robimy. (…) Ta współpraca właśnie tym owocuje, że możemy robid 
kosztowne imprezy bez wkładu własnego.” 

7.4. Lokalizacja 

WDK usytuowany jest w centrum  Rzeszowa na ulicy Okrzei 7 – blisko stacji PKP, PKS i przystanków komunikacji 
miejskiej. Dyrektor podsumował, że lokalizacja jest „aż za dobra”, bo usytuowany w centrum budynek otoczony 
jest domami, mieszkaocom których przeszkadzają próby orkiestr i zespołów. Innym problemem jest brak dużego 
parkingu, gdzie mogłyby się zatrzymywad samochody i autokary, którymi przyjeżdżają na występy członkowie 
zespołów. Zmiana lokalizacji WDK nie jest brana pod uwagę.  

Brak parkingu był jedyną wadą w lokalizacji WDK wymienianą przez ankietowanych dyrektorów DK. 
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8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

8.1. Działalnośd promocyjna 

WDK reklamuje swoją działalnośd w mediach (lokalne gazety, radio, Internet) oraz tradycyjnie – wysyłając 
zaproszenia, rozwieszając plakaty, drukując i filmując materiały promocyjne.  

WDK wydaje „Podkarpacki Informator Kulturalny” oraz „Kalendarz Imprez Kulturalnych”, gdzie można znaleźd 
informacje o aktualnych wydarzeniach artystycznych na terenie Podkarpacia. Wydaje również „Zeszyty regionalne” 
specjalizujące się w sztuce ludowej.  

WDK ma bardzo dobrą stronę internetową. Znajduje się tam kompendium wiedzy o działalności Instytucji – 
prezentacja aktualnej oferty, archiwum, BIP, w którym można znaleźd rejestr zmian (wszystkie zmiany kadrowe, 
prawne np. statutowe i inne), informacje o przetargach, historię WDK, majątek jakim dysponuje itd. WDK nie ma 
profilu na Facebooku.  

8.2. Nowe technologie WDK 

Po gruntownej modernizacji zakooczonej w 2009 r. WDK został wyposażony w salę audiowizualną i profesjonalne 
studio nagrao wyposażony w nowoczesny sprzęt. W WDK istnieje Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania 
Kultury. Jak czytamy w jubileuszowym wydawnictwie „1949 – 2009. 60 lat dla kultury”: dział ten powstał: „aby 
wyjśd naprzeciw najnowszym technologiom i oczekiwaniom mieszkaoców naszego regionu.” Do zadao działu 
należy:  

-organizacja wystaw fotografii, grafiki komputerowej, instalacji np. Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne 
kierowane do podkarpackich DK czy Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT”.  

- organizacja festiwalu Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy End” – pokazy filmów 
profesjonalnych oraz niezależnych, warsztaty z zakresu wykorzystywania technik multimedialnych, pomoc w 
tworzeniu i umożliwienie prezentacji amatorskich filmów 

- szkolenia i doskonalenie zawodowe dla fotografików, filmowców, elektroakustyków 

- obsługa multimedialna imprez 

- digitalizacja zbiorów wideoteki  

- obsługa strony internetowej, współpraca z mediami 

- składy komputerowe wydawnictw stałych i promocyjnych 

 

9. Diagnoza i ewaluacja  

WDK nie przeprowadza ankiet wśród odbiorców. Jak tłumaczy dyrektor Jastrzębski: „ponieważ jest tak szeroka 
nasza działalnośd, że ona odpowiada w ciemno. Z drugiej strony, no ludzie by chcieli jeszcze dużo, dużo więcej”.  

Instytucja prowadzi za to badania działalności lokalnych DK (świetlic wiejskich) oraz indywidualnych artystów. Co 
roku rozsyła ankiety do DK (albo urzędów gmin w miejscowościach w których nie ma DK)  i sporządza na ich 
podstawie raport, który przesyła następnie do Urzędu Marszałkowskiego. Tytuł tegorocznego raportu brzmi: 
„Organizacja Działalności społeczno – kulturalnej w gminach / miastach województwa podkarpackiego w 2009 r.”. 
Ankietami nie są objęte biblioteki oraz szkolne zajęcia pozalekcyjne. W ankiecie pytano m.in. o to czy: gmina 
posiada DK / inną instytucję kultury, o kadrę DK, o budżety, o funkcjonujące w nich zespoły, koła i kluby 
zainteresowao, twórców indywidualnych, imprezy, stowarzyszenia kulturalne oraz lokalna prasę.  
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10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

10.1. Innowacyjnośd 

Dyrektor Jastrzębski wielokrotnie podczas rozmowy powtarzał, że „siłą” WDK jest jego osadzenie w tradycji i 
kontynuowanie sprawdzonych form działalności. Do programu imprez są oczywiście włączane nowe wydarzenia, 
trudno je jednak nazwad „innowacyjnymi”.  

Za innowacje w funkcjonowaniu WDK można uznad zakooczony w 2009 r. całkowity remont i wyposażenie w 
nowoczesny sprzęt – np. salę audiowizualną czy studio nagrao, co pozwala na wykorzystywanie nowych technologii 
w kontynuowaniu tradycyjnych działao. (np. digitalizacja zbiorów folkloru).  

10.2. Dobre praktyki 

Za „dobrą praktykę” WDK zarówno dyrektor Jastrzębski jak i wicedyrektor Szeliga uważają przede wszystkim 
znakomitą współpracę z DK - obecnośd instytucji w terenie (np. poprzez codzienne wyjazdy instruktorów). Dyrektor 
podczas rozmowy podkreślał również doniosłe znaczenie kontynuowania „tradycyjnych” form działalności WDK – 
Zespołu Pieśni i Taoca „Bandoska”, kół filatelistycznych i numizmatycznych, współpracy ze stowarzyszeniami.  

 

11. Rozwój i plany na przyszłośd 

Dyrektor wzdraga się przez wszelkimi „rewolucyjnymi” zmianami w kulturze. Chciałby aby instytucja zachowała 
swój profil działalności. W przyszłości – tak jak teraz – powinna odpowiadad na potrzeby mieszkaoców Rzeszowa i 
Podkarpacia, które byd może ulegną jakimś zmianom. WDK powinien byd na nie otwarty, pamiętając jednak cały 
czas o misji ochrony tradycji regionu i zachowując swój charakter (logo, nazwa, budynek, nieskomercjalizowana 
działalnośd itp.) 

Wicedyrektor z DEiK UM Grażyna Szeliga nie widzi konieczności wprowadzania żadnych zmian w działalności WDK 
poza nieco większym urozmaiceniem oferty (wciąż oczekuje „na nowy produkt, który mnie zachwyci”). WDK 
powinien kontynuowad profil aktywizacji kulturalnej gmin, czym wpisuje się w priorytetową - jej zdaniem – 
potrzebę: wyrównywania szans w dostępnie do kultury.  

 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Osadzenia działalności WDK w lokalnej rzeczywistości, odpowiadanie na lokalne potrzeby (Rzeszów) 

Zasadniczą misją WDK jest działalnośd terenowa. WDK kieruje  jednak swą ofertę również do mieszkaoców miasta. 
Jest to przede wszystkim możliwośd uczestnictwa w kołach, klubach, zespołach. Ze względu na lokalizację 
rzeszowiacy częściej niż mieszkaocy dalszych miejscowości mogą uczestniczyd w wydarzeniach organizowanych w 
WDK, takich jak: koncerty kameralne, spotkania, wystawy itd.  

2. Osadzenie instytucji w regionalnej tradycji / odpowiadanie na regionalne potrzeby 

 WDK jest instytucją bardzo lubiąca przymiotnik „tradycyjny”, dyrektor podkreślał niejednokrotnie,  że właśnie tak 
można określid jego instytucję.  Tradycja rozumiana jest przez dyrekcję i pracowników WDK jako to, co ma 
„korzenie religijne, obrzędowe i ludowe”. WDK widzi siebie jako strażnika tak rozumianej tradycji Podkarpacia. 
Najlepiej oddadzą to cytaty z wywiadów i publikacji: (MJ): „Zawsze mówię, że WDK tkwi w tym środowisku 
podkarpackim i on powinien. Niektórzy nam tutaj łatkę przypinają, że my za bardzo tkwimy w tej tradycji, w tej 
przeszłości, a trzeba byd nowoczesnym. No to niech nowoczesnymi już będą te instytucje wybitne – te artystyczne, 
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teatry, które są awangardowe, mają spektakle, filharmonia i tak dalej. Ale jest potrzebna instytucja jak WDK która 
pilnuje tych źródeł naszej tradycji. Tych kół gospodyo wiejskich, tych wszystkich obrzędów jasełkowych. Tu trwa u 
nas impreza „Ludowe obrzędy i zwyczaje” i świąteczne i bożonarodzeniowe i wielkanocne. Naprawdę pilnujemy, i 
kultywujemy, stoimy na straży, jesteśmy jedyną instytucją o zasięgu wojewódzkim, która nad tym czuwa, wspiera i 
we wszystkich tych działaniach jesteśmy. Już nawet takie prozaiczne, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest to 
tradycyjne jadło i w Giedlarowej i w Błażowej i w wielu innych miejscowościach – „Starych potraw czar i urok” – na 
takich imprezach jesteśmy. Pilnujemy, wspieramy, jesteśmy, motywujemy, naprawdę. Także bardzo głęboko 
tkwimy tutaj w korzeniach naszych, tradycji, bardzo w pewnym sensie specyficznej dla Podkarpacia, bo ona ma i 
korzenie religijne i obrzędowe i ludowe.” 

Na stronie internetowej i we wstępie do wielu publikacji WDK czytamy natomiast: „Żywa jeszcze w regionie 
tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalnośd WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się 
wiele znanych w kraju imprez, a także działao służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł 
naszej narodowej kultury”. W uznaniu tej działalności (…) WDK otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.” 

Kultywowanie tradycji to więc wg WDK zaangażowanie w działalnośd terenową – promocja „ludowych” artystów, 
obrzędów, taoców, organizacja folklorystycznych festiwali i konkursów. 

 

III. Badana instytucja a DK 

1. Rodzaj relacji 

Współpraca z DK jest misją WDK. W ramach działalności statutowej WDK współorganizuje około 50 imprez z 
samorządami lokalnymi Podkarpacia i podległymi im placówkami kultury (GOKi, MOKi, ). Dyrektor Jastrzębski 
wielokrotnie podkreślał, że jego instytucja realizuje się najpełniej w terenie, że jest zakorzeniona w kulturze, 
tradycjach, folklorze Podkarpacia. Relacje z DK mają dobrowolny i partnerski charakter, jednak to WDK pełni 
częściej rolę lidera. Jak podkreśla Marek Jastrzębski dla wielu placówek jest nobilitacją, że WDK partycypuje w ich 
imprezach. Inicjatywa współpracy wychodzi zarówno ze strony WDK jak i DK. Niektóre imprezy organizowane są od 
początku wspólnie, przy niektórych jedna ze stron dołącza się do projektu.  Zakres współpracy WDK z DK to: 

- współorganizowanie imprez (pomoc finansowa, organizacyjna, merytoryczna, doku mentalizacja imprez) np. : 
Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej w Sędziszowie Młp., Międzynarodowy Jarmark Kowalski w Ropczycach, 
Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijce ustnej w Kamieniu, „Starych Potraw Smak i Urok” w Giedlarowej i 
Błażowej, „Grzyby” w Harasiukach, „Powidlaki” w Krzeszowie, „Podkarpackie Wesel” w Rymanowie Zdroju i In.  

Wiele imprez to konkursy o charakterze etapowym: etap lokalny, między-powiatowy i wojewódzki z finałem w 
WDK 

- wymiana artystyczna:  np. podsyłanie wystaw, koncertów, wypożyczanie materiałów filmowych, nut, strojów  itd. 

- konsultacje z instruktorami z WDK (patrz p. 2.2) 

- organizacja szkoleo w WDK dla pracowników DK (szkolenia są odpłatne) 

2. Ocena funkcjonowania 

2.1. Z perspektywy WDK 

Dyrektor Jastrzębski i inni pracownicy WDK oceniają współpracę z DK bardzo pozytywnie. Nie wspominano mi o 
żadnych niepowodzeniach czy niezadowoleniu ze współpracy ze strony DK itp. W publikacjach WDK podkreślane 
jest, że partnerzy są zawsze bardzo zadowoleni ze współpracy z WDK. WDK nie bada za pomocą ankiet czy 
wywiadów poziomu  zadowolenia czy satysfakcji ze współpracy, także w swych ocenach bazuje na bezpośrednich 
doświadczeniach i rozmowach.  
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Przypuszczam jednak, że nawet jeśli dyrektor jest świadomy jakichś niedociągnięd czy niezadowolenia ze strony DK 
nie wyjawiłby tego ani w wywiadzie ze mną, ani tym bardziej w publikacjach promujących swą instytucję.    

2.2. Z perspektywy DK 

a) Krytyka WDK  

- Z przeprowadzonych przeze mnie ankiet wynika jasno, że DK z większych miast, mieszczących się często w innych 
„starych województwach” niż Rzeszów nie współpracują z WDK / są niezadowolone ze współpracy z WDK / 
uważają że instytucja taka jak WDK nie ma racji bytu (tak wypowiadali się nawet dyrektorzy z DK wskazanych przez 
Marka Jastrzębskiego jako owocnie współpracujące!). Takie DK są całkowicie niezależne, nie potrzebują wsparcia 
czy współpracy z WDK aby realizowad swą działalnośd np., Stalowa Wola, Mielec, Kolbuszowa np. 

„WDK to jest relikt zamierzchłej przeszłości.(…). Niby ma realizowad politykę wojewódzką, ale nie wiem czy to jest 
realizowane. Za komuny były szkolenia, teraz też są, ale ściągają kasę za nic. WDK stał się takim rzeszowskim DK. 
Nie pełni funkcji doradczej, nie było żadnych konferencji, wszystko to jest płatne.” (Kolbuszowa) 

„Nie. Po prostu nie widzę możliwości współpracy z tego tytułu, że WDK jest z poprzedniej epoki. My patrzymy do 
przodu. WDK nie wie jak wyjśd z innej epoki. Nie jest potrzebny.” (Stalowa Wola)  

„Nie ekscytujemy się tym co się tam dzieje. Nas to nie interesuje. Jest zła współpraca” (Mielec) 

„WDK powinien się nazywad rzeszowski a nie wojewódzki. W przeszłości spełniał swoją rolę. Teraz w małych 
miejscowościach działa a w dużych nie.” (Mielec) 

- Niejednokrotnie dyrektorzy (zarówno większych jak i mniejszych WDK) tęsknią za czasami PRLu, kiedy 
zwierzchnośd WDK była „urzędowa”, kiedy regularnie odbywały się spotkania i narady dyrektorów, kiedy WDK 
koordynował działalnośd „terenu”, był pośrednikiem między ministerstwem a terenem, organizował darmowe 
szkolenia: 

„Pracuję tu 37 lat. Kiedyś WDK spełniał większą rolę niż obecnie. Dziś szkolenia są beznadziejne. Kiedyś WDK jeździł 
w teren a teraz stał się miejski, a nam jest potrzebny przekaz informacji.  Nie jesteśmy informowani o zmianach 
prawnych. Brakuje pośrednika miedzy ministrem a terenem.  Teraz WDK nazywa imprezę "wojewódzką" bo ma w 
nazwie "wojewódzki". Teraz WDK nic nam nie daje. Brakuje koordynacji. Kiedyś była podległośd merytoryczna i to 
powinno pozostad! Nie jest dobrze, że jesteśmy w samorządach.” (Jarosław) 

„Wtedy (za komuny) było lepiej bo to było obligatoryjnie. WDK otwierał oczy dyrektorom w gminach. Bo WDK ma 
kadrę dobrą. Kiedyś gdy wsparcie merytoryczne było z urzędu, było lepiej. Chciałbym wrócid do tego modelu. 
Dawno temu było comiesięczne spotkanie w województwie wszystkich dyrektorów - mówiliśmy o bolączkach - na 
zasadzie dobrowolności.” (Sędziszów Małopolski) 

„Przed transformacją było lepiej jeśli chodzi o współpracę z kierownictwem WDK” (Sokołów Małopolski) 

„Przed zmianą ustroju to było bardzo dobrze. WDK pełnił funkcje koordynujące na całe województwo. Jeździliśmy 
na narady do Rzeszowa i po całej Polsce. WDK prowadził współzawodnictwo Domów Kultury i to było bardzo 
dobre. Teraz ta współpraca osłabła. WDK zasypuje nas konkursami czy szkoleniami ale trzeba za to płacid a kiedyś 
to było bezpłatne. Dobrze jakby wróciło do tego, co było przedtem.” (Wiśniowa) 

Jak widad peerelowski model funkcjonowania WDK jest stałym punktem odniesienia zarówno dla tych, którzy są 
mu przeciwni i w obecnej działalności WDK upatrują się „wstecznictwa” jak i dla tych, dla których jest on 
pozytywnym wzorem współpracy z WDK. 

- Wielu respondentów wypowiedziało się negatywnie o szkoleniach organizowanych w WDK. Są one płatne i często 
mają niski poziom 
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b) Zadowolenie ze współpracy 

-Dla mniejszych– często gminnych – DK współpraca z WDK jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ich 
funkcjonowanie. Dyrektorzy cenią sobie przede wszystkim rady „bardziej doświadczonych” kolegów z WDK, 
współfinansowanie imprez, pomoc organizacyjną, nobilitację, jaką nadaje imprezie współpraca z WDK 

- Bardzo pozytywnie oceniani są instruktorzy z WDK, którzy zawsze gotowi są wesprzed merytorycznie czy 
organizacyjnie mniejsze ośrodki.  

„Zawsze współpracowaliśmy z WDK. Jak organizujemy imprezę, to pierwsze kroki kierujemy do WDK. Dyrektor 
uświetnia swoją osobą imprezę, instruktorzy teatru, muzyki wspomagają, przyjeżdżają na konsultacje, realizują. Jak 
mamy problem jedziemy do nich. (…) WDK wchodzi z pieniędzmi z jurorami - zarówno finansowa jak i 
merytoryczna pomoc” (Kamieo) 

3. Wsparcie ze strony WDK 

WDK wspiera lokalne DK finansowo, organizacyjnie, merytorycznie i promocyjnie w zakresie współorganizowanych 
imprez jak również w codziennym ich funkcjonowaniu. Wsparcie podczas imprez oprócz dofinansowania czy 
fundowania nagród to np. zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia np. w DK w Sokołowie Małopolskim podczas 
Festiwalu Smaków. Codzienne wsparcie to pomoc merytoryczna i organizacyjna ze strony instruktorów WDK, 
którzy pomagają w przygotowywaniu lokalnych zespołów do konkursów, zasiadają w jury, udzielają porad lokalnym 
choreografom i animatorom i innym pracownikom DK. 

4. Pomysły na zmianę, na poprawę współpracy 

Dyrektorzy DK którzy chcieliby zwiększenia zakresu współpracy z WDK (częśd DK odżegnuje się od tego, patrz 
wyżej) jako najczęstszy powód braku możliwości szerszej współpracy wskazują niewystarczające środki finansowe 
WDK. Oto najczęstsze pomysły na zmianę / poprawę relacji DK z WDK: 

- powrót do modelu sprzed transformacji (urzędowa koordynacja, odpowiedni fundusz) 

- poprawid system informacyjny, informacje o imprezach w województwie powinny byd udostępniane lokalnym DK 

- WDK powinien koordynowad prace DK np. w zakresie wymiany kulturalnej między poszczególnymi placówkami 
(np.  wymiana zespołów) 

- WDK powinien organizowad spotkania dyrektorów, na których poszczególne DK mogłyby się zaprezentowad 

- WDK powinien wprowadzid system bezpłatnych szkoleo dla kadry (zarówno merytorycznych jak i prawniczych np. 
dla księgowych) 

 

IV. Polityki kulturalne 

1. Założenia, aktorzy, sposób realizacji regionalnej polityki kulturalnej 

Dyrektor WDK unika sformułowania „polityka kulturalna” ze względu na niechęd do polityki i dbałośd o zachowanie 
apolitycznego charakteru swej placówki. Dla niego to synonim „misji”, a tą jest „jak najwięcej ludzi wychowad, 
edukowad, aby jak najmniej było ludzi którzy nie znają się na odbiorze muzyki, sztuki, teatru, plastyki. Jeśli ktoś się, 
na niczym nie zna, to niech te pasje swoje realizuje (…) w klubach, w stowarzyszeniach itd.” 

W Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Edukacji i Kultury zapoznałam się z dokumentem „Program 
Rozwoju Kultury”. Jest to opracowana w tym roku cztero letnia strategia rozwoju kultury na terenie Podkarpacia – 
aktualna „polityka kulturalna”.  
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Dokument ten jest efektem pracy dyr. Szeligi i jej współpracowników z departamentu. Został również 
skonsultowany z dyrektorami wojewódzkich instytucji (m.in. WDK) oraz podkarpackimi organizacjami 
pozarządowymi. Do priorytetów polityki kulturalnej Podkarpacia należy: 

a) Ochrona dziedzictwa kulturowego. (G.Sz: „bo to jest ważne, bo taka jest rola tej kultury przede wszystkim”) 

b) Edukacja kulturalna  

c) Wsparcie dla społecznego ruchu kulturowego. ( G.Sz: „Czyli to co działa dziś na przykład przy domach kultury ale 
nie w stowarzyszeniach, czyli tworzą się jakieś takie małe grupy, panie taoczą i tak dalej”) 

d). Nowoczesne technologie w kulturze – (G.Sz.: „aby coś w rzeczywistości wirtualnej powstało ale kiepsko idzie, 
tylko dwa wnioski wpłynęły”) 

e). Dostosowanie infrastruktury kulturalnej do obowiązujących standardów i trendów 

f). Promocja województwa przez kulturę w kraju i poza jego granicami.  

g). Zwiększenie uczestnictwa w kulturze poprzez formy aktywizacji różnych grup 

2. Uczestnictwo, znaczenie w kreowaniu polityki kulturalnej przez badaną instytucję 

Dyrektor WDK miał pośredni wpływ na powstanie dokumentu „Program Rozwoju Kultury 2010”  - konsultował jego 
treśd. Ma  za to bezpośredni wpływ na jego realizację – wypełnia działaniami wszystkie zapisy strategii. Strategia 
pokrywa się w znacznym stopniu z misją i statutem WDK.  

 

V. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

1. Misją WDK jest współpraca z lokalnymi DK, edukacja młodego pokolenia przez  kulturę i sztukę, kultywowanie 
„tradycji” Podkarpacia rozumianej jako obrzędowośd, ludowośd, folklor.  

2. WDK ma bogatą ofertę stałą typową dla DK (kluby, koła zainteresowao, zespoły). Największą dumą dyrektora 
jest 60 – letni Zespół Pieśni i Taoca Bandoska 

3. WDK ma jasno określony profil. Organizuje i współorganizuje wiele imprez (koncertów, festiwali, występów 
obrzędowych) o charakterze folklorystycznym. W ofercie WDK szczególne miejsce zajmują również wydarzenia 
inspirowane katolicyzmem (np. konkursy poezji religijnej). Profil działania i tematyka imprez jest bardzo tradycyjna 
(konserwatywna).  

4. WDK współpracuje z wieloma DK w regionie. Zakres współpracy obejmuje: współorganizowanie imprez, 
współfinansowanie imprez, wymianę artystyczną, szkolenia, pomoc merytoryczną, instruktarze, działania 
promocyjne, fundowanie nagród, zasiadanie w jury.  

5. WDK ma bardzo dobre zaplecze. W 2009 r. zakooczył się generalny remont budynku i doposażenie w 
nowoczesny sprzęt multimedialny. Niestety nie został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. W WDK pracuje ok. 60 osób. Połowa z nich to pracownicy merytoryczni.  

7. WDK nie jest w najlepszej sytuacji finansowej. Dyrektor wzbrania się przed jakąkolwiek komercjalizacją, wobec 
czego 99 % dochodów stanowi dotacja podmiotowa (ok. 2 mln. PLN). Na działalnośd artystyczną przeznacza  
jedynie 20% tej sumy. (Dla porównania OKiS we Wrocławiu wypracowuje ponad 1 mln. zł. własnych środków 
przeznaczanych całkowicie na działalnośd merytoryczną, korzysta dodatkowo z licznych grantów i sponsoringów 
(czego nie robi WDK)   
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8. WDK prowadzi bardzo dobrą działalnośd archiwizacyjną (dokumentacja wszystkich imprez, digitalizacja 
olbrzymich zbiorów folkloru).  

9. WDK przeprowadza raz do roku ankiety wśród wszystkich (ok. 150) DK województwa. Uzyskane dane służą do 
raportu o stanie organizacji kultury, przesyłanego do Urzędu Marszałkowskiego i wykorzystywanego dla własnych 
potrzeb. 

10. WDK ma dobrą stronę internetową, wydaje dwa pisma promujące bieżące wydarzenia kulturalne regionu 
(„Podkarpacki Informator Kulturalny” oraz „Kalendarz Imprez Kulturalnych”) 

 

Rzeszowski WDK to instytucja klasyczna, kontynuująca w znacznej mierze profil działania od 60 lat. Zmiany 
transformacyjne nie wpłynęły zasadniczo na zakres jej działalności. Zmieniła się relacja z lokalnymi DK (utrata 
zwierzchności, przejście do stosunków partnerskich), wzbogacono ofertę o nowe festiwale, konkursy, przeglądy. 
Uwspółcześniono tematykę wielu wydarzeo. Jednak sama idea WDK, filozofia myślenia o kulturze pozostały 
niezmienne.  

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Badania w rzeszowskim WDK przeprowadziłam 4.11. 2010 r. Tego dnia rozmawiałam z dyrektorem  - Markiem 
Jastrzębskim (IDI), pracownikiem WDK – Adamem Kusem – kierownikiem Działu Multimedialnych Technik 
Upowszechniania Kultury (rozmowa i oprowadzenie po budynku) oraz wicedyrektorem Departamentu Edukacji i 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Grażyną Szeligą (IDI).  

W WDK rozmawiałam z dyrektorem w jego gabinecie, kilkukrotnie przerywały nam telefony, a wywiad trwał ok. 2 
godzin. Dyrektor czuł się bardzo dumny udzielając mi informacji o WDK, był zadowolony z udziału w badaniu. Zlecił 
swojemu pracownikowi – Adamowi Kusowi oprowadzenie mnie po budynku, pokazanie wszystkich sal i 
zaprezentowanie filmu o WDK. Zgromadził również dla mnie wiele materiałów promocyjnych i dokumentów WDK. 
Adam Kus oprowadził mnie po budynku, wyjaśniając przeznaczenie konkretnych pomieszczeo i przybliżając historię 
instytucji. Dłuższy czas spędziliśmy w Kostiumerni gdzie pani Anna Daoko zaprezentowała kostiumy w których 
występują tancerze zespołów ludowych. Po sfotografowaniu sal, korytarzy i biur WDK w sali audiowizualnej miałam 
okazje obejrzed specjalnie dla mnie wyświetlony na dużym ekranie film promocyjny podsumowujący 60 – letnią 
działalnośd WDK. Po zakooczeniu badawczej części pobytu w WDK udałam się  do mieszczącej się w podziemiu 
instytucji restauracji „Bohema” na obiad.  

Rozmowa z panią Szeligą przebiegała w równie miłej atmosferze. Trwała ok. 1,5 godziny.  

W Raporcie wykorzystałam również materiały z ankiet przeprowadzonych 12 i 17 listopada 2010 r. w 9 DK, 
wskazanych przez dyrektora Jastrzębskiego jako przykład „dobrej współpracy” (Kolbuszowa, Stalowa Wola, 
Błażowa, Mielec, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Wiśniowa, Kamieo) oraz – celowo w 
jednym, gdzie ten współpracy nie ma (Jarosław). 
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3.8. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białystok. Województwo 

podlaskie. 
Martyna Obarska 

 

I. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury powstał w 1991 roku zastępując funkcjonujący od 1957 roku Wojewódzki 
Dom Kultury. Od 1975 r. w skład ówczesnej instytucji wchodził także Zakład Małej Poligrafii w Sobolewie. W tym 
samym czasie zainicjowano wydawanie “Białostockiego Informatora Kulturalnego”, przekształconego potem w 
“Zdarzenia”, jednodniówkę “Inspiracje”, wreszcie w miesięcznik “Dyskusja” i w BIK “Styk” zawieszony w 1994 r. po 
likwidacji Zakładu Małej Poligrafii. Wokół periodyków gromadziło się środowisko działaczy kultury z Białegostoku i 
regionu. 

WDK (obecnie WOAK) działał do 1999 r. na terenie województwa białostockiego (również po reformie 
administracyjnej z 1975 r. kiedy wprowadzono odrębne województwa: białostockie, łomżyoskie i suwalskie). W 
wyniku ostatniej reformy administracyjnej obszar działalności instytucji został rozszerzony obejmując tym samym 
całe województwo podlaskie. Organem założycielskim dla WOAK-u jest Samorząd Województwa Podlaskiego, który 
wpisał instytucję kultury do rejestru pod poz. 8 w dn. 1.1.1999 r.   

Od samego początku funkcjonowania główna siedziba znajduje się w zabytkowej eklektycznej kamienicy z początku 
XX wieku przy ulicy Kilioskiego. WOAK posiada również drugi obiekt – zespół 4 pawilonów wystawowo – 
gastronomicznych tzw. Spodki, które powstały w 1973 roku w związku z dożynkami, na które przybył ówczesny 
sekretarz partii Edward Gierek. 

Od 1995 roku dyrektorem instytucji jest Andrzej Dyrdał – muzyk, który od 1981 roku do dnia dzisiejszego pełni 
funkcję kierownika artystycznego i muzycznego Zespołu Pieśni i Taoca „Kurpie Zielone”.   

     

Misja i wizja 

Zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, stworzonej na polecenie urzędu marszałkowskiego 
(obowiązek wszystkich instytucji podległych marszałkowi), wizja rozwoju WOAK zakłada umocnienie pozycji 
instytucji jako wiodącego kulturalnego centrum regionu. Instytucja ma za zadanie działanie na rzecz zachowania, 
upowszechniania i promocji dziedzictwa kulturowego obszaru północno – wschodniej Polski z równoczesnym 
uwzględnieniem dorobku kultury europejskiej.  

Zarówno dyrekcja WOAK jak i przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego podkreślają, że główny nacisk kładziony 
jest na wykorzystanie specyficznego położenia geograficznego regionu i wyzyskanie statusu pogranicza kultur. 
Wydaje się, że tak sprecyzowana misja wpisuje się w szerszą wizję promocji i strategii rozwoju regionu 
(przygotowana Strategia Rozwoju WOAK na lata 2007 -2013 jest kompatybilna ze Strategią Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2010 oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury 2004-2012). Flagowym przedsięwzięciem WOAK 
jest festiwal Białostocka Oktawa Kultur, który idealnie wpisuje się z przyjętą przez Region dewizą „Tożsamośd 
miejsca – szansa regionu”. 
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Wizja działalności WOAK realizowana jest wielotorowo. Wg. zapisów statutu do podstawowych działao 
programowych instytucji należą   

ochrona wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, Suwalszczyzny i Kurpi, zwanych w dalszej części Statutu 
Regionem, jego kultywowanie, gromadzenie, dokumentowanie, promowanie wewnętrzne i zewnętrzne w sposób 
pozwalający na rozpoznanie Regionu  w Europie wielu kultur i narodów, 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturowych mieszkaoców Regionu w 
szczególności formami amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego 

edukacja kulturalna obejmująca wartości intelektualne, artystyczne, społeczne, w tym edukację międzykulturową, 
kształtującą postawy rozumiejące i otwarte wonec różnorodnych kultur i postaw, 

inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnych uwzględnieniem paostw przygranicznych oraz 
członków Unii Europejskiej, w zakresie promocji kultury Regionu za granicą 

 

Do podstawowych zadao WOAK należą: 

diagnozowanie oraz analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w Regionie, 

przygotowanie i realizacja projektów promujących dziedzictwo kulturowe regionu i regionalne zjawiska kulturowe 

dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Regionu 

tworzenie programów edukacji regionalnej, estetycznej i artystycznej, nowoczesnego zarządzania instytucjami 
kultury oraz animowania kultur lokalnych, 

animowanie amatorskiego ruchu artystycznego, promocja jego dorobku oraz inspirowanie środowisk  

organizowanie i prowadzenie grup artystycznych jako warsztatowych form pracy, 

kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki, 

 pomoc instrukcyjno-metodyczna, programowo-organizacyjna wszelkim podmiotom kulturotwórczym Regionu, 

współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami, w tym mniejszości narodowych w celu wypracowania form i metod kontynuacji  
tradycji i dorobku kulturalnego Regionu, patronatu nad folklorem i sztuką ludową i społecznym ruchem 
amatorskim. 

Dyrektor WOAK wyraźnie podkreśla, że jego koncepcją było skoncentrowanie się na ruchu amatorskim 
(równocześnie nie ograniczając się tylko do tego typu działalności). Po części wynika to z jego drogi zawodowej. 
Zanim został w 1995 roku dyrektorem WOAK pracował w kuratorium oraz był wicedyrektorem w Wydziale Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pracował jeszcze w oparciu o Fundusz Rozwoju Kultury. Domy kultury były 
wówczas powiązane w sied i finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Analizując działania 
funkcjonujących instytucji kultury (teatrów, opery etc.) oraz czerpiąc własne doświadczenie z kierowania zespołem 
muzycznym „Kurpie Zielone” Andrzej Dyrdał uznał, że wojewódzki ośrodek kultury powinien zajmowad się 
wspieraniem ruchu amatorskiego. Była to pewnego rodzaju nisza, której zapełnienie mogłoby stanowid sedno 
działao takiej instytucji kultury. Jak sam mówi chciał, aby w WOAK-u „to co robią instytucje zawodowe przenosid na 
grunt amatorski”. Z przekonania tego wyciągnięto praktyczny wniosek, że działalnośd WOAK nie może ograniczad 
się jedynie do obszaru Białegostoku i nie powinna polegad jedynie na przygotowaniu oferty kół zainteresowao i 
warsztatów. W mieście istnieją inne instytucje kultury, które oferują bogaty zestaw usług kulturalnych.   
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Domeną działalności WOAK jest współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, społecznym ruchem 
kulturalnym, towarzystwami regionalnymi, twórcami profesjonalnymi, amatorami i twórcami ludowymi. 

Wspieranie ruchu amatorskiego jest postulatem realizowanym w praktyce. Trwają intensywne dyskusje między 
dyrekcją WOAK a Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zmiany narzędzi współpracy z 
innymi jednostkami. DK Urzędu Marszałkowskiego podkreśla koniecznośd większego skoncentrowania się na 
ANIMOWANIU działao lokalnych, a nie jedynie ich wspieraniu. Nazwa instytucji odsyła przecież do pewnej 
określonej i opisanej (również w literaturze akademickiej) specyfiki działao w obszarze kultury – animacji,  
zakładającej dążenie do czynnego zaangażowania odbiorców, promocję działao oddolnych, wspieranie prac 
prowadzonych metodą projektową. Postulowany kierunek zmian jest następujący: np. należałoby pomóc stworzyd 
platformę wymiany wiedzy i umiejętności w danej społeczności (np. nauka pieśni, zwyczajów, taoców, 
zaangażowanie różnorodnych grup) a nie jedynie wspierad istniejącą strukturę, która jest dośd hermetyczna i 
„elitarna” (przeróżne zespoły). Wydaje się, że na kierunek redefinicji misji WOAK bezpośredni wpływ ma zestaw 
dobrych praktyk innej instytucji kultury województwa podlaskiego – Ośrodka Pogranicze. W tej chwili trudno 
ocenid, czy rzeczywiście WOAK w swoich działaniach skoncentruje się na tego typu działalności. Warto zaznaczyd 
jednak, że taka dyskusja ma miejsce.        

 

2. Oferta  

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury realizuje projekty cykliczne i jednorazowe w wielu dziedzinach kultury i 
sztuki równocześnie realizując szereg działao stałych. Z przeprowadzonej na potrzeby strategii segmentacji rynku 
wynika, że najważniejszymi produktami –ofertami są: 

prezentacje plenerowe – 10 ofert 

działalnośd promocyjna – 9 ofert 

kursy, szkolenia, sesje – 9 ofert 

pomoc metodyczno –organizacyjna – 8 ofert 

WOAK jako instytucja rozbudowana pod względem pełnionych funkcji, liczby działów i pracowników 
merytorycznych, a także posiadająca dwie odrębne siedziby w różnych punktach miasta, posiada bogatą ofertę, 
zarówno w zakresie organizacji imprez jak i ich oprawy artystycznej, usług plastycznych, fotograficznych, 
wydawniczych i reklamowych, wynajmu sal oraz powierzchni reklamowej. Ośrodek posiada duże doświadczenie w 
dziedzinie realizacji przedsięwzięd o charakterze kulturalnym na zamówienie, okolicznościowych i według pomysłu 
klienta. Dysponuje też sporym wachlarzem oferty szkoleniowej, organizując kursy, warsztaty i konferencje o 
zróżnicowanej tematyce, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna. Także w działalności 
promocyjnej i wydawniczej WOAK może pochwalid się wielkim profesjonalizmem specjalistów od reklamy, 
marketingu, grafiki komputerowej, fotografii i techniki edytorskiej. Od ponad 30 lat wydawane są tu książki, 
foldery, drukowane materiały reklamowe, a na stronie WOAK oraz portalu e-kultura - publikowane artykuły, 
recenzje i foto - i wideoreportaże. 

Do najważniejszych ofert WOAK należy niezwykle rozbudowana struktura zespołów artystycznych (muzycznych, 
tanecznych i teatralnych). Obecnie przy ośrodku funkcjonuje 11 zespołów: 

ZPiT “Kurpie Zielone”   - chór, balet i orkiestra pod kier. art. Andrzeja Dyrdała, z repertuarem obejmującym taoce i 
pieśni regionów całej Polski; 

“Andreas WOAK Band”  - 18-osobowy zespół muzyczno-wokalny pod kier. Andrzeja Pietraszko, z repertuarem 
opartym o muzykę big-bandową lat 40-tych, latynoamerykaoską, filmową i inną muzykę rozrywkową;  

http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=868
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=880
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“Andreas Band”  - 9-osobowy zespół muzyczno-wokalny pod kier. A. Pietraszko, z repertuarem opartym o muzykę 
big-bandową lat 40-tych, dixielandową, latynoamerykaoską, filmową jak np.: westernową czy znaną z kreskówek 
W. Disneya;  

“Folk Brothers”  - kwintet folkowy pod kier. A. Pietraszko, z repertuarem opartym o muzykę ludową Austrii i 
Niemiec;  

“Classic Trompet Quartet”  - kwartet trąbek pod kier. A. Pietraszko, z repertuarem opartym m.in. o dzieła 
Palestriny, Corelliego, Bacha, Wagnera i in; 

"Małe Kurpie"  - dziecięcy zespół pieśni i taoca pod kier. art. Wiesława Dąbrowskiego i Grażyny Kuklioskiej 

"Amulet"  i "MiniAmulet"  - "Amulet" to jedyny w Polsce dziecięcy amatorski zespół teatralny zajmujący się cieniem 
hiszpaoskim. W skład grupy teatralnej "MiniAmulet" wchodzą dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Oba zespoły 
prowadzone są przez instruktora, choreografa i reżysera Małgorzatę Sienkiewicz. 

"PuzzleDuo"  - formacja taneczna skupiająca dzieci w wieku od 5 do 9 lat, prowadzona jest przez instr. Małgorzatę 
Sienkiewicz. Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami taoca, tworzą proste układy choreograficzne, uczą się 
występów na scenie. 

“Teatr Sporadyczny” - grupa młodych amatorów sztuki teatralnej podejmująca się interpretacji uznanych dzieł 
poetyckich i literackich pod przewodnictwem aktorki Ewy Jakubaszek;  

Kabaret Seniorów “Szpilka”  - zespół z ponad 25-letnim stażem mający na swoim koncie ok. 800 występów. 

Chór im. Stanisława Moniuszki  - zespół powstał w 1987 roku, posiada bogaty i różnorodny repertuar liczący ok. 80 
pozycji 

WOAK oferuje liczne kursy i warsztaty:  

kursy: malarsko-fotograficzne, rękodzieła ludowego 

warsztaty: obrzędowości związanej ze świętami Wielkanocnymi, obrzędowości Bożego Narodzenia , batiku 
(wykonywanie tkanin i obrazów), technik graficznych (linoryt, techniki mieszane), makramy (duże i małe formy 
ozdobne), filcu (małe formy dekoracyjne, biżuteria), plecionkarstwa (ze słomy i wikliny), tkactwa, découpage'u, 
patchworku (małe formy użytkowe) 

oraz szkolenia: 

Instruktorskie Kursy Kwalifikacyjne  

Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej  

szkolenia specjalistyczne  

konferencje metodyczne  

staże i praktyki studenckie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (niebawem zostanie rozdzielony) 

Dodatkowo WOAK organizuje wystawy w przestrzeni galeryjnej Spodków oraz piętnaście imprez cyklicznych.  

 

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=36&carv=4&caqt=&careg=0&cac=0&caad=0&caop=0&caaf=0&casb=0&caiid=6501&cahb=1
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=859
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=998
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=1005
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=36&carv=4&caqt=&careg=0&cac=0&caad=0&caop=0&caaf=0&casb=0&caiid=6695&cahb=1
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=36&carv=4&caqt=&careg=0&cac=0&caad=0&caop=0&caaf=0&casb=0&caiid=6695&cahb=1
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=36&carv=4&caqt=&careg=0&cac=0&caad=0&caop=0&caaf=0&casb=0&caiid=6696&cahb=1
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=888
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=47&aiid=907
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=47&aiid=899
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Flagowym produktem WOAK jest coroczny Festiwal Białostocka Oktawa Kultur, który wygrał w rankingu 
internetowym na najciekawsze wydarzenie ostatnich dwudziestu lat w Białymstoku. Festiwal prezentuje kulturę i 
dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim 
Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraiocami i Żydami. Jest wpisany do światowego 
kalendarza festiwalowego.   

WOAK organizuje również inne cykliczne imprezy: URODZINY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, RYCERZE 
OKRĄGŁEGO SPODKA, Przegląd zespołów tanecznych KARNAWAŁ, Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus W 
ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI..., KULTURALNA AKADEMIA BOBASA, Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
ph. MAMA, TATA I JA, Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków O ZŁOTĄ RÓŻDŻKĘ DOBREJ WRÓŻKI, Mały Konkurs 
Recytatorski BAJE, BAJKI, BAJECZKI, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Międzynarodowe Wiosenne Kolędowanie z 
Konopielką, Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących, Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, 
Spotkania Literackie POETYCKIE ROZTOPY, SIANOKOSY i PRZYMROZKI , PIEŚO WIELKOPOSTNA W TRADYCJI 
LUDOWEJ 

Niektóre z imprez cyklicznych organizowane są w ośrodkach lokalnych. 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Oferta WOAK skierowana jest przede wszystkim do artystów amatorów z każdej grupy wiekowej (od 
przedszkolaków do seniorów) pragnących zgłębiad swoje umiejętności. Istnieje również bagata oferta warsztatów i 
kursów przeznaczonych dla osób szukających nowej wiedzy, hobby, zajęcia. Specjalnie z myślą o przedstawicielach 
lokalnych instytucji kultury stworzono rozbudowaną ofertę szkoleniową. Istnieją kursy przygotowane z myślą o 
dyrektorach ośrodków, pracownikach konkretnych działów.  

Od niedawna, głównie za sprawą zastępczyni dyrektora, która jest również nauczycielem akademickim, WOAK 
zacieśnił współpracę z kręgami studenckimi. Polega ona  najczęściej na wspieraniu inicjatyw studenckich, 
wypożyczaniu przestrzeni i sprzętu (w ten sposób powstała cykliczna impreza – Rycerze Okrągłego Spodka – 
impreza poświęcona szeroko rozumianej fantastyce). Taki kierunek współpracy nie spotyka się z dużą akceptacją ze 
strony pracowników Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, którzy uważają, że studenci nie powinni 
stanowid znaczącej grupy odbiorców działao WOAK (istnieją odpowiedniejsze instytucje, środowisko akademickie, 
stowarzyszenia studenckie etc.)  

Przyglądając się ofercie WOAK można odnieśd wrażenie, że dyrekcja stara się zrównoważyd ofertę kierowaną do 
wąskiego grona amatorów, którzy zasilają szeregi zespołów, a do szerszej publiczności. Stąd też duża ilośd imprez 
cyklicznych, a przede wszystkim Oktawa Kultur. 

W wydarzeniach odbywających się w budynku przy ulicy Kilioskiego nie mogą brad udziału osoby niepełnosprawna 
(od dłuższego czasu trwa poszukiwanie środków na adaptację przestrzeni), natomiast Spodki zostały już 
dostosowane do ich potrzeb. 

 

4. Efektywnośd  

Potwierdzeniem skuteczności działao WOAK oraz poziomu realizowanych przedsięwzięd było przyznanie instytucji 
przez fundację Commitment to Europe – Arts & Business nominacji do nagród Arts & Business 2006 w kategorii 
Mistrzowskie Zarządzanie Kulturą „za doskonałą znajomośd mechanizmów rządzących powiązaniami między 
światami kultury i biznesu oraz za profesjonalizm w działaniu”. 

 

 

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2840
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2841
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2841
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2842
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2843
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2843
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2844
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2845
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2845
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2846
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2847
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2847
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2848
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2849
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2849
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=64&aiid=2850
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5. Współpraca 

Z analizy strategii WOAK oraz rozmów jasno wynika, że silną stroną instytucji jest partnerska współpraca z różnymi 
instytucjami, stowarzyszeniami, samorządami gmin, społecznym ruchem kulturalnym, instytucjami oświatowymi 
(wyższe uczelnie, Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Podlaski Odział Wspólnoty Polskiej, 
Białostockie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Twórców i Animator Kultury, Odział Okręgowy Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, towarzystwa regionalne, organizacje mniejszości narodowych oraz firmami informatycznymi (T-
matic – Grupa Komputer Plus, TNT – Systemy Informatyczne). 

WOAK współpracuje również z wieloma lokalnymi domami kultury oraz innymi wojewódzkimi. Dyrektor zwrócił 
jednak uwagę, że nie istnieje platforma współpracy między wojewódzkimi domami kultury. Zwyczaj corocznego 
spotykania się we wspólnym gronie nie jest kontynuowany od kilku lat. Narodowe Centrum Kultury powinno 
umożliwid tego typu interakcje, on jest w stanie zaproponowad przestrzenie WOAK na tego typu spotkanie. 
Nawiązanie wzajemnych kontaktów przyspieszyłoby obieg informacji, wzbogaciło wiedzę, umożliwiło szybsze 
rozprzestrzenianie się dobrych praktyk. 

 

6. Kultura zarządzania 

W WOAK funkcjonuje 9 Działów. Dyrektor nadzoruje i kieruje całością działalności instytucji, z tym że bezpośrednio 
sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi: 

Działem Finansowo –Księgowym 

Specjalistą ds. Kadr 

Działem Administracyjno- Gospodarczym 

Działem Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych 

Działem Organizacji Imprez Kulturalnych 

 

Zastępczyni dyrektora sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi 

Działem Promocyjno –Edytorskim 

Działem Projektów Kulturalnych 

Działem Sztuk Plastycznych 

Działem Teatralnym 

Działem Doskonalenia Kadr, Informacji i Analiz 

Wydaje się, że ten sposób zarządzania instytucją przynosi dobre rezultaty. Dyrektor i zastępczyni dyrektora 
uzupełniają się nie tylko ze względu na różnicę wiekową, ale także obszar zainteresowao i metodę pracy. To 
właśnie struktura zatrudnienia oraz charakterystyka kadry zarządzającej pokazuje w pełni, że WOAK to instytucja 
zawieszona między tradycją a animacją/ przywiązaniem do ochrony dziedzictwa regionu i wprowadzeniem innych 
form aktywności. Te dwie wizje nie pozostają jednak w stosunku do siebie w konflikcie. Zdają się raczej płynnie 
uzupełniad i wzajemnie wzbogacad. 
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7. Zasoby 

• Zasoby ludzkie WOAK 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zatrudnia 39 osób. Korzysta również z pomocy wolontariuszu i stażystów 
(m.in. staże w ramach programu NCK „staże w instytucjach kultury”). 

Zdaniem dyrektora silną stroną instytucji jest wykwalifikowana kadra o dużym doświadczeniu i przygotowaniu 
merytorycznym oraz w zakresie nowoczesnych technik zarządzania, pozyskiwania pozabudżetowych środków 
finansowych, doradztwa metodycznego. W ciągu dwóch lat od napisania strategii udało się również zlikwidowad 
słabą stronę WOAK, która była niewystarczająca ilośd osób wykwalifikowanych w zakresie reklamy i marketingu, ze 
znajomością języków obcych. Obecnie nie jest już to problem.  

Wysoki poziom przygotowania merytorycznego pracowników WOAK podkreślają również przedstawiciele 
lokalnych domów kultury. Bardzo często korzystają oni z wiedzy i umiejętności instruktorów. Pracownicy WOAK 
zasiadają w licznych jury, prowadzą pokazowe zajęcia.  

 

• Zasoby materialne: infrastruktura 

Jedną z silnych stron instytucji opisywanych w strategii jest posiadanie własnych 2 obiektów o łącznej powierzchni 
3108, 8 m2, w tym sale wykładowe dobrze wyposażone w sprzęt audio-wideo, z bezprzewodowym Internetem 
oraz 2 salami wystawienniczymi ze Sceną Impresaryjną na 150 miejsc. Obie siedziby są w bardzo dobrych 
lokalizacjach (jedna w centrum miasta, druga – tuż obok dworca PKS i PKP). Głównym problemem jest brak dużej 
Sali widowiskowej (na ok. 1500 osób) na organizację masowych, znaczących imprez, które promowały woj. 
Podlaskie w kraju i za granicą. Od dłuższego czasu trwają rozmowy z Marszałkiem i władzami miasta dotyczące ew. 
nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnej Sali widowiskowej Europejskiego Centrum Sztuki, ale szanse wydają 
się niewielkie. 

Silną stroną WOAK jest wyposażenie techniczne: dwa samochody osobowe, sprzęt teleinformatyczny, aparaty 
cyfrowe, 7 pianin, podesty sceniczne, koło garncarskie, olbrzymia garderoba strojów ludowych z różnych regionów 
Polski. W przeciągu dwóch lat udało się również zweryfikowad lub też uzupełnid braki w tym zakresie. Z ogromną 
dumą dyrektor opowiadał i pokazywał nabyty okazyjnie fortepian koncertowy marki Steinway, dzięki któremu w 
Spodkach odbywają się koncerty najlepszych muzyków  Polsce. Zakupiono również wielkoformatową drukarkę 
kolorową i kserokopiarkę, nowe instrumenty muzyczne (kilka wysokiej klasy akordeonów), kamerę cyfrową. Życie 
zweryfikowało potrzebę zakupu nowoczesnej plenerowej sceny, plenerowej aparatury nagłaśniającej i 
oświetleniowej oraz autokaru. Po analizie ekonomicznej okazało się, ze bardziej opłacalne jest wynajmowania 
sprzętu i usług. 

Siedziba przy ulicy Kilioskiego 8 

Główną siedzibą WOAK od początku istnienia instytucji jest zabytkowa kamienica w centrum miasta - przy ul. 
Kilioskiego 8. To tu znajdują się gabinety dyrekcji, sekretariat, administracja, księgowośd i większośd działów 
merytorycznych. Do dyspozycji są trzy sale - "Różowa" - przystosowana do organizacji kameralnych imprez i 
wystaw oraz "Niebieska" i "Zielona", w których odbywają się szkolenia, kursy i wykłady. Obecnie trwa remont 
elewacji budynku. Dokonano także częściowej adaptacji olbrzymiej przestrzeni strychu. Od kilku lat intensywnie 
poszukuje się środków na dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotychczas składane 
wnioski (m.in. do PFRON) nie otrzymały pozytywnej oceny. 
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Spodki 

Drugą siedzibą instytucji jest kompleks czterech budynków w kształcie walców, zadaszonych przeszklonymi 
stożkami, nazywanych “Spodkami” znajdujących się w bezpośredniej bliskości dworców PKP i PKS. Założenie 
modernistyczne zostało zrealizowane w 1973 roku. Tu odbywa się większośd imprez: wystawy (z reguły twórców 
profesjonalnych), koncerty, przeglądy i zabawy okolicznościowe dla dzieci oraz próby zespołów. Dwie sale o 
podstawie koła – Galeryjna i Impresaryjna – zostały na ten cel przeznaczone. W “Spodkach” znajduje się także 
imponująca garderoba “Kurpi Zielonych”, a w niedalekiej przyszłości ma powstad studio nagraniowe. W jednym ze 
Spodków mieści się kawiarnia, która funkcjonowała jeszcze zanim WOAK otrzymał budynki. Z wynajmu jednego 
Spodka oraz podwynajmu czasowego drugiego (na imprezy okolicznościowe, wesela etc.) WOAK czerpie dośd 
znaczne, stałe zyski.  

Należy zaznaczyd, iż siedziba Spodki wydaje się mied ogromny potencjał, który nie do kooca jest wykorzystywany. 
Nie jest to przestrzeo otwarta, w której gromadzą się mieszkaocy Białegostoku. Dośd zachowawczo, kiczowata 
aranżacja kawiarni nie zachęca do spędzania w niej wolnego czasu. Brak również ciekawej oferty kawiarniano – 
gastronomicznej.  

W ciągu ostatnich dwóch lat udało się odnowid budynki i dostosowad do potrzeb WOAK. Budynki przez długie lata 
użytkowane przez przeróżne firmy niszczały. Ze względu na walory architektoniczne nie można było również 
rozbudowad budynków wzwyż, dlatego dokonano adaptacji piwnic oraz dobudowano całą sied podziemnych 
korytarzy. Udało się dostosowad budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

 

• Budżet 

Budżet WOAK kształtuje się w sposób następujący: 

- utrzymanie budynków 7 % 

- pensje i wynagrodzenia 36 % 

- organizacja imprez masowych – 18 % 

- koła, kluby i zespoły artystyczne – 3% 

- organizacja kursów, szkoleo – 8% 

- wsparcie lokalnych DK – 2 % 

- inne – 26% 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

Najważniejszym elementem działalności informacyjno – promocyjnej WOAK jest prowadzenie kulturalnej bazy 
danych województwa podlaskiego kultura.pl. Ta świetnie przygotowana strona to pełne kompendium wiedzy o 
tym, co piszczy w kulturze w regionie (informacje o wydarzeniach, artystach, miejscach). 

 WOAK prowadzi stronę internetową www.woak.bialystok.pl w języku polskim, angielskim i białoruskim. Niedawno 
odświeżono jej layout, jest dośd funkcjonalna i czytelna. Można tu znaleźd właściwie wszystkie możliwe informacje 
o instytucji. Każdy z zespołów działających w instytucji ma własną podstronę. WOAK współpracuje z licznymi 
partnerami medialnymi, zwłaszcza w przypadku organizacji imprez cyklicznych. 

WOAK jest obecne na popularnych stronach i portalach społecznościowych: 

Facebook http://www.facebook.com/pages/WOAK-Bialystok/126206604064187 

http://www.woak.bialystok.pl/
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You Tube http://www.youtube.com/woakpromocja/ 

RSS  

Dumą dyrektora jest nowoczesny system wewnętrznej i zewnętrznej wymiany informacji (sied komputerowa ze 
stałym łączem internetowym, 2 centrale telefoniczne – w tym 1 cyfrowa).  

 

9. Diagnoza i ewaluacja  

Diagnoza przed realizacją projektu WOAK opiera się na obserwacjach własnych koordynatorów projektów, 
wspólnej dyskusji z dyrekcją i ocenie w jakim stopniu dany projekt jest potrzebny. Projekty omawiane są również 
wspólnie z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego. 

Grupa stażystów przygotowała również raport „Działalnośd instytucji kultury w opinii mieszkaoców Białegostoku” 
w 2009 roku. 

 

10. Dobre praktyki 

Prowadzenie bazy danych informacji kulturalnych województwa podlaskiego. 

Stworzenie strategii rozwoju instytucji 

Dobra współpraca z urzędem marszałkowskim (wzajemne zrozumienie, konsultacje, podsuwanie pomysłów)  

Angażowanie lokalnych domów kultury w organizację Podlaskiej Oktawy Kultur 

 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

Kontekst działania WOAK 

Województwo podlaskie jest regionem o wielonarodościowej specyfice. Jest  to najbardziej zróżnicowany pod 
względem etnicznym obszar w Polsce. Obok Polaków mieszkają tutaj również Litwini, Białorusini, Ukraiocy, 
Rosjanie, Tatarzy, Romowie oraz Żydzi. Dodatkowo, obszar woj. podlaskiego charakteryzuje zróżnicowanie rejonów 
etnograficznych (Podlasie, Suwalszczyzna, Kurpie).  

Województwo podlaskie nadal nadrabia zaległości spowodowane nierównomiernymi nakładami finansowymi na 
rozwój kraju oraz licznymi, wieloletnimi zacofaniami cywilizacyjnymi. Występuje tutaj ubogi rynek sponsorski, nie 
wspierający projektów kulturalnych adresowanych do amatorów oraz z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Można pokusid się o postawienie tezy, iż obecnie mieszkaocy województwa w dużej mierze koncentrują się na 
szybkim dogonieniu reszty kraju. Trwają intensywne prace budowlane i restrukturyzacyjne. Nie wykształcił się 
natomiast jeszcze rynek zapotrzebowania na wieloaspektową i nie masową ofertę kulturalną. Potwierdzeniem tego 
rozpoznania jest obserwacja starao Białegostoku o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Koncepcja ta nie 
spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkaoców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji kultury. 

Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej tradycji 

W swoich działaniach WOAK w pełni podkreśla spójnośd swoich projektów z lokalną tradycją. Flagowa impreza 
Podlaska Oktawa Kultur to ucieleśnienie wielonarodowościowej specyfiki regionu.   

 

http://www.youtube.com/woakpromocja/
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III. Badana instytucja a DK 

Wydaje się, że mimo zmiany prawnej spowodowanej reformą samorządową w WOAK nadal panuje silne 
przekonanie o więzi łączącej instytucję wojewódzką z gminnymi i powiatowymi domami kultury. Byd może 
niebagatelne znaczenie ma fakt, że częśd kadry ze względu na staż pracy od lat ma intensywne kontakty z 
poszczególnymi domami kultury i sam fakt zmiany ustawy nic w tej materii nie zmienił. Obserwując działalnośd 
WOAK nasuwa się myśl, że zmiana ram prawnych, w których funkcjonują w Polsce domy kultury, nie wpłynęła na 
zerwanie kontaktów z niezależnymi już od centralnej jednostki instytucjami. Redefinicja misji i wizji rozwoju WOAK 
wynika w większym stopniu z postępujących zmian cywilizacyjnych, technologicznych i wymogów zewnętrznych 
(większy nacisk kładziony na pracę projektami, pisanie grantów etc.) niż z chęci zrzucenia z siebie obowiązku 
wspierania mniejszych placówek.  

Zarówno z perspektywy WOAK jak i lokalnych domów i ośrodków kultury wynika, że wzajemna współpraca 
oceniana jest dobrze lub bardzo dobrze. Wszystkie przebadane lokalne domy kultury zaznaczyły, że współpracują z 
WOAK przy organizacji Podlaskiej Oktawy Kultur.  

Mimo że nie istnieje oficjalna sied instytucji, dyrektorzy każdorocznie spotykają się w Białymstoku, żeby 
przedyskutowad zbliżające się projekty i zastanowid się nad możliwymi obszarami współpracy. WOAK chce spełniad 
rolę mentora i starszego brata, który wskazuje pewne dobre praktyki, pokazuje modelowe produkty kulturalne 
(modelowe zespoły, instruktorzy WOAK jeżdżą często w teren, pomagają w realizacji zadao, zasiadają w gremiach 
jurorskich). Oczywiście nie istnieje obowiązek współpracy. Wydaje się, jednak że zawsze jednostka, która zgłosi się 
do WOAK otrzyma pomoc, wsparcie, rozwinięcie własnych pomysłów. Chod instytucja stara się wychodzid ze swoją 
ofertą (np. szkoleniową) naprzeciw wymaganiom pracowników lokalnych domów kultury nie jest to jednak 
promocja agresywna. Dużo zależy od chęci dyrektorów poszczególnych DK. W przypadku ich braku zainteresowania 
WOAK nie będzie usilnie poszukiwał płaszczyzny współpracy. 

Oczywiście, są takie lokalne DK które z WOAK współpracują dośd rzadko lub wcale, ale zazwyczaj wynika to albo z 
braku potrzeby z ich strony albo położenia geograficznego. Chod DK w Suwałkach i Augustowie współpracują z 
WOAK, to jednak odległośd, która dzieli miasta zazwyczaj skutecznie uniemożliwia częsty udział w szkoleniach i 
warsztatach.  

 

IV. Polityki kulturalne 

Strategia Rozwoju WOAK na lata 2007 -2013 jest kompatybilna ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 
2010 oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury 2004-2012. 

 

V. Wnioski i rekomendacje 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury jest instytucją z tradycjami, której działalnośd w dużej mierze koncentruje 
się na animacji ruchu amatorskiego i pielęgnacji dorobku kulturowego województwa podlaskiego.  

Analizując działalnośd ośrodka, działania zarządcze i dokumenty można dojśd do wniosku, że instytucja ta jest 
obecnie w fazie łagodnej przemiany. Z jednej strony główny profil działalności nie ulega zmianie (nadal kładzie się 
duży nacisk  na prowadzenie zespołów), jest on jednak unowocześniany. Z drugiej zaś WOAK zaczyna wkraczad w 
inne obszary działalności i docierad do nowych grup wiekowych (sukces uniwersytetu trzeciego wieku, działania ze 
studentami). 
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Optymizmem napawa obserwacja zmian, jakie zaszły w instytucji w przeciągu kilku lat. Budynki zostały 
wyremontowane i chod ich potencjał nie został jeszcze wyzyskany, to jednak przy odrobinie chęci i niewielkich 
nakładach Spodki mogłyby stad się istotnym centrum kultury w Białymstoku.  

Generalnie w przeciwieostwie do wielu regionalnych domów kultury WOAK wydaje się instytucją skoncentrowaną 
w swoich działaniach bardziej na regionie, niż przestrzeni Białegostoku. Zastanawia pewna nieobecnośd WOAK na 
mapie interesujących przestrzeni kultury wymienianych przez młodych mieszkaoców miasta. Należy jednak 
koniecznie zaznaczyd, że Podlaska Oktawa Kultur jest imprezą powszechnie znaną i docenianą. Jej rozmach 
pokazuje również ogromne możliwości i potencjał WOAK.  

Byd może należałoby zastanowid się nad wprowadzeniem oferty w większym stopniu włączającym odbiorców. Np. 
zaplanowaniem działao animacyjnych wokół pracy funkcjonujących zespołów muzycznych, tanecznych i 
teatralnych. Tak, aby kultura działa się nie tylko w Spodkach i nie w wąskim gronie ruchu amatorskiego.  

Warto podnieśd w Narodowym Centrum Kultury kwestię stworzenia forum współpracy dyrektorów wojewódzkich 
domów kultury. 

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Wizyty studyjne odbyły się w dniach 17 – 18 listopada 2010 w Białymstoku. Wywiady ze współpracownikami, 
przedstawicielami innych regionalnych ośrodków kultury/ instytucji kultury zostały zebrane 19 – 20 listopada 
podczas VI Sympozjonu z cyklu „Warto zapytad o kulturę” organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego w Turośni Kościelnej. Badania CATI przeprowadzono wśród 10 lokalnych domów kultury 
w dniach 22, 23 i 24 listopada. 

Wywiady przeprowadzono z dyrektorem WOAK-u – Andrzejem Dyrdałą, zastępczynią dyrektora Katarzyną 
Turosieoską – Durlik, pracownikami instytucji, byłymi stażystami, przedstawicielkami referatu ds. kultury Urzędu 
Marszałkowskiego – Marią Szyszko oraz Heleną Traczyoską, kierownikiem białostockiej instytucji kultury Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa – Jerzym Szerszunowiczem oraz przedstawicielami działających w regionie organizacji 
pozarządowej.  

Równolegle przeprowadzono analizę „Strategii WOAK na lata 2007-2013” oraz raportu „Działalnośd instytucji 
kultury w opinii mieszkaoców Białegostoku” przygotowanego przez zespół stażystów WOAK-u w 2009 roku. 
Analizie poddano również archiwalne dokumenty, m.in. zmieniającą się na przestrzeni lat strukturę organizacyjną 
instytucji. Podczas wizyt studyjnych w obu siedzibach WOAK-u pozyskano również materiał fotograficzny 
pochodzący z zasobów instytucji. 

Przeprowadzenie wywiadów CATI nastręczało dużo trudności. Zwłaszcza w przypadku gminnych, bardzo małych 
domów kultury dyrektorzy często byli poza zasięgiem telefonu (mieli np. dyżur trzy razy w tygodniu w określonych 
godzinach, jako jedyni pracownicy merytoryczni dużo czasu spędzali w terenie, pracowali równocześnie na trzech 
etatach). Trzeba jednak przyznad, że w momencie nawiązania kontaktu bardzo chętnie brali udział w ankiecie. 

 

VII. Podsumowanie 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury jest instytucją z tradycjami, której działalnośd w dużej mierze koncentruje 
się na animacji ruchu amatorskiego i pielęgnacji dorobku kulturowego województwa podlaskiego. Wykorzystanie w 
swoich działaniach specyficznego położenia geograficznego regionu i wyzyskanie statusu pogranicza kultur wydaje 
się wpisywad w szerszą wizję promocji i strategii rozwoju regionu. Instytucja ma za zadanie działanie na rzecz 
zachowania, upowszechniania i promocji dziedzictwa kulturowego obszaru północno – wschodniej Polski z 
równoczesnym uwzględnieniem dorobku kultury europejskiej.  
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Flagowym produktem WOAK jest coroczny Festiwal Białostocka Oktawa Kultur, który wygrał w rankingu 
internetowym na najciekawsze wydarzenie ostatnich dwudziestu lat w Białymstoku. Festiwal prezentuje kulturę i 
dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim 
Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraiocami i Żydami. Jest wpisany do światowego 
kalendarza festiwalowego.   

WOAK jako instytucja rozbudowana pod względem pełnionych funkcji, liczby działów i pracowników 
merytorycznych, a także posiadająca dwie odrębne siedziby w różnych punktach miasta, posiada bogatą ofertę, 
zarówno w zakresie organizacji imprez jak i ich oprawy artystycznej, usług plastycznych, fotograficznych, 
wydawniczych i reklamowych, wynajmu sal oraz powierzchni reklamowej. Do najważniejszych ofert WOAK należy 
niezwykle rozbudowana struktura zespołów artystycznych (muzycznych, tanecznych i teatralnych). Obecnie przy 
ośrodku funkcjonuje 11 zespołów 

Najważniejszym elementem działalności informacyjno – promocyjnej WOAK jest prowadzenie kulturalnej bazy 
danych województwa podlaskiego kultura.pl. Ta świetnie przygotowana strona to pełne kompendium wiedzy o 
tym, co piszczy w kulturze w regionie (informacje o wydarzeniach, artystach, miejscach). 

Mimo, że nie istnieje oficjalna sied instytucji, dyrektorzy każdorocznie spotykają się w Białymstoku, żeby 
przedyskutowad zbliżające się projekty i zastanowid się nad możliwymi obszarami współpracy. WOAK chce spełniad 
rolę mentora i starszego brata, który wskazuje pewne dobre praktyki, pokazuje modelowe produkty kulturalne 
(modelowe zespoły, instruktorzy WOAK jeżdżą często w teren, pomagają w realizacji zadao, zasiadają w gremiach 
jurorskich). Oczywiście nie istnieje obowiązek współpracy. Wydaje się, jednak że zawsze jednostka, która zgłosi się 
do WOAK otrzyma pomoc, wsparcie, rozwinięcie własnych pomysłów. Chod instytucja stara się wychodzid ze swoją 
ofertą (np. szkoleniową) naprzeciw wymaganiom pracowników lokalnych domów kultury nie jest to jednak 
promocja agresywna. Dużo zależy od chęci dyrektorów poszczególnych DK. W przypadku ich braku zainteresowania 
WOAK nie będzie usilnie poszukiwał płaszczyzny współpracy. 
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3.9. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Województwo śląskie. 
 

Marta Byrska-Szklarczyk 

I.  Wstęp 

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach to instytucjach nakierowana szczególnie na wsparcie merytoryczne 
regionalnych instytucji kultury i innych podmiotów działających w regionalnym polu kultury oraz monitoring 
działao kulturalnych w regionie. Wyjątkiem od tej funkcjonalnej reguły jest prowadzony przez placówkę teatr 
wolontaryjny  Laboratorium Praktyk Teatralnych „Creatorium”  Należy podkreślid, że z wypracowanego dochodu 
(głównie z prowadzonych szkoleo i warsztatów) ROK organizuje konkursy grantowe dla wojewódzkich instytucji 
kultury i NGO. 

 

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Mówiąc o historii ROK w Katowicach dyrektor zwraca uwagę na kilka węzłowych momentów. W 1993 roku 
rozwiązany został Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach. Potrzeba powrotu do takiej instytucji po raz 
pierwszy zwerbalizowana została w 1999 roku na Kongresie Kultury Śląskiej. W tym czasie ośrodki takie jak WOK 
działały w Częstochowie i Bielsko-Białej, ale nie w Katowicach. Dyrektor podkreśla, że w ówczesnym czasie tę 
„dziurę” na mapie instytucji kultury w Katowicach zapełniała działalnośd Miejskiego Centrum Kultury w 
Mysłowicach a dokładnie Ośrodka Edukacji Kulturalnej działającej w strukturach MCK, który chod nieregionalny, to 
jednak swoją działalnością zdecydowanie wykraczał poza Mysłowice. „Ośrodek był bardzo aktywny. Rocznie 
realizował około 100 działao edukacyjnych – szkoleo, przeglądów, konferencji, współpracował z NGO-sami i działał 
z pomocą wolontariuszy” (dyrektor). Obecny dyrektor omawianego ROK był wówczas kierownikiem artystycznym 
Centrum  w Mysłowicach. 

W 2002 roku w Katowicach powstaje ROK, na początku jako mała instytucja, która zatrudnia trzy osoby. Pod koniec 
2002 roku obecny dyrektor wygrywa konkurs na to stanowisko. Od początku działalności stawia na wsparcie 
merytoryczne terenu działania (warsztaty, kursy, w tym kursy pedagogiczne). 

Misją ROK jest wsparcie merytoryczne innych podmiotów działających w polu kultury oraz monitoring kultury w 
województwie (od 2006 roku). Szczególną cechą ROK jest to, że nie zajmuje się organizacją imprez (zdarza się to 
wyjątkowo, np. zorganizowano miejską grę), wyjątek stanowi tu prowadzenie teatru. Taki profil działalności nałożył 
na ROK jego organizator. 

Dyrektor podsumowuje misję placówki w następujących punktach: 

 - partnerstwo na rzecz postępu kultury w województwie 

 - obserwacja/monitoring działao kulturalnych w województwie 

 - wspomaganie inicjatyw oddolnych 

 - inspirowanie zjawisk zachodzących w kulturze w województwie 

 - edukacja kadry związanej z działalnością kulturalną 

 - animowanie środowiska 
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 - zaspokajanie potrzeb kulturalnych w województwie 

- promocja talentów ruchu amatorskiego 

Ważnym aspektem działalności jest metoda CAL, wykorzystywana przez ROK, która m.in. pozycjonuje DK jako oś 
rozwoju i integracji społecznej. 

W 2010 roku nastąpiły zmiany w statucie ROK. Zmiany dotyczyły: 

 - przeniesienie monitoringu kultury na pierwsze miejsce w celach działania i ukonkretnienie tej 
działalności, 

 - dodanie celu szkoleniowego, 

 - rozszerzenie zakresu działalności na zagranicę. 

 

Według statutu ROK działania placówki to: 

„1/  wspieranie amatorskiej  twórczości  artystycznej  oraz  promocja  wartościowych  dokonao  

i inicjatyw kulturalnych, 

2/ tworzenie bazy danych i ich przetwarzanie w celu diagnozowania stanu kultury,  prognozowania oraz 
inicjowania zmian, 

3/ rozpoznawanie potrzeb i zainteresowao kulturalnych mieszkaoców województwa śląskiego, 

4/organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instrukcyjno 
- metodycznej i programowej, 

5/  ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru , sztuki ludowej oraz rękodzieła 
ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem górnośląskiego i zagłębiowskiego obszaru 
kulturowego”15. 

Tak określone cele realizowane są poprzez: 

„1/  współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi i 
naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi - w zakresie 
programowania i realizacji przedsięwzięd kulturalnych, 

2/ organizowanie szkoleo w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry instytucji kultury oraz instruktorów 
amatorskiego ruchu artystycznego, 

3/  dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury, 

4/  opracowywanie diagnoz  i  prognoz kulturalnych,  tworzenie  komputerowej  bazy  danych  

i jej  przetwarzanie, 

5/   edukację kulturalną i wychowywanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży, 

                                                           
15

 Źródło: statut, dostępny tu: http://bip.slaskie.pl/jednostki/index.php?zm=7&grupa=4&ident_dok=1066296932# 

http://bip.slaskie.pl/jednostki/index.php?zm=7&grupa=4&ident_dok=1066296932
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6/ organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięd amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie 
najbardziej wartościowych dokonao twórców i zespołów, 

7/ organizowanie imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz opiniowanie zespołów artystycznych i 
twórców typowanych do udziału w krajowych festiwalach i konkursach, 

8/ wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze z wykorzystaniem nowoczesnych  
środków  techniki, 

9/   współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej, 

10/  prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej, 

11/ prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury w zakresie upowszechniania 
kultury”16. 

 

2. Oferta  

Oferta ROK w Katowicach logicznie wynika z nakreślonej powyżej misji. Można wskazad następujące pola 
aktywności: 

 - organizowanie kursów i warsztatów17 (można tu wskazad: szkolenia dla głównych księgowych, Projekt 
„JAsne komunikaTY – szkolenia dla kard kultury” (EFS), warsztaty dziennikarskie, kursy pedagogiczne dla 
Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego),  kursy dla instruktorów teatralnych, kursy dla instruktorów 
zespołów folklorystycznych, warsztatów recytatorskich – dla instytucji kultury, szkoleniowców, NGO, nauczycieli, 
itd. 

 - monitoring działao kulturalnych w województwie czyli obserwacja zjawisk zachodzących w kulturze  pod 
kątem realizacji Strategii Rozwoju Kultury Województwa – aktualnie przeistacza się w Regionalne Obserwatorium 
Kultury  - obserwacja i ocena realizowanych w województwie działao kulturalnych, szczególnie tych, 
dofinansowywanych przez Marszałka18, przeprowadzanie własnych badao, prowadzenie serwisu 
www.monitoringkultury.pl, 

 - włączanie się w organizację ważnych dla regionu przedsięwzięd kulturalnych poprzez pomoc 
merytoryczną i organizacyjną, oraz wzbogacanie ich o warstwę edukacyjną np. w zeszłym roku ROK organizował 
Kongres Kultury Województwa Śląskiego, 

 - praca w komisji oceniającej w konkursach marszałkowskich, 

 - działalnośd dokumentacyjna, m.in. Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy19 mający na celu 
„dokumentację oraz popularyzację najciekawszych i najcenniejszych obrzędów i zwyczajów regionalnych, którym 
może grozid zniknięcie”20. Dokumentacja prowadzona jest m.in. metodą fotograficzną i wideo, 

 - działalnośd teatru LPT Creatorium21, 

                                                           
16

 ibidem 
17

Więcej: http://www.rok.katowice.pl/Edukacja.htm 

 
18

Więcej: http://www.monitoringkultury.pl/ 
 
19

 Więcej: http://www.regionalnyalbumobrzedowy.pl/ 
20

 http://www.rok.katowice.pl/ 
21

 Więcej: http://www.rok.katowice.pl/Creatorium/index.html 

http://www.monitoringkultury.pl/
http://www.rok.katowice.pl/Edukacja.htm
http://www.monitoringkultury.pl/
http://www.regionalnyalbumobrzedowy.pl/
http://www.rok.katowice.pl/
http://www.rok.katowice.pl/Creatorium/index.html
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 - wydawnictwo czasopisma „Pod Kątem” – „promującego innowacyjne projekty kulturalne oraz dobre 
praktyki w kulturze”22, 

 - organizowanie własnych konkursów grantowych (z pieniędzy wypracowanych jako dochód, m.in. z 
organizacji warsztatów i kursów oraz wynajmu sal), np. 2004-2007 „Per Arte” (skierowane do instytucji kultury i 
NGO), 2007-2009 „Ad Animatum” (skierowany do podmiotów działających w małych środowiskach wiejskich) czy 
„Ad Urbis Animatum”. 

Trzeba podkreślid, że ROK realizuje projekty z EFS-u, np. „JAsne komunikaTY – szkolenia dla kard kultury”. 

W instytucji działają dwie grupy wolontariacie: dziennikarsko-literacka i teatralna. 

Dyrektor podkreśla, że oferta ROK-u wynika z potrzeb regionu oraz wizji działalności przedstawionej przez organ 
założycielski. „Potrzeby regionu to w dużej mierze kwestie edukacyjne do prowadzenia działao w polu kultury – 
można tu wymienid instytucje kultury i NGO-sy, instruktorów i dyrektorów, wreszcie młodzież. Patrząc z 
perspektywy nie podmiotów, ale treści potrzebnej wiedzy wskazad można potrzebę nauki pracy metodą projektu, 
wolontariatu czy kursów specjalistycznych dla instruktorów” (dyrektor). Przyglądając się danym o działalności ROK 
trzeba podkreślid, że w 2009 roku przeprowadzono 140 jednostek edukacyjnych (w 2007 – 200), godzinowo – 2009 
– 600h, 2007 – 800h. Jeśli chodzi i działania pozaedukacyjne, to w 2003 roku ROK był współorganizatorem 30 
imprez kulturalnych, a w 2009 – 150. Ważnym wydarzeniem organizowanym w 2010 roku był Kongres Kultury. To 
właśnie ze względu na to wydarzenie ROK musiał ograniczyd działalnośd edukacyjną (co przedstawiają przytoczone 
powyżej dane). Obecnie intensyfikuje działania edukacyjne. W 2009 roku uczestnikami i widzami działao 
realizowanych i współrealizowanych przez ROK było 40 tys. osób. 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Odbiorcy działao ROK, jak wynika z oferty i misji instytucji, to głównie pracownicy instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych. Pewne działania skierowane są do młodzieży, nauczycieli i szkół. 

 

4. Efektywnośd  

Efektywnośd działao ROK potwierdzona zostaje – zdaniem dyrektora – przez rosnącą potrzebę na jego działania w 
regionie i zainteresowanie organizowanymi działaniami. 

 

5. Współpraca 

ROK współpracuje z wieloma podmiotami działającymi w wojewódzkim polu kultury. Poza DK i NGO wskazad 
można również szkoły wyższe i szkoły, samorządowe instytucje kultury czy policję. W sumie dyrektor mówi o 100 
różnych podmiotach. 

Jeśli chodzi o współpracę z UM, dyrektor określa ją jako dobrą: „UM powiedział, że jesteśmy przedłużeniem jego 
Wydziału. Zdanie te pokazuje bliskośd współpracy, którą dyrektor podkreśla zdaniem „dają nam ogromnie dużą 
możliwośd wpływu na to, co robimy i jak to robimy”. 

Dyrektor podkreśla wysoką penetrację terenu w podejmowanych działaniach: „docieramy do najmniejszych 
środowisk, bo miasta mają pieniądze i kadrę i infrastrukturę. My współpracujemy też z sołectwami”. 

                                                           
22

 http://www.rok.katowice.pl/ 

http://www.rok.katowice.pl/
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Współpraca z DK 

Współpracę z DK dyrektor określa tak: „musimy pracowad tak, aby DK nas potrzebowały, nie możemy im niczego 
narzucad”. Tak więc, chodzi tu o odpowiadanie na potrzeby co głównie odbywa się właśnie poprzez dystrybucję 
wiedzy. Dyrektor podkreśla indywidualny kontakt, który mają DK z ROK-iem. Współpraca dotyczy więc 
przekazywania wiedzy (kursy, szkolenia, wyjazdy terenowe pracowników ROK), współorganizację wydarzeo 
kulturalnych, sieciowanie podmiotów (m.in. przez stronę www).  

 

6. Kultura zarządzania  

Źródła decyzji co do podjęcia danego działania są trzy: potrzeby formułowane przez UM, potrzeby wynikające ze 
środowiska oraz „burza mózgów” w ROK. 

 

7. Zasoby 

Zasoby materialne: infrastruktura 

Dyrektor potwierdza, że miejsce lokalizacji spełnia potrzeby ROK-u w perspektywie profilu działalności instytucji. W 
budynku, w którym ROK mieści się od dwóch lat, jest tylko jedna duża sala – na 30 osób (to słaby punkt miejsca, ale 
mimo tego jest ona intensywnie eksploatowana i wynajmowana). 

Kadra 

14 pracowników w tym 11 instruktorów. 

Budżet - 2009 

Utrzymanie budynku         10% procent budżetu 

Pensje i wynagrodzenia            60%  procent budżetu 

Organizację imprez masowych       ______ procent budżetu 

Koła, kluby i zespoły artystyczne procent budżetu 

Organizację kursów, szkoleo 6 % procent budżetu 

Wsparcie lokalnych DK (o ile da się 
wyodrębnid z pozycji powyżej) 

______ procent budżetu 

Inne – współorganizacja impres 24%  procent budżetu 

 

W 2009 roku dotacja podmiotowa wynosiła 900 tys., a dochód własny – 100 tys. (prowadzenie szkoleo i 
warsztatów, wynajem sali). Kierownik finansowy podkreśla, że budżet zmienia się z roku na roku, tak samo jak 
wydatki z niego ze względu na zmiany działalności, np. w 2010 roku – ze względu na organizację Kongresu Kultury 
Polskiej, budżet wzrósł do 1,5 mln, z czego 1,3 mln stanowiła dotacja podmiotowa, ale dochód własny właśnie ze 
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względu na intensywne prace przygotowawcze do Kongresu, spadł do 40 tys. Reszta pieniędzy w budżecie za rok 
2010 to 180 tys. dotacji z EFS i 25 tys. z NCK. 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie  

ROK posiada rozbudowaną stronę www, której celem jest m.in. sieciowanie podmiotów działających w polu 
kultury, przekazywanie informacji pomiędzy podmiotami, np., dotyczących organizowanych wydarzeo, kursów i 
szkoleo, nie tylko przez ROK, ale i inne wojewódzkie podmioty prowadzące działalnośd kulturalną. Wreszcie 
podkreślid należy zbiór informacji na temat monitoringu kultury w województwie. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja 

ROK nie prowadzi systematycznej ewaluacji własnych działao. Po dużych formach działania wśród beneficjentów 
dystrybuuje ankiety. Poprzez stały kontakt z innymi podmiotami dyrektor stwierdza, że uzyskują wiedzę o 
potrzebach środowiska i starają się na nie odpowiedzied. 

Trzeba podkreślid, że ROK prowadzi szeroką działalnośd monitorującą, w który to sposób uzyskuje wiedzę o polu 
kultury w województwie i jego potrzebach. 

 

10. Innowacyjnosd, dobre praktyki 

Dyrektor podkreśla w tym przypadku „mikrowsparcie” – dotarcie do małych, wiejskich podmiotów nawet na 
szczeblu sołectw oraz organizację własnych konkursów grantowych z dochodu własnego.  

 

11. Rozwój i kierunki zmian 

Dyrektor podkreśla, że ROK jest w ciągłej zmianie, ale obrany kierunek wsparcia i monitoringu będzie 
kontynuowany. Przyszłe modyfikacje muszą wynikad z potrzeb środowiska. 

 

III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania ROK  

Dyrektor podkreśla, że aglomeracji śląskiej znajduje się wiele silnych domów kultury, stąd działania ROK skupiają 
się na terenach pozamiejskich. Penetracja dotyczy terenów wiejskich, nawet na poziomie sołectw, jak i miejskich, 
np. blokowiskach i familokach. Profil działania ROK wynika z wizji UM, ale podkreślid trzeba, że tak sprofilowane 
działania umożliwia działanie jeszcze dwóch ROK w województwie oraz wielu aktywnych domów kultury. Dzięki 
temu ROK może skoncentrowad się na działalności merytorycznej i monitoringu kultury. 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej tradycji 

ROK koncentruje się na wsparciu merytorycznym; o osadzeniu działalności w tradycji regionalnej można mówid w 
odniesieniu do współorganizowanych wydarzeo kulturalnych i realizowanych projektach. 

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 
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j.w. – dystrybucja wiedzy. 

 

IV. Polityki kulturalne 

Polityka kulturalna określona jest w Strategii Rozwoju Kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020. 
Główne kierunki działania to: 

„1.        Rozwój kompetencji potrzebnych do (1) uczestnictwa w kulturze (odbiorcy), (2) efektywnego zarządzania 
kulturą (animatorzy kultury) i (3) twórczości artystycznej w warunkach gospodarki rynkowej (twórcy). 

  

UZASADNIENIE 

·  brak lub niedostateczne kompetencje kulturowe są jedną z kluczowych barier uczestnictwa w kulturze; 

·  inwestowanie w kompetencje menedżerów kultury i twórców jest niezbędne dla wykorzystania możliwości 
środowisk twórczych oraz infrastruktury służącej kulturze. 

  

2.        Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego – w roli odbiorców treści kulturowych i czynnego – w roli 
twórców treści kulturowych). 

  

UZASADNIENIE 

·  uczestnictwo w kulturze jest inwestowaniem w kapitał ludzki; wysoki poziom kapitału ludzkiego determinuje 
szanse rozwojowe regionu; 

·  wysoki poziom uczestnictwa w kulturze jest stymulatorem jej dalszego rozwoju; 

·  tradycje amatorskiego ruchu artystycznego mają szansę byd w dalszym ciągu ważnym czynnikiem 
kulturotwórczym, czerpiącym inspiracje z różnorodności kulturowej regionu. 

  

3.        Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego 
efektywniejsze wykorzystywanie do celów turystycznych. 

  

UZASADNIENIE 

·  wizerunek województwa śląskiego jako województwa o bogatym i różnorodnym dziedzictwie kulturowym 
podnosi jego atrakcyjnośd turystyczną a tym samym przyczynia się do zwiększenia przychodów z turystyki i do 
powstawania nowych miejsc pracy w sektorze turystyczno-usługowym; 

·  upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym województwa śląskiego sprzyja integracji jego mieszkaoców 
i poczuciu dumy z ojczyzny lokalnej; 

·  należyta troska i szacunek dla dziedzictwa kultury tworzonego w przeszłości przez wiele narodów i grup 
etnicznych umacnia pozytywny wizerunek regionu: sprzyja postrzeganiu go jako regionu otwartości społeczno-
kulturalnej. 
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4.        Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych i wykorzystywania ich kreatywności. 

  

UZASADNIENIE 

·  potencjał kreacyjny środowisk twórczych jest ważnym zasobem województwa śląskiego; wspieranie twórców 
może przyczynid się do wykorzystania kreatywności tych środowisk zarówno w działalności publicznej jak i 
gospodarczej, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności województwa i powstawania nowych miejsc pracy”23. 

  

V. Wnioski i Rekomendacje 

Profil działalności ROK w Katowicach: 

ROK w Katowicach to instytucja nakierowana na wsparcie merytoryczne wojewódzkich instytucji kultury i NGO oraz 
monitoring kultury w województwie. 

ROK przyznaje własne granty. 

ROK dociera również do terenów wiejskich, na poziomie sołectw. 

ROK nie organizuje samodzielne wydarzeo kulturalnych, ale uczestniczy we współorganizowaniu wielu w regionie 
(w 2009 – 150).  

Zasoby WOK: 

Kadra – 11 pracowników merytorycznych. 

Mały budynek – największa sala na 30 osób, ale budynek taki wystarcza w perspektywie prowadzonej działalności.  

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Dane dotyczące realizacji badania w województwie śląskim: 

Badanie zrealizowano na podstawie: 

Dyrektor ROK,  

Kierownik działu finansowego. 

 

 

                                                           
23

 http://www.monitoringkultury.pl/Strategia.htm#_Toc142448544 

http://www.monitoringkultury.pl/Strategia.htm#_Toc142448544
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3.10. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy. 

Województwo kujawsko-pomorskie. 
Marcin Jewdokimow 

 

I.  Wstęp 

WOKiS to instytucja skupiająca się na wspieraniu i inicjowaniu działalności kulturalnej w regionie, organizacją 

koncertów, festiwali i innych form mających na celu zaspokojenie i kreowanie potrzeb kulturalnych mieszkaoców 

regionu, promocją regionalnych artystów i sztuki. Nacisk kładziony jest m.in. na integrację społeczną. Ważnym 

aspektem tego działania jest Regionalny Inkubator Kultury oraz Regionalna Linia Kulturalna oraz platforma 

internetowa (mapa kultury, gdzie różne podmioty zgłaszają swoje działania, oraz wyszukiwarka kujawsko-

pomorskich imprez kulturalnych). WOKiS angażuje się we wspieranie lokalnych domów kultury. Działania instytucji 

osadzone są w lokalnej i regionalnej tradycji. 

 

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Starając się podsumowad misję WOKiS widad więc następujące kierunki działania: 

 - kierunek związany ze wspieraniem i inicjowaniem działalności kulturalnej w regionie oraz sieciowanie 

podmiotów zajmujących się działaniami kulturalnymi w regionie, co odbywa się m.in. poprzez zbieranie i 

publikowanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (ważnymi kanałami są tu Infolinia Kulturalna oraz platforma 

internetowa), organizowanie szkoleo i warsztatów metrycznych, współpracę merytoryczną i organizacyjną (np. 

organizacja festiwali) z podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną w regionie, 

 - kierunek związany z rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspakajaniem potrzeb oraz zainteresowao 

kulturalnych  odbiorców poprzez działalnośd informacyjną oraz organizowanie szeregu wydarzeo kulturalnych 

takich jak np. festiwale, koncertów, konkursów, itd. a także działalnośd edukacyjną poprzez prowadzenie kilku 

pracowni artystycznych, 

 - promocja artystów i kultury w regionie, 

 - kierunek związany integracją społeczną, podkreśla się tu m.in. ważnośd tradycji i historii w perspektywie 

obecnej wspierania integracji społecznej w regionie.  

Dyrektor WOKiS podsumowuje misję instytucji w następujących słowach: „Najważniejsza jest edukacja kulturalna, 

która oznacza m.in. przygotowywanie odbiorców kultury. Kładziemy w tym względzie duży nacisk na historię 

regionu, a szerzej tożsamości lokalne, których wspieranie w szerszej perspektywie jest działaniem integrującym i 

pobudzającym wzrost kapitału społecznego i odpowiada na potrzebę samoidentyfikacji mieszkaoców regionu. Z 

związku z tym kreowanie imprez i wydarzeo kulturalnych oraz promocja artystów amatorów – kolejne ważne nasze 
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cele – to nie wyłącznie działania rozumiane jako promocja kultury, ale również mające na celu integrowanie 

mieszkaoców regionu. Proszę zobaczyd, że w związku z tym wspieranie i inicjowanie działalności kulturalnej w 

regionie, która odbywa się m.in. przez tak ważne działania jak kształcenie instruktorów czy warsztaty <w terenie> - 

po kilka w miesiącu – naszych pracowników ma na celu również spełniania funkcji społecznych”. Właśnie praca „w 

terenie” to ważny i obecny w działalności instytucji obszar. „W terenie” organizowane są nie tylko warsztaty dla 

instruktorów i beneficjentów lokalnych podmiotów zajmujących się kulturą, ale również instruktorzy WOKiS 

występują w roli jurorów w lokalnych wydarzeniach. 

Wątek ważności tradycji i historii mocno eksponowany jest również w strategii działania instytucji na lata 2010-

2012. Czytamy tam: „poza edukacją artystyczną i organizowaniem różnych form aktywności kulturalnej, *…+ 

integrowanie tradycji z nowoczesnością, zwłaszcza w aspekcie znaczącego dzisiaj przenikania kultury globalnej i 

kultur narodowych, regionalnych i lokalnych”24. 

W statucie czytamy, że cele WOKiS to: 

 

„1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych  odbiorców w różnych 

grupach wiekowych i środowiskowych; 

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 

3) ochrona i popularyzacja materialnego  dziedzictwa kulturowego; 

4) upowszechnianie i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego; 

5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę”25. 

 

Tak określone cele realizowane są poprzez następujące działania: 

„1) wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym   uwzględnieniem ruchu 

amatorskiego i działao nowatorskich; 

2) gromadzenie i udostępnianie  informacji z dziedziny kultury przy współpracy z terenowymi ośrodkami kultury,  

instytucjami i organizacjami; 

3) prowadzenie  edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

4) prowadzenie własnych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowao z różnych dziedzin kultury i sztuki 

dla różnych grup wiekowych; 

5) współpracę z samorządami, instytucjami kultury, pozarządowymi organizacjami społeczno-kulturalnymi, 

wyższymi uczelniami, mediami  i innymi osobami  prawnymi i fizycznymi  w zakresie programowania i realizacji 

przedsięwzięd kulturalnych; 

6) organizowanie dokształcania zawodowego w zakresie kultury oraz udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej 

i programowej pracownikom ośrodków kultury, członkom stowarzyszeo kulturalnych, a także innym osobom 

zainteresowanym prowadzeniem i rozwijaniem społecznego ruchu kulturalnego i artystycznego; 

7) organizowanie koncertów, konkursów, wystaw i przeglądów artystycznych z różnych dziedzin sztuki dla 

wszystkich grup wiekowych oraz  plenerowych i okolicznościowych imprez artystycznych z udziałem 

profesjonalistów; 

8) udzielanie pomocy merytorycznej i organizatorskiej  zespołom  folklorystycznym, kapelom, grupom  śpiewaczym 

i twórcom ludowym; 

                                                           
24

 http://bip.wokis.bydgoszcz.com/index.php?cid=8 
25

 http://bip.wokis.bydgoszcz.com/index.php?cid=4 

http://bip.wokis.bydgoszcz.com/index.php?cid=8
http://bip.wokis.bydgoszcz.com/index.php?cid=4
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9) prowadzenie działalności związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, podejmowanie  prac badawczych, 

dokumentowanie zabytków architektury, urbanistyki i krajobrazu oraz wartości niematerialnych ze szczególnym 

uwzględnieniem kujawsko-pomorskiego obszaru kulturowego oraz popularyzację wiedzy w tym zakresie; 

10) prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury na rzecz  seniorów oraz  osób niepełnosprawnych; 

11) promowanie kultury regionu i jego dziedzictwa kulturowego a także inicjowanie i podejmowanie w tym 

zakresie współpracy z krajami Unii Europejskiej; 

12) prowadzenie działalności wydawniczej”26. 

Źródła misji WOKiS wynikają głównie ze statutu. Dyrektor podkreśla jednak, że również rozpoznanie jej oraz 

pracowników placówki oraz oczekiwao wobec działalności WOKiS wpływają na podejmowanie konkretnych 

działao, dosyd szeroko opisanych w statucie, np. praca „w terenie”. 

Historia placówki. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy to samorządowa instytucja 

kultury utworzona w 1956 roku. Obecnie działania na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) i statutu. W 

1999 roku WOKiS został wpisany do rejestru instytucji kultury. 

Należy podkreślid, że historia budynku, w którym mieści się instytucja, ma dla działalności placówki duże znaczenie. 

Budynek został wzniesiony w latach 1908–1909 r. jako zakład leczniczy dla niemowląt. Powstał z inicjatywy 

Vaterländische Frauenverein (Ojczyźnianego Związku Kobiet). Obecnie w działaniach promocyjnych WOKiS 

wykorzystuje historycznośd budynku, co związane jest z szerszą ideą koncentracji na historii i przeszłości regionu. 

Dyrektor stwierdza, że nadanie nazwy „Stara Ochronka” przyciągnęło zainteresowanie mediów, co w efekcie 

przyczyniło się do lepszej rozpoznawalności placówki i wzrostu dotacji. Jednocześnie umiejscowienie w tym 

budynku „podkreśla ważnośd historii dla nas i w naszych działaniach” (Dyrektor). 

 W ostatnim roku statut WOKiS został zmieniony. Dodano cele działao: ochrona i popularyzacja materialnego  

dziedzictwa kulturowego oraz kierowanie działao do osób niepełnosprawnych i seniorów. Zmiana statutu wynikała 

z „uprawomocnienia” – poprzez wpisanie do statutu” – podejmowanych kierunków działania. 

 

2. Oferta  

Oferta WOKiS jest spójna z celami i misją instytucji. Oferta instytucji skierowana jest więc na wspieranie 

amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka prowadzi działalnośd edukacyjną i instrukcyjno-metodyczną, realizuje 

projekty o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, 

koncerty, konferencje naukowe, warsztaty, imprezy plenerowe. WOKiS prowadzi także działalnośd wydawniczą 

oraz Infolinię Kulturalną oferująca informacje o wydarzeniach kulturalnych regionu (dyrektor mówi, że posiadają 

informacje o wydarzeniach organizowanych przez 80 proc. placówek zajmujących się tematyką kulturalną w 

regionie) oraz portal internetowy spełniający ten sam cel. 

Wskazad można następujące formy działalności: 

- imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy, wystawy, performance, festyny) – o zasięgu lokalnym, regionalnym i 

międzynarodowym, m.in. w 2010 roku: podsumowanie Działalności Artystycznej Seniorów „Laur Seniora”, finał 

Turnieju recytatorskiego „Strofka”, eliminacje rejonowe 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, eliminacje 

Wojewódzkie 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, międzynarodowy Dzieo Taoca, Wojewódzki Festiwal 
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Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Awans 2011”, finał Wojewódzkiego Przeglądu Plastycznej Twórczości Dzieci i 

Młodzieży „Kameleon”, święto Flagi RP, wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”, 

wystawa Prac Instruktorów Plastyki „Prezentacje”, ogólnopolski Konkurs Muzyki Elektronicznej, Kujawsko-

Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki, urodziny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Jarmark 

Świętojaoski, Cykl koncertów „Muzyczny Ogród”, Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób 

Niepełnosprawnych, Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, wystawy w Galerii Sztuki Ludowej i 

Nieprofesjonalnej, organizacja koncertów muzycznych w ramach Regionalnej Akademii Piosenki. 

- formy działalności edukacyjnej i metodycznej (wykłady, kursy, warsztaty, konsultacje, prelekcje, audycje, stałe 

zajęcia edukacyjne), m.in. w 2010 roku: wykłady w ramach Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykłady i 

prelekcje prowadzone przez pracowników Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków, m.in. w szkołach, 

warsztaty plastyczne dla dzieci, dorosłych, warsztaty taoca współczesnego i improwizacji, instruktorski Kurs 

Kwalifikacyjny. Kierunek: taniec nowoczesny, warsztaty piosenkarskie w ramach Regionalnej Akademii Piosenki, 

zajęcia warsztatowe z ceramiki artystycznej dla dzieci ze szkół podst., młodzieży, dorosłych, warsztaty dla 

recytatorów i śpiewających poezję, letnie warsztaty teatralne dla instruktorów i nauczycieli, warsztaty poetyckie 

„Dekalog dobrego wiersza”, warsztaty teatralne „Akademia słowa”, warsztaty dla recytatorów – uczestników OKR, 

kursy Ceramiki Artystycznej I i II stopnia. 

- zajęcia stałe:  chór kameralny „Belcanto” (forma edukacji muzycznej w ramach Bydgoskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku) , Teatr Form Różnych – zajęcia teatralne dla seniorów, Zespół Wokalny „Niespodzianka” –  zespół 

Klubu Seniora WOK „Złota Jesieo”, Zespół wokalny „Tercja” z KS „Złota Jesieo”, Teatr  Taoca Gest i Geścik – zespół 

taoca współczesnego (3 grupy wiekowe), zajęcia w ramach Regionalnej Akademii Piosenki z zakresu kształcenia 

słuchu oraz emisji głosu i interpretacji utworów, klub Seniora „Złota Jesieo”, Klub Seniora PTTK, Koło 

zainteresowao „Hobby Club” Sekcji Ceramiki. 

-  wydawnictwa, publikacje, opracowania, m.in.: Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze, Materiały do dziejów 

kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, Ziemia rodzinna to Kujawy, Studium Historyczno-Konserwatorskie Miasta 

Bydgoszczy, Plan Ochrony Parku Kulturowego Kalwarii w Pakości, Program Opieki Nad Zabytkami dla Miasta 

Grudziądza, Program Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Chojnic, opracowanie scenariuszy teatralnych dla 

amatorskich zespołów dziecięcych – przygotowanie zbioru tekstów dla instruktorów teatralnych, Wirtualny 

Informator, Kwartalnik Artystyczny. 

Oferta WOKiS kanalizowana jest przez dziewięd pracowni, wchodzących w skład instytucji.  

Pracownia Sztuk Plastycznych. Zajmuje się, m.in. organizator przeglądów plastycznych o znaczeniu 

ponadregionalnym – Kameleon i Prezentacje, prowadzi konsultacje dla osób indywidualnych oraz warsztaty 

plastyczne dla instruktorów, opiekunów świetlic oraz nauczycieli oraz udziela pomocy przy organizacji konkursów 

plastycznych. 

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego i Ceramiki. „Pracownia zajmuje się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dziedzinie ceramiki artystycznej, ludowej i prahistorycznej, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju a także 

zapoznaje ze zdobyczami starych cywilizacji, które miały duży wpływ na kulturę Europy. Edukacja przebiega 

wielotorowo: poprzez spotkania, konsultacje, warsztaty, pokazy, działalnośd kół zainteresowao do autorskich 

programów wdrażanych w szkołach podstawowych. Pracownia sprawuje opiekę merytoryczną nad innymi 

pracowniami ceramiki działającymi w naszym regionie, pomaga w zakładaniu nowych pracowni. Współpracuje z 
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Muzeami Archeologicznymi i innymi pracowniami odtwarzającymi ceramikę pradziejową w kraju i za granicą: 

m.inymi w Danii, Holandii, Niemczech, Norwegii, na Węgrzech, w Turcji,  Peru i Australii”27. 

 

Pracownia Muzyki i Piosenki. „Pracownia zajmuje się edukacją muzyczną uzdolnionej młodzieży z regionu 

kujawsko-pomorskiego. Zadaniem pracowni jest prowadzenie konsultacji i warsztatów dla zainteresowanych 

solistów i zespołów przygotowujących się do udziału w konkursach, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i 

ogólnopolskich. Tym najlepszym zapewnia ona promocję i dalszą opiekę artystyczną, opracowuje i udostępnia 

materiały repertuarowe i metodyczne.  

Pracownia działa też w terenie: organizuje wyjazdy instruktorów do innych placówek, prowadzi konsultacje, 

poradnictwo merytoryczne i organizacyjne, bierze udział w pracach jury konkursów i przeglądów muzycznych, 

prowadzi również terenowe warsztaty muzyczne. 

W 2008 roku pracownia powołała "Regionalną Akademię Piosenki". Akademia obejmuje opieką artystyczną  

najzdolniejszych piosenkarzy - solistów z regionu kujawsko-pomorskiego. Zajęcia dla członków Akademii odbywają 

się systematycznie, a edukacja  obejmuje kształcenie słuchu muzycznego, emisję głosu, zasady muzyki oraz naukę 

interpretacji. Jednym z ważnych zadao Akademii jest zdobywanie doświadczenia estradowego poprzez udział 

piosenkarzy w regularnie organizowanych koncertach, festiwalach, przeglądach czy warsztatach muzycznych”28. 

Pracownia Teatru i Literatury. „Pracownia sprawuje opiekę merytoryczną nad amatorskim ruchem teatralnym w 

regionie. Wspiera edukację artystyczną dzieci i młodzieży poprzez ich udział w konkursach, przeglądach, turniejach 

recytatorskich i teatralnych oraz towarzyszących im konsultacjach i warsztatach. Integruje animatorów kultury 

teatralnej i inspiruje do dalszych poszukiwao nowych sposobów artystycznej wypowiedzi. Pomaga instruktorom i 

nauczycielom prowadzącym dziecięce i młodzieżowe teatry doskonalid posiadane kwalifikacje – organizując zajęcia 

warsztatowe i spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie. Zachęca do wspólnej zabawy twórczej, której 

podstawowym tworzywem jest „żywe słowo”- dbając jednocześnie o pielęgnację ojczystego języka polskiego, jego 

kulturę i estetykę”29. Pracowania jest organizatorem licznych konkursów, m.in. Strofka, Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski i Teatr bez Granic. 

Organizacja, m.in. Ogólnopolskie Literackie Spotkanie Pokoleo. Prowadzi indywidualne konsultacje poetyckie i 

recytatorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również warsztaty. Również cykliczne spotkania poetyckie, stała 

współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi. 

Pracownia Taoca. „Zadaniem Pracowni jest edukacja taneczna dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym zakresie 

Pracownia organizuje konsultacje z dziedziny taoca współczesnego, jazzowego, klasycznego, warsztaty dla 

opiekunów świetlic, Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny (taniec współczesny i towarzyski), a także zajęcia warsztatowe 

działających przy tej pracowni Teatrów Taoca: „Gest” (grupa młodzieżowa, 13 - 18 lat) i „Geścik” (grupa dziecięca, 

9-11 lat)”30. 

Pracownia Sztuki Ludowej, Tradycji i Dialogu Międzykulturowego. „Pracownia zajmuje się wspieraniem, 

popularyzacją, wzbudzaniem inicjatyw dotyczących tradycji ludowej regionu oraz mniejszości narodowych. 

Udzielana jest pomoc w wyszukiwaniu i adaptacji na potrzeby zespołów, materiałów programowych, 
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repertuarowych. Pracownicy pracowni służą także pomocą przy realizacji przedsięwzięd związanych z ochroną, 

ocaleniem od zapomnienia naszej tożsamości etnicznej i narodowościowej. Ułatwiane jest nawiązywanie 

kontaktów ze specjalistami, wspieranie wymiany doświadczeo, organizowanie spotkao edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży”. Organizacja imprez i warsztatów. 

 

Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego. Organizacja konkursów, publikacja 

periodyku  „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”. 

Pracownia Sztuk Plastycznych: również jako zaplecze organizacyjne i koordynator przy realizacji innych imprez 

(scenografie, instalacje, rekwizyty itp.) 

Pracownia dokumentacji, popularyzacji zabytków i dziedzictwa narodowego:  

Pilna potrzeba dokumentacji dóbr kultury materialnej na terenie ówczesnego województwa bydgoskiego oraz 

miasta Bydgoszczy wpłynęła na powołanie w roku 1992 Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków. Jednym z 

ważniejszych zadao w pierwszym okresie działalności Pracowni były trzyletnie badania nad osadnictwem 

olęderskim w Dolinie Wisły. Równolegle realizowano szereg opracowao i dokumentacji związanych m.in. z 

inwentaryzacjami obiektów zabytkowych, realizacją kart ewidencyjnych zabytków architektury, rzeźby i malarstwa. 

W 1993 roku Pracowania rozpoczęła prace na Studium Historyczno-Konserwatorskim Śródmieścia, a następnie 

Starego Miasta Bydgoszczy. Kolejne etapy realizowane są w cyklu rocznym i trwają do dnia dzisiejszego.  

W 1995 roku z inicjatywy Pracowni wydany został pierwszy numer periodyku p.t. „Materiały do dziejów kultury i 

sztuki Bydgoszczy i regionu”. Wydawnictwo to związane jest z szeroko pojętą tematyką zagadnieo historycznych 

oraz z zabytkoznawstwem, ochroną dóbr kultury materialnej, archeologią i etnografią regionu kujawsko-

pomorskiego. Do dnia dzisiejszego wydano 13 tomów tego rocznika.  Pracownia opublikowała ponadto szereg 

opracowao o charakterze popularno-naukowym, w tym m.in. o ulicach: Gdaoskiej, Cieszkowskiego, a także historię 

wodociągów bydgoskich. Na przestrzeni ostatnich lat zespół wykonał różnorodne programy regionalne i rządowe, 

w tym ochronę krajobrazu kulturowego i programy opieki nad zabytkami większych ośrodków miejskich 

województwa i i kraju. 

Od 5 lat zespół Pracowni realizuje także cykl konkursów historycznych adresowanych do młodzieży licealnej 

regionu kujawsko-pomorskiego oraz od 2 lat jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych 

poświęconych architekturze, pn. „Architektura miast: Historia i współczesnośd” 

Pracownia Działao na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. „Organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim, 

regionalnym i środowiskowym. Jej zadaniem jest inspirowanie, popularyzowanie i upowszechnianie działalności 

kulturalno – oświatowej wśród seniorów, osób niepełnosprawnych oraz wśród członków Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku”31. Organizacja licznych konkursów, w tym ogólnopolskich. 

WOKiS prowadzi również działalnośd komercyjną. Przyjmuje zlecenia na projekty graficzne, samorządy zlecają 

instytucji tworzenie programów opieki nad zabytkami, przygotowuje publikacje historyczne dla samorządów, 

organizuje imprezy dla klientów prywatnych i firm, wynajmuje sale i sprzęt, prowadzi kursy klasyfikacyjne na 

instruktorów tanecznych. WOKiS przyjmuje zlecenia na projekty graficzne, samorządy zlecają instytucji tworzenie 

programów opieki nad zabytkami (np. „Plan ochrony parku kulturowego w Wietrzychowicach” na zlecenie Urzędu 

Miasta i Gminy Izbicy Kujawskiej), przygotowuje publikacje historyczne dla samorządów (np. „Opracowanie 
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Studium historyczno-konserwatorskiego miasta Bydgoszczy – na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy; 

„Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Nakła nad Notecią na lata 2009-2013” – na 

zlecenie Muzeum Ziemi Krajeoskiej), organizuje imprezy dla klientów prywatnych i firm, wynajmuje sale i sprzęt, 

prowadzi kursy klasyfikacyjne na instruktorów tanecznych”. Środki uzyskiwane z działalności komercyjnej mogą byd 

wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej WOKiS. 

 

Wspomniane wcześniej wypowiedzi kwestie tożsamości i historii rozumianych jako mechanizm integracji 

społecznej wynikają z rozpoznania specyfiki regionu. Dyrektor: „Problemem regionu jest tożsamośd, np. bardzo 

słaba jest tożsamośd kujawska, ale szerzej historia tych terenów nie jest zbyt rozpoznana przez mieszkaoców. A 

istnieje taka potrzeba wśród mieszkaoców, co pokazują, m.in. badania zlecone przez Urząd Marszałkowski oraz 

odzew mieszkaoców nasze wydarzenia”. Dlatego w ofercie WOKiS znajdziemy wiele działao związanych z tradycją i 

historią regionu, m.in. urodziny województwa, spacery po Bydgoszczy i regionie oraz szereg wydarzeo 

tematycznych. 

Bardzo ważnym aspektem działania w ofercie WOKiS jest Regionalny Inkubator Kultury, projekt realizowany od 

dwóch lat. Misja RIK, jak czytamy w strategii działania WOKiS to: „inspirowanie i tworzenie optymalnych warunków 

do rozwoju lokalnych, zbiorowych i indywidualnych inicjatyw  kulturalnych.  Program realizując swoje cele również 

w oparciu o metody coachingu, mentoringu i e- mentoringu, ma niezmiennie pomagad w przekazywaniu wiedzy i 

doświadczeo, dzieleniu się z potencjalnymi odbiorcami własnymi pomysłami i założeniami projektów, tworzeniu 

partnerskich relacji z różnorodnymi podmiotami, opartych na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie ludzi 

zorientowanych na odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturalnego i dziedzictwa, kreowaniu lokalnych liderów, 

którzy dzięki wiedzy i poszerzanym kompetencjom będą mogli aktywizowad otoczenie. Program nastawiony jest 

także na wyłonienie tzw. mentorów kultury regionalnej, którzy podczas cyklu warsztatów poświęconych np. sztuce 

ludowej będą przekazywad odbiorcom wiedzę i doskonalid ich umiejętności; w realizację tego właśnie projektu 

mogą zostad zaangażowani artyści regionalni, lokalne instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, 

szkoły oraz organy samorządowe działające na terenie poszczególnych ośrodków lokalnych”. Szeroka działalnośd 

RIK to, m.in. „kreacja  pomysłów i programów edukacyjno - kulturalnych, koordynacja i wsparciem organizacyjnym 

podejmowanych  prac, edukacją, szkoleniem i konsultacjami w różnych formach organizacyjnych oraz promocją w 

formach niekonwencjonalnych i tradycyjnych, jak chodby za pośrednictwem mediów regionalnych czy znakomicie 

ocenianego i intensywnie odwiedzanego „serwisu internetowego” WOKiS łącznie z serwisami satelitarnymi” 

(ibidem) oraz „pomoc księgowo – prawna (w możliwym zakresie, dla podmiotów zajmujących się kulturą a nie 

posiadających osobowości prawnej), udostępnianie bazy – lokalowo technicznej, doradztwo instruktorsko – 

metodyczne, pomoc przy pozyskiwaniu dotacji i przygotowywaniu właściwych wniosków” (ibidem). 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Odbiorcami WOKiS są różne grupy, które w różny sposób uczestniczą w działaniach podejmowanych przez 

instytucję. Odbiorcy masowi wynikają z podejmowanych przez instytucję działao na szeroką skalę. Instruktorzy i 

nauczyciele mogą zdobywad dodatkową wiedzę w ramach specjalnych warsztatów i kursów. Dzieci, młodzież i 

dorośli uczestniczą w warsztatach tematycznych i innych działaniach organizowanych przez Pracownie. Artyści 

amatorzy korzystają z szerokiego spektrum konkursów i warsztatów. Ważna grupą stanowią seniorzy i osób 

niepełnosprawne, do których skierowanych jest również wiele wspomnianych już wcześniej działao. Dyrektor 

podkreśla wielopokoleniowych charakter działao oraz współprace z grupami wykluczonymi, m.in. projekty 

skierowane do Romów i osób niepełnosprawnych. 
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Odbiorcami WOKiS są również instytucje i podmioty zajmujące się działaniami w polu kultury – więcej o tym wątku 

w punkcie poświęconym współpracy. 

 

4. Efektywnośd 

Zdaniem dyrektor działania WOKiS są efektywne, co widad głównie poprzez wzrost zainteresowania 

organizowanymi przez instytucję imprezami (wskaźnik ilościowy), dodatkowo wzrasta poziom i jakośd prac 

ocenianych przez jurorów z WOKiS. Podczas niektórych wydarzeo, np. warsztatów organizuje się ankiety, które 

wskazują dobry odbiór realizowanych przedsięwzięd. 

 

5. Współpraca 

Współpraca-lokalne DK 

WOKiS wielowymiarowo współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury, w tym z DK oraz NGO i uczelniami 

wyższymi. Instytucjonalizującym elementem tej współpracy jest podpisywanie umów, deklaracji partnerskich i 

listów intencyjnych. Ważnym elementem tej współpracy jest omówiony wcześniej RIK. 

Dyrektor badanej instytucje wskazuje na następujące formy współpracy z DK: 

- WOKiS organizuje sieci, umożliwia wymianę informacji i współpracy pomiędzy DK oraz innymi podmiotami w 

regionie zajmujących się działaniami kulturalnymi – w tym kontekście wspomnied trzeba Infolinię Kulturalną oraz 

platformę internetową. Sied obejmuje podmioty działające w regionie w polu kultury. 

- WOKiS dzieli się własną wiedzą – warsztaty prowadzone w placówce oraz wyjazdowe „w terenie”, Regionalny 

Informator Kultury, indywidualne konsultacje telefoniczne. 

- WOKiS dzieli się zewnętrzną wiedzą – RIK. 

- WOKiS pomaga w budowaniu strategii działania DK. 

- WOKiS zbiera informacje o działania DK – j.w. 

- WOKiS podejmuje z DK wspólną realizację działao – np. współorganizowanie konkursów. 

- wspólna organizacja imprez – związane z warunkami lokalowymi WOKiS, które skłaniają instytucję do realizacji 

działao poza własną siedzibą. 

- przekazywanie organizacji imprez DK. 

- prowadzenie szkoleo dla instruktorów i nauczycieli – konkretna wiedza i technologia pracy, np. metoda projektu. 

- pomoc przy składaniu wniosków o dotacje przez DK. 
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Dyrektor podkreśla, że „nie chcemy ograniczad GOK-ów i traktujemy je jak partnerów. Nasza rola to nie rola 

nadzorcy. Koncentrujemy się na koordynowaniu działao, sieciowaniu i pokazywaniu możliwości oraz przekazywaniu 

wiedzy”. 

 

Wspomniane podmioty działające w regionie to np: Domy Kultury w Mroczy, Nakle, Tucholi, Świeciu, Miejski 

Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, 

Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne i wiele innych. 

WOKiS przyczynia się do budowy strategii działania innych domów kultury poprzez propozycje realizacji oraz 

właściwą realizację wspólnych działao: cyklicznych imprez kulturalnych (eliminacje corocznych konkursów i 

festiwali),  cyklicznych warsztatów terenowych oraz dużych, jednorazowych imprez.  Jest też organizatorem 

konferencji, np. poświęconych strategii działania i długofalowego planowania działalności kulturalnej w mniejszych 

ośrodkach kultury regionu. 

Współpraca-inne WOKiS i instytucje kultury o zasięgu woj. i ogólnopolskim 

Współpraca z WDK włocławskim i toruoskim. Media. Uczelnie wyższe. 

Jak czytamy w strategii WOKiS , w ramach projektu Regionalnego Inkubatora Kultury oraz Platformy Kulturalnej 

pełni on dwu funkcji w stosunku do imprez odbywających się w regionie:  koordynacyjną i kreacyjną. „Funkcja 

koordynacyjna obejmuje przede wszystkim możliwy udział w planowaniu i tworzeniu wspólnego kalendarza 

imprez, zmierzającego do eliminowania przypadków nakładania się terminów znaczących imprez, a co za tym idzie, 

większej ich dostępności i możliwości wykorzystania bazy technicznej, turystycznej i hotelowej oraz obsługi 

osobowej oraz promocji w regionie i poza nim” (strategia…). „Funkcja kreacyjna *…+ polega przede wszystkim na 

inspirowaniu, wspieraniu, współtworzeniu i współorganizowaniu imprez, szeroko dostępnych,  takich, które służą 

prezentacjom dorobku kultury regionu zarówno jego mieszkaocom jak i osobom odwiedzających województwo 

kujawsko - pomorskie turystycznie, biznesowo  celowo, z chęcią uczestnictwa w proponowanym wydarzeniu 

kulturalnym” (ibidem). 

Współpraca WOKiS  z innymi WDK, mediami i uczelniami wyższymi. Polega na wspólnej realizacji pojedynczych 

imprez (np. Rościminiada Sobótkowa z OKiS w Mroczy, Inscenizacje Historyczne we współpracy z Kujawską bracia 

Szlachecką) jak i na stałej współpracy na podstawie systematycznie odnawianych umów w przypadku działao takich 

jak Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, (Pałac w Lubostroniu) Ogólnopolskie Liberackie Spotkania Pokoleo (CKiS w 

Kruszwicy),Teatr Bez Granic (MOKiS w Świeciu),   Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

"AWANS" (TOK w Tucholi), Blues & Folk Festival (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), program „Telewizyjny 

Album Historyczy” (TVP, oddział w Bydgoszczy). 

„Niezwykle ważną rolę w pracy i realizacji projektów WOKiS odgrywa współpraca z twórcami profesjonalnymi, 

ciekawymi osobowościami, pasjonatami w wielu dziedzinach kultury oraz wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami 

twórczymi i organizacjami. Wszystkie te „podmioty” stają się niezwykle cennymi partnerami WOKiS w realizacji 

jego pracy programowej i organizacyjnej oraz w sferze pozyskiwania funduszy unijnych i pozabudżetowych” 

(ibidem). 
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6. Kultura zarządzania WOKiS 

Dyrektor zdecydowanie podkreśla ważnośd głosu pracowników w działaniach WOKiS. Podkreśla, że wiele działao to 

właśnie ich inicjatywa, np. „praca w terenie”. 

 

7. Zasoby 

Zasoby ludzkie WOKiS 

51,5 etatu: 13,5 administracyjny, obsługa – 6, merytoryczny – 33. 

 

Zasoby materialne: infrastruktura 

Zabytkowy budynek z historią, który obecnie będzie rozbudowywany. Budynek jest mały i nie posiada dużych sal, 

co wpływa na to, że działania muszą byd delegowane do innych instytucji lub realizowane z nimi, w ich przestrzeni. 

 

Budżet 

Utrzymanie budynku      5% procent budżetu 

Pensje i wynagrodzenia            61%  procent budżetu 

Organizację imprez masowych       __25%____ procent budżetu 

Koła, kluby i zespoły artystyczne 5%  procent budżetu 

Organizację kursów, szkoleo 4 % procent budżetu 

Wsparcie lokalnych DK (o ile da się 

wyodrębnid z pozycji powyżej 

______ procent budżetu 

Inne  procent budżetu 

 

Budżet to 2,943 tys. PLN, z czego 2,5 mln to dotacja UM, 300 tys. dochód własny, a 200 tys. dotacje z NCK, 

ministerstwo, itd. 

 

Lokalizacja 

Dyrektor bardzo zadowolona z lokalizacji, gdyż znajduje się w centrum miasta, w historycznym budynku. Z punktu 

widzenia klientów lokalizację można uznad za wygodną (centrum miasta). Historycznośd budynku wpisuje się 

działania promocyjne instytucji poprzez podkreślenie jej specyfiki i jednego z ważnych kierunków działania. 
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8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

Jak już było wspominane, kluczowa jest tu Infolinia Kulturalna oraz platforma internetowa (mapa kultury, gdzie 

różne podmioty zgłaszają swoje działania, oraz wyszukiwarka kujawsko-pomorskich imprez kulturalnych). Dyrektor 

podkreśla duże znaczenie mediów w działaniu WOKiS oraz pozytywne skutki współpracy z nimi (m.in. większa 

rozpoznawalnośd, wzrost dotacji). Podkreśla, że zachęca pracowników, aby występowali w mediach jako eksperci, 

co zwiększa rozpoznawalnośd WOKiS oraz pozwala im – pracownikom – zdobyd dodatkowy dochód. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja 

Wiedza na temat działao pochodzi z: 

 - kontaktu indywidualnego, 

 - czasami wykonywanych ankiet wśród beneficjentów różnych imprez i warsztatów, 

 - badao zlecanych przez UM, 

 - badao, które prowadzą współpracujące z WOKiS uczelnie wyższe. 

 

Wiedza na temat odbioru działalności instytucji pochodzi z ankiet i badao ewaluacyjnych przeprowadzanych 

podczas imprez WOKiS: plenerowych imprez otwartych jak i  zamkniętych warsztatów i spotkao środowisk 

twórczych. Ważnych statystyk informujących o potrzebie kontynuowania oferty WOKiS dostarczają statystyki 

internetowe odwiedzin podstron poszczególnych pracowni oraz zestawieni slow kluczowych i zagadnieo 

bezpośrednio przekierowujących internautę na witrynę ośrodka. Przydane są również badania partnerów, np. 

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Cenną informacją o potrzebach kulturalnych mieszkaoców regionu są 

częste propozycje współpracy przy inicjatywach innych stowarzyszeo, ośrodków kultury oraz nieformalnych grup 

twórczych, np. studenckich.  

WOKiS nie prowadzi regularnej diagnozy i ewaluacji swoich działao. 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

Zdaniem dyrektor można tu wymienid: 

 - pracę „w terenie”, której zaletą jest docieranie do lokalnych DK i NGO. Jednocześnie osobista obecnośd 

instruktorów i pracowników WOKiS pozwala na poruszenie dodatkowych kwestii, które pojawid się mogą podczas 

wizyty. Elementy pracy w terenie to współorganizacja imprez, prowadzenie szkoleo i uczestnictwo pracowników 

WOKiS w jury różnych lokalnych konkursów,  

 - próba włączania we wszystkie działania mediów, co wzmacnia rozpoznawalnośd placówki oraz przyczynia 

się do promocji jej działao, 
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 - współprodukcję programów telewizyjnych. Telewizyjny Album Historyczny: cykl programów edukacyjno-

historycznych emitowanych raz w miesiącu przez bydgoski oddział Telewizji Polskiej. Zawiera on inscenizacje, 

scenki rodzajowe, „żywe kadry” lokalnej historii. Drukarnia Kultury: zapowiadająca na antenie regionalnej TVP 

najciekawsze wydarzenia kulturalne odbywające się w regionie w danym tygodniu. 

 

11. Rozwój WOKiS i kierunki zmian 

Dyrektor wskazuje następujące kierunki zmiany: 

 - nasilenie kontaktów z mediami, 

 - zwiększenie współpracy z NGO 

 - zintensyfikowanie współpracy z organizacjami samorządowymi poprzez wykreowanie regionalnej, 

oddolnej platformy współpracy artystów, przedstawicieli związków twórczych, animatorów kultury oraz mniej lub 

aktywnych odbiorców kultury z różnych grup społecznych, wiekowych i środowiskowych. 

 - zaczynają tworzyd stowarzyszanie, dzięki którego lokalizacji oraz formie prawnej WOKiS i inne podmioty 

pozostające w Stowarzyszeniu otrzymają możliwości pozyskiwania nowych pozabudżetowych środków dla 

realizacji misji kreowania i umacniania aktywności kulturalnej i społecznej w miastach i na obszarach wiejskich, w 

szczególności ubogich w ofertę kulturalną, z dużym odsetkiem społeczeostwa zagrożonego wykluczeniem 

społecznym.   

W analizie SWOT (na podstawie strategii działania WOKiS) wskazane są następujące ważne kwestie (szanse), 

wpływające na kierunek obecnego i przyszłego działania: 

1. zwiększające się poczucie identyfikacji mieszkaoców z własną „małą ojczyzną” i wspólnotą lokalną 

2. wzrastające zainteresowanie społeczności lokalnych imprezami kulturalnymi i promocją swojego miejsca 

zamieszkania, także w ramach agroturystyki 

3. zwiększający się patriotyzm lokalny, związany z podnoszeniem prestiżu swojej „małej ojczyzny” 

4. wysoki poziom samorządności na szczeblu lokalnym 

5. deklarowana współpraca samorządów lokalnych w regionie między sobą i z placówkami kultury oraz 

organizacjami pozarządowymi 

6. zwiększenie przekonania wśród przedsiębiorców i potencjalnych sponsorów o pozytywnych możliwościach 

 

1. Mocne strony WOKiS (na podstawie strategii działania WOKiS): 

- potencjał intelektualny, twórczy i doświadczenia wielu członków zespołu stanowiącego kadrę placówki  

 - wieloletnia i nasilona w okresie ostatnich dwu lat tradycja we współpracy z dużą liczbą placówek kultury, 

organizacji pozarządowych, środowisk akademickich  i sponsorów w regionie 
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- zwiększany potencjał materialny i dorobek niematerialny placówki jako szanse na wypracowanie modelu lepszej 

prezentacji sektora kultury i wymiany doświadczeo 

- wypracowanie wybranych, sprawdzających się w organizacji i odbiorze społecznym form prezentacji działalności 

kulturalnej w regionie w różnych dziedzinach twórczości i ruchu amatorskim 

- zgromadzenie materiałów archiwalnych, drukowanych, fotograficznych i elektronicznych dokumentujących 

działalnośd WOKiS oraz imprez kulturalnych i całej, bogatej sfery związanej z dokumentacją zabytków i dziedzictwa 

kulturowego w regionie 

- wypracowanie ambitnej formy Kwartalnika Artystycznego jako uznanego wydawnictwa kulturalnego 

- praca i doświadczenie wybranych, doświadczonych fachowców współpracujących z zespołem kadrowym placówki 

oraz potencjalnych partnerów organizacyjnych, konsultantów, jurorów, czy instruktorów zewnętrznych 

- szansa na budowanie atrakcyjnej oferty marketingowej oraz PR  imprez i projektów kulturalnych 

- możliwośd organizacji imprez kulturalnych w różnorodnych miejscach regionu we współpracy ze 

społecznościami lokalnymi 

- możliwośd twórczej współpracy z profesjonalnymi i amatorskimi placówkami kultury edukacji, organizacjami 

pozarządowymi i mediami w regionie 

-  coraz bardziej intensywna obecnośd WOKiS w mediach 

- szansa na wykorzystanie w promocji i działaniach PR nowej nazwy instytucji, jej historii i wiedzy o architekturze 

siedziby WOKIS oraz badao archeologicznych i prac inwestycyjnych prowadzonych na rzecz placówki 

- interesująca i znakomicie oceniana obecnośd WOKiS w Internecie, uruchomiona i sprawnie funkcjonująca Infolinia 

Kulturalna  

- dostępnośd z ofertą kulturalną do wielu środowisk i grup pokoleniowych 

- posiadanie dotacyjnych środków finansowych na podstawową działalnośd statutową 

- możliwośd pozyskiwania funduszy – dotacji na działalnośd z budżetu paostwa, funduszy UE, z partnerstwa 

publiczno – prywatnego, darowizn sponsorskich, sprzedaży usług własnych 

- możliwośd świadczenia usług własnych oraz prowadzenia działalności zarobkowej w ramach upowszechniania 

metodyki kultury, edukacji artystycznej, organizacji oraz gospodarki posiadanymi zasobami materialnymi  

- możliwośd  łączenia działalności kulturalnej z promocją regionu w aspekcie finansowanej ze środków UM realizacji 

zadao producenta wykonawczego zlecanych imprez 

- rozpoczęcie inwestycji wieloletniej zmierzającej do podniesienia jakości bazy lokalowej i poprawy warunków 

pracy w placówce 
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2. Słabe strony WOKiS (na podstawie strategii działania WOKiS): 

- obecny jeszcze brak odpowiedniej bazy lokalowej – sali widowiskowej do właściwego prowadzenia imprez 

kulturalnych 

- niedostateczne jeszcze doposażenie w zakresie dostępu do sieci globalnej i sprzętu komputerowego, co wiąże się 

z niewykorzystaniem tego kanału na rzecz promocji i informacji o imprezach oraz obniżoną funkcjonalnością  

komórek merytorycznych i usługowych 

- brak rzetelnej, popartej badaniami diagnozy potrzeb rynku w aspektach odbioru kultury i potencjału twórczego i 

organizacyjnego środowisk lokalnych w regionie 

- niedostateczna jeszcze obecnośd w świadomości potencjalnych odbiorców oferty programowej WOKiS, coraz 

mniejsza, ale pozostająca jeszcze w świadomości niewiedza na temat jego działalności oraz samej lokalizacji 

- niedostateczna jeszcze rozpoznawalnośd nazwy oraz logo placówki 

 

III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Wątek ten został już omówiony wyżej. W skrócie, tradycja to ważny element działao WOKiS zarówno jej ochrona, 

jak i wykorzystywanie jako elementu integracji społecznej. Dyrektor dostrzega wśród mieszkaoców duże 

zainteresowanie i potrzeby w tym względzie. Szereg działao w tym zakresie wspomniany został już w punkcie 

omawiającym ofertę WOKiS. 

2. Potrzeby lokalne i regionalne, na jakie odpowiada badana instytucja 

J.w. 

 

IV. Badana instytucja a DK 

J.w. 

 

V. Polityki kulturalne 

Dyrektor nie zna dokumentu strategii województwa w tym zakresie. Wyraża jednak zdanie, że nie powinna byd ona 

tworzona przez urzędników, ale szeroko pojęte środowisko kulturalne. UM dla WOKiS to „w dużej mierze partner a 

nie nakaziciel” (dyrektor). Stwierdza, że w relacjach z UM „wszystko wynika z naszej inicjatywy. To płatnik, który 

nie chce mied wpływu na koncepcję pracy. Jednak zlecają nam realizację różnych eventów, ale wtedy wystawiamy 

rachunek jak agencja” (dyrektor). 

Zdanie dyrektor polityka kulturalna „powinna byd tworzona bardziej oddolnie, opierad się o doświadczenia i 

potrzeby zauważone przez artystów, animatorów kultury, aktywnych działaczy środowisk kulturalnych i NGO z 

uwzględnieniem wszystkich grup społecznych i wiekowych, bez marginalnego traktowania obszarów o najuboższej 
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ofercie kulturalnej. Polityka w szczególny sposób winna dążyd do zwiększenia uczestnictwa w kulturze i 

świadomości podnoszenia poziomu własnego i lokalnego rozwoju, oraz badania potrzeb kulturalnych osób 

najuboższych, a także niepełnosprawnych i ich rodzin, umożliwiając systematyczny, aktywny udział w życiu 

kulturalnym regionu i swobodny dostęp do kulturalnej oferty wszystkich instytucji kultury. Założeniem regionalnej 

polityki kulturalnej powinno byd kreowanie i podtrzymywanie wśród odbiorców kultury poczucia tożsamości 

regionalnej poprzez połączenie tradycji współczesności, w szczególności poprzez: 

 

- wykorzystanie naturalnych zasobów i potencjału regionu w budowani oferty kulturalnej dla mieszkaoców regionu 

oraz turystów 

- dotarcie do lokalnych społeczności i uświadamianie o walorach turystycznych i kulturowych otoczenia, 

zmobilizowanie miejskich i wiejskich środowisk twórczych do podjęcia próby wykorzystania bogactwa regionu dla 

promocji oraz realizacji imprez kulturalnych (imprezy w plenerach, imprezy poświęcone architekturze, bogactwom 

naturalnym. lokalnej historii, legendom, itd.”.    

 

VI. Wnioski i Rekomendacje 

Profil działalności 

WOKiS nastawiony jest na wsparcie merytoryczne instytucji kultury i innych podmiotów działających w tym polu 

oraz kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkaoców regionu. 

Działania instytucji osadzone są w lokalnej i regionalnej tradycji. 

 

VII. Uwagi metodologiczne 

Dane dotyczące realizacji badania w województwie: 

Badanie zrealizowano na podstawie: 

Wywiad z dyrektor i 2 pracownikami pracowni. 

VIII. Podsumowanie (Executive summary) 

WOKiS to instytucja skupiająca się na wspieraniu i inicjowaniu działalności kulturalnej w regionie, organizacją 

koncertów, festiwali i innych form mających na celu zaspokojenie i kreowanie potrzeb kulturalnych mieszkaoców 

regionu, promocją regionalnych artystów i sztuki. Nacisk kładziony jest m.in. na integrację społeczną. Ważnym 

aspektem tego działania jest Regionalny Inkubator Kultury oraz Regionalna Linia Kulturalna oraz platforma 

internetowa (mapa kultury, gdzie różne podmioty zgłaszają swoje działania, oraz wyszukiwarka kujawsko-

pomorskich imprez kulturalnych). WOKiS angażuje się we wspieranie lokalnych domów kultury. Działania instytucji 

osadzone są w lokalnej i regionalnej tradycji. 
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3.11. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Województwo świętokrzyskie. 
 

Marcin Jewdokimow 

I.  Wstęp 

WDK w Kielcach to duża i bardzo sprawnie działająca instytucja, mocno osadzona w regionie oraz silnie nastawiona 
na polepszenie życia w regionie poprzez działania edukacyjne. Nacisk kładziony jest na amatorski ruch artystyczny 
oraz kulturę lokalną, w których to obszarach widzi się możliwośd podnoszenia kapitału społecznego, oraz wsparcie 
merytoryczne różnych podmiotów działających w dziedzinie kultury (w cyklicznych spotkania z dyrektorami 
lokalnych DK bierze udział ok. 80 proc. dyrektorów). Działalnośd WDK jest wielokierunkowa – wspomnied należy tu 
działające przy WDK zespoły i pracownie oraz organizację wydarzeo artystycznych (niektórych o randze 
międzynarodowej). Na uwagę zasługuje prowadzenie kina oraz akademii filmowej (w tym świetnego wyposażenia 
kina) oraz działalnośd Portalu Informacji Kulturalnej (PIK), który posiada duże możliwości techniczne (m.in. 
transmisje na żywo) i spełnia rolę kulturowego informatora regionu. 

Specyfika działania WDK związana jest z charakterystyką regionu – z ponad 100 gmin w województwie 90 proc. 
mają poniżej 5 tys. mieszkaoców. Stąd nacisk na kulturę lokalną oraz dostrzegalna potrzeba wsparcia DK i innych 
podmiotów działających w dziedzinie kultury. 

WDK około 35 proc. dochodów uzyskuje spoza dotacji celowej. Ważnym źródłem finansowania jest 
wielokierunkowa działalnośd nastawiona na zysk oraz pozyskiwanie pieniędzy z grantów, m.in. UE. 

Zwraca uwagę bardzo dobry stan wyposażenia i budynku (2500 m2), wyremontowanego 4 lata temu. Mimo tak 
silnej bazy lokalowej, WDK organizuje dużo imprez w terenie i we współpracy z lokalnymi DK i NGO-sami. WDK, jak 
inne WDK, realizuje również działania zlecone z UM. 

 

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Historia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

 Historia WDK jest długa, a jeszcze dłuższa jest historia budynku, w którym instytucja się mieści. Warto podkreślid, 
że obecne kierunki działania WDK zakorzenione są w przeszłym profilu funkcjonowania. Twórczośd ludowa 
wspierana jest od kooca lat 40., dokształcanie osób związanych z amatorskim ruchem artystycznym, a szerzej 
edukacja kulturalna korzeniami sięga lat 70., a współpraca z grupami defaworyzowanymi lat 90. (m.in. osoby 
niewidome). 

W 1933 roku z inicjatywy Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego32 (później im. Józefa 
Piłsudskiego) (kierowanego przez kpt. Mariana Przyłuskiego) przystąpiono do budowy Domu Przysposobienia 
Wojskowego i Wychowania Fizycznego. W 1947 – 1948 roku powołanie przez działaczy kultury Domu Kultury 
Robotniczej uchroniło obiekt od zagarnięcia przez urzędy administracji. Od tego czasu zaczęła się autentyczna 
działalnośd kulturalna. Dom Kultury Robotniczej uważany jest za początek Wojewódzkiego Domu Kultury, od tego 
więc czasu liczy się powstanie działalnośd WDK. W kolejnych okresach placówka zmieniała nazwę i profil działania, 
ale ciągle pozostawała związana z działalnością kulturalną. Jak mówi dyrektor: „Działalnośd kieleckiego WDK 
wyróżniała się na tle kraju, bowiem na placówkę posypał się grad nagród i wyróżnieo: dyplom Ministerstwa Kultury 

                                                           
32

 Stanowił rodzaj cywilnego zaplecza armii i był mocno powiązany ze stacjonującym w mieście 4. Pułkiem Legionów. 
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i Sztuki we współzawodnictwie placówek kultury, dyplom Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych, dwa razy 
pierwsze nagrody za program imprez na ogólnopolskich giełdach programów (Lublin - „Kieleckie Aktualności 
Kulturalne”, Toruo - „Współgospodarze miasta”).W koocu lat 70-tych działalnośd środowiskowa WDK musiała ulec 
poważnemu ograniczeniu ze względu na remont wysłużonego obiektu .Niemałym zadaniem dla Wojewódzkiego 
Domu Kultury było opracowanie <Prognozy rozwoju kultury w województwie kieleckim do roku 1995>”. W latach 
80.  działało jeszcze 10 oddziałów WDK, 24 gminne ośrodki kultury, 10 wiejskich domów kultury, 216 klubów 
„Ruch”, 114 klubów „Rolnika” oraz 76 świetlic wiejskich (oprócz tego placówki związkowe i spółdzielcze), 
działalnośd instrukcyjno-metodyczna WDK. Kontynuowano cykle dokształcające kadrę amatorskiego ruchu 
artystycznego - kursy dające uprawnienia zawodowe z dziedziny teatru, teatru lalek oraz taoca, organizowano 
ogólnopolskie plenery plastyczne i fotograficzne, prowadzono - wespół z Uniwersytetem Ludowym - kursy 
dokształcające dla gospodarzy klubów wiejskich oraz stałą, fachową pomoc instruktorom amatorskiego ruchu 
artystycznego i organizatorom życia kulturalnego. W 1990r. Wojewódzki Dom Kultury powrócił do imienia swojego 
patrona, pozostając Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego. W latach 90. edukację kulturalną 
poszerzył WDK o działalnośd Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, który oprócz zajęd i 
atrakcji integrujących, prowadził także stałą rehabilitację swoich podopiecznych poprzez działania artystyczne. 
Poszerzyło swój zakres oddziaływania także Centrum Kultury Niewidomych, które oprócz muzyków, otoczyło 
opieką osoby uzdolnione plastycznie oraz obdarzone talentem literackim i recytatorskim. Regionalny Ośrodek 
Metodyczny realizował zadania animujące społeczny ruch kulturalny w lokalnych środowiskach poprzez 
prowadzenie zintegrowanego programu metodycznego „WDK w gminie”. Działania skierowane do kadry 
instruktorskiej i członków zespołów oraz nauczycieli dotyczyły pozyskiwania kwalifikacji zawodowych z zakresu 
taoca współczesnego, teatru oraz pedagogiki zabawy. Działania promujące najlepsze osiągnięcia artystyczne ruchu 
amatorskiego w województwie poszerzały swój zasięg poprzez uczestnictwo w nich zespołów zagranicznych.  

Jak mówi dyrektor, komentując specyfikę działania w latach 90.: „przemiany społeczno - gospodarcze w tych 
latach, wywołane akcesją Polski do Unii Europejskiej, wymagały unowocześnienia zarządzania instytucją kultury. 
Działalnośd artystyczna WDK, oprócz działao tradycyjnych, dotyczyła organizacji imprez plenerowych, promujących 
Unię Europejską”. 

 

Misja i wizja  

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudzkiego zlokalizowany jest w ścisłym centrum Kielc a rocznie odwiedza i 
korzysta z jego usług około 300.000 osób uczestnicząc w około 1500 propozycjach kulturalnych w tym „najbardziej 
prestiżowych imprezach i wydarzeniach kulturalno-artystycznych znaczących dla Kielc i regionu świętokrzyskiego” 
(dyrektor).  

Z wywiadów przeprowadzonych z rozmówcami oraz na podstawie statutu instytucji33 wyróżnid można następujące 
podstawowe zadania WDK: 

1. Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej 

2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę              

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturowych 

4. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowao wiedzą i sztuką 

5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego 

6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych 

                                                           
33

 http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=7&id2=38&language=pl&PHPSESSID=36d5484fa7126aa1c9ca21627b24f0af 

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=7&id2=38&language=pl&PHPSESSID=36d5484fa7126aa1c9ca21627b24f0af
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7. Realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w mieście Kielce i w województwie 
świętokrzyskim 

8. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami regionalnymi i innymi organizacjami 
pozarządowymi 

9. Merytoryczne wsparcie wojewódzkich instytucji kultury i innych podmiotów czy grup nieformalnych 
zajmujących się tą dziedziną 

10. Promocja województwa (tu sztandarowym działaniem jest projekt „Świętokrzyskie – kraina pięknych 
koni”34 

 

Dyrektor podkreśla, że cele WDK wynikające ze statutu uszczegółowiane są w oparciu o specyfikę lokalną, stąd 
duży nacisk kładziony jest na amatorski ruch artystyczny w województwie (który działa w ramach NGOsów, GOKów 
czy grup nieformalnych), w tym nacisk kładziony jest również na działania podejmowane przez osoby 
niepełnosprawne. W związku ze specyfiką województwa (zdecydowana przewaga gmin wiejskich i nastawionych na 
produkcję rolniczą oraz bogatą kulturę ludową) działania WDK koncentrują się również na sztuce lokalnej poprzez 
m.in. wspomagania ruchu artystycznego o tym profilu, odbudowie kultury małych miasteczek „niszczonej w okresie 
PRL-u” (jak dodaje dyrektor). 

Należy silnie podkreślid, że zdaniem dyrektora działania dotyczące sztuki mają mied na celu nie tylko tworzenie i 
rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkaoców również poprzez dawania narzędzi do pracy w tym zakresie (stąd 
szeroka oferta szkoleo i warsztatów oferowana przez WDK), ale także budowę społeczeostwa obywatelskiego i 
wzrost kapitału społecznego, co osiągnięte ma byd właśnie poprzez wspieranie ruchu artystycznego oraz lokalną 
promocję kultury lokalnej. W efekcie działania te przyczynid się mają do odzyskania utraconej świadomości swoich 
korzeni (pamięd społeczna) jako istotnego elementu budowania kapitału społecznego. 

Jak mówi dyrektor: „Podstawowym zadaniem WDK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych 
mieszkaoców miasta i województwa. Bardzo dobra baza lokalowa oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra 
sprawiają, że Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach jako jeden z niewielu wojewódzkich domów kultury w kraju 
łączy szeroko zakrojoną działalnośd doradczo-metodyczną z bogatą działalnością środowiskową”. Stanowi ona 
<warsztat pracy> dla instruktorów-metodyków przekazujących swoje doświadczenia zawodowe instytucjom 
kultury, amatorskim zespołom artystycznym i twórcom ludowym. Tak więc niewątpliwym sukcesem w długoletniej 
działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach jest utrzymanie w dobrej kondycji – i to zarówno ilościowej 
jak i jakościowej – amatorskiego ruchu artystycznego działającego w środowisku wiejskim. Obserwujemy nawet 
sukcesywnie powiększającą się liczbę zespołów folklorystycznych, kultywujących w pieśniach i taocach tradycję 
ludowego muzykowania. To właśnie z myślą o tych zespołach WDK podejmuje liczne działania. Lokalizując nasze 
imprezy w miejscowościach o dużych walorach turystycznych podkreślamy rolę dziedzictwa kulturowego w 
kreowaniu wizerunku regionu, w promocji jego atutów turystycznych i kulturalnych. Udowadniamy tym samym, że 
kultura może stad się także ważnym elementem rozwoju gospodarczego województwa. Wojewódzki Dom Kultury 
im. J. Piłsudskiego w Kielcach jest jednostką, która w sposób nowatorski i aktywny traktuje wyzwania związane z 
krzewieniem kultury w społeczeostwie. Świadomi zapotrzebowao na określone dziedziny czy formy kulturalne, 
staramy się wyjśd im naprzeciw”. 

WDK silnie zajmuje się folklorem (bezpośrednie dziedzictwo kulturowe), ma do tego przygotowaną kadrę. 
Organizuje  konkursy śpiewaków, kapel i zespołów ludowych, zespołów obrzędowych i muzyków. Pomaga 
merytorycznie dziecięcym  ludowym zespołom działającym w szkołach. Organizuje konkursy recytatorskie na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Pomaga merytorycznie, ma wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 
Organizuje amatorskie konkursy plastyczne, jeśli chodzi o taniec to tylko służy pomocą w taocu ludowym. 

                                                           
34

 http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=65&language=pl 

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=65&language=pl
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W celu realizacji wyżej określonych zadao WDK prowadzi wielokierunkową działalnośd kulturalną, a w 
szczególności: 

1. Udziela pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu, a przede 
wszystkim amatorskim zespołom artystycznym i regionalnym towarzystwom kultury (m.in. szkolenia z zakresu 
zarządzania35 oraz dla profesjonalistów i amatorów zajmujących się kulturą, prowadzenie Portalu Informacji 
Kulturalnej36, wyjazdy instruktorów WDK „w teren” – szkolenia i warsztaty dla GOKów i NGO) 

2. Prowadzi edukację kulturalną mieszkaoców miasta i województwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży 

3. Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu 
kulturalnego37 

4. Sprawuje opiekę nad twórczością ludową 

5. Prowadzi działalnośd kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych 

6. Popularyzuje idee ekologiczne i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnia krajoznawstwo oraz 
formy racjonalnego wypoczynku 

7. Prowadzi działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych 

8. Prowadzi systematyczną edukację filmową społeczeostwa, tworzy warunki do upowszechniania kultury 
filmowej, rozpowszechnia dorobek polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej38 (prowadzenie kina oraz 
Akademii Polskiego Kina w Kielcach – bezpłatne studia). 

 

Do największych sukcesów rozmówcy zaliczają: 

Wykorzystywanie środków unijnych 

Współpraca międzynarodowa 

Wydawnictwa z zakresu kultury regionalnej 

Wprowadzenie ścieżki edukacyjnej 

Prowadzenie działalności kulturalnej z niepełnosprawnymi 

Organizacja imprez międzynarodowych 

                                                           
35

 W WDK funkcjonuje Dział Szkoleo i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, co wskazuje na zinstytucjonalizowanie zarazem 
celu szkoleniowego, jak i rozwiązanie problemu pozyskiwania źródeł zewnętrznych. 
36

 Należy silnie podkreślid działalnośd tego portalu, którego celem jest nie tylko stworzenie platformy wymiany informacji (jak 
np. w Bydgoszczy), ale również prowadzenie własnej działalności dokumentacyjnej, a w szerszej perspektywie promocję kultury 
województwa. WDK posiada własne studio telewizyjne i dziennikarzy, którzy robią materiały w terenie oraz „na żywo”. 
Działalnośd prowadzona jest od maja 2008 roku i realizowane ze środków unijnych.  Więcej: http://pik.kielce.pl/ 
37

 To nowy punkt działalności WDK, wpisany do statutu w 2010 roku. Od dnia 20 października 2010 roku punkt 3 otrzymuje 
brzmienie: „Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury, oświaty oraz działaczy społecznego ruchu 
kulturalnego z zakresu różnych dziedzin kultury i sztuki”. Ta zmiana pokazuje, że WDK jest instytucją zmieniającą się. 

38
 Punkt 8 dodano do Statutu od 19 marca 2008 roku. 

http://pik.kielce.pl/
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Modernizacja WDK w celu przystosowania instytucji do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury (m.in. 
studio telewizyjne i bardzo nowoczesne kino) 

„To, że się placówka utrzymała, rozszerzyła swoją działalnośd i w dalszym ciągu współpracuje i jest potrzebna w 
terenie” (dyrektor) 

 

Jak mówi dyrektor WDK: „Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach jest samorządową jednostką 
kultury, wyspecjalizowaną w organizacji różnorodnych form działalności kulturalnej, dla której terenem działania 
jest obszar Kielc i województwa świętokrzyskiego. Największym naszym sukcesem jest to, iż WDK w ciągu 75 lat 
historii dopracował się kilku pokoleo odbiorców swojej działalności, wielu sukcesów artystycznych na skalę krajową 
i zagraniczną, co dzieo kierując się  zasadą poszukiwania takiego modelu pracy, który będzie odpowiadał na 
zapotrzebowanie społeczne mieszkaoców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego”. 

Innymi słowy, jak dodaje jeszcze dyrektor: misja WDK to działanie, współpraca z jednostkami podległymi w terenie, 
szczególnej opiece podlegają zespoły amatorskie czy ludowe plastyczne i taoca. Organizowanie konkursów, na 
których te grupy mogłyby się zaprezentowad, zaistnied i popieranie takiej działalności na szczeblu powiatów i gmin, 
pomoc merytoryczna i techniczna. 

Dyrektor podkreśla, że działalnośd kulturalna jest kluczowa dla rozwoju województwa: „Szeroka oferta kulturalna 
WDK jest kluczowa dla rozwoju kultury w województwie. Czynniki społeczne są niewątpliwie ważne, aby trafid z 
działalnością do odpowiednich odbiorców, ale  czynniki ekonomiczne są w naszej działalności najważniejsze, tak to 
w urządzaniu konkursów, przeglądów, szkoleo, jak i w działalności merytorycznej”. 

 

Struktura działalności  

Dział Artystyczny WDK w Kielcach prowadzi szeroko rozumianą edukację kulturalną adresowaną do szerokiego 
kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. „Najbardziej prestiżową imprezą 
organizowaną przez Dział Artystyczny jest Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. 
Henryka Morysa. Świadczy o tym udział najlepszych solistów polskich oraz czołówki dziecięcych i młodzieżowych 
piosenkarzy z takich paostw jak - Rosja, Ukraina, Litwa, Estonia, Łotwa, Białoruś, Kazachstan i Mołdawia. Bardzo 
istotną formą pracy Działu Artystycznego jest realizacja dużych widowisk i spektakli, łączących różne dziedziny 
sztuki estradowej i scenicznej. W krajobraz kulturalny miasta wpisały się organizowane od wielu lat koncerty „WDK 
- miastu”, odbywające się z okazji świąt paostwowych. Koncerty te są okazją do zaprezentowania dokonao 
młodych kieleckich artystów doskonalących umiejętności w zespołach tanecznych i studiach wokalnych. Dział 
Artystyczny WDK jest także organizatorem wielu cyklicznych imprez, konkursów, festiwali i przeglądów o zasięgu 
ogólnopolskim i wojewódzkim.  

Dział Artystyczny opiekuje się również dziecięcymi zespołami tanecznymi, które mogą poszczycid się wieloma 
sukcesami i udziałem w licznych prestiżowych imprezach”.  Szczególną formą pracy jest działalnośd 
Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Prowadzi on terapie poprzez sztukę w grupie osób o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dział Artystyczny organizuje również imprezy na zlecenie firm, instytucji, 
zakładów pracy, a także jednostek samorządowych. Przykładem tego typu imprez są festyny, widowiska 
plenerowe, spotkania integracyjne, czy też zabawy choinkowe dla dzieci. 

Dział Impresariatu zajmuje się m.in. organizacją imprez zleconych, które generują zysk WDK. 

Dział Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej skoncentrowany jest na działalności związanej z kinem i edukacją 
filmową. Kino WDK prowadzi działalnośd o charakterze studyjnym, odpowiadając na lukę repertuarową pomiędzy 
kinami wielosalowymi a tradycyjnymi kinami z komercyjnym repertuarem. Polityka kina wdk opiera się na 
repertuarze niekomercyjnym, artystycznym. 
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Dział Dziedzictwa Kulturowego (doskonalenie i dokształcanie zawodowe,  pomoc metodyczno-repertuarowa 
amatorskiemu ruchowi artystycznemu, edukacja kulturowa - sztuka ludowa, regionalizm, ochrona przyrody – 
organizowanie warsztatów, szkoleo, prowadzonych przez specjalistów, skierowanych do kierowników zespołów 
ludowych, nauczycieli, instruktorów ośrodków kultury, organizacja imprez aktywizujących społeczny ruch 
kulturalny , pomoc samorządowym jednostkom kultury w zakresie konstruowania projektów kulturalnych). Oferta 
edukacyjna Działu obejmuje także zajęcia plastyczne, teatralne i wokalne dla dzieci i młodzieży. Dział współpracuje 
z pozostałymi ośrodkami kultury na terenie województwa, władzami powiatowymi, miejskimi i gminnymi oraz 
Kołami Gospodyo Wiejskich. Dodatkowe środki na organizację przedsięwzięd realizowanych przez Dział 
pozyskiwane są m.in. z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Kielce. 

 

Dział Portalu Kulturalnego – prowadzenie Portalu Informacji Kulturalnej. Portal Informacji Kulturalnej 
województwa świętokrzyskiego powstał w maju 2008 roku.  

 
 

Dział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Szkoleo (organizowanie doskonalenia zawodowego w tym szkoleo 
i kursów kadry zatrudnionej w instytucjach kultury, nauczycieli, studentów,  organizowanie kursów 
kwalifikacyjnych i podstawowych z zakresu różnych dziedzin sztuki, gromadzenie pomocy metodycznych 
niezbędnych w działalności szkoleniowej, opracowanie planów i harmonogramów szkoleo oraz ofert szkoleniowych 
skierowanych do placówek i instytucji kultury w województwie świętokrzyskim, opracowanie i wdrażanie 
programów szkoleniowych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym krajowych i unijnych).  Oferta 
przygotowana przez Dział Szkoleo WDK adresowana jest w szczególności do dyrektorów i pracowników instytucji 
kultury oraz przedstawicieli stowarzyszeo, fundacji i organizacji kulturalnych. Głównym celem szkoleo jest zdobycie 
przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznej umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i 
umiejętności w zakresie (zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych Human Resource, organizacji i kadr, 
ekonomii kultury, rachunkowości i finansów, marketingu, promocji i public relations, negocjacji i sponsoringu, 
opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym krajowych i unijnych).  

Dział Administracyjno – Gospodarczy. 

Wprowadzane zmiany profilu działania. W 2004 roku opracowano program rozwoju instytucji „WDK  jako 
Nowoczesna instytucja kultury - rola i zadania”.  „Dokument ten określał planowane misje i zadania na lat 2004 – 
2013 Wojewódzkiego Domu Kultury jako instytucji strategicznej (JST) realizującej swoje zadania programowe w 
regionie zgodnie z działaniami horyzontalnymi zawartymi w narodowej strategii rozwoju kultury i narodowego 
programu kultury <Rozwój instytucji artystycznych> na lata 2004-2013”. W ramach działao realizujących misje 
rozwoju instytucji w okresie 2003-2007 zrealizowano projekt „Modernizacja WDK w celu dostosowania do 
pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury” współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach 
projektu wyremontowano i modernizowano WDK, otworzono portal informacji kulturalnej, zaprojektowano i 
uruchomiano portalu o tematyce kulturalnej, podłączono do światłowodu oraz zainstalowano nowoczesne 
zabezpieczenia w WDK przed pożarem i kradzieżą. Najważniejszą częścią projektu było stworzenie portalu 
kulturalnego, na którym odwiedzający znajdują informacje kulturalne o tym, co dzieje się w mieście i regionie. Na 
stronie tej prezentowany jest m.in. dorobek artystyczny lokalnych twórców, instytucji kultury, wydarzeo 
artystycznych i kulturalnych. Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego powstał w maju 2008 
roku ”. Ma możliwośd bezpośredniej transmisji audycji, wywiadów, relacji z imprez, koncertów, festiwali oraz 
innych wydarzeo kulturalnych. Wyróżnikiem portalu jest telewizja internetowa i transmisja na żywo imprez i 
wydarzeo kulturalnych. 

WDK podejmuje również działania związane z racjonalizacją kosztów funkcjonowania, m.in. przez: zmianę struktury 
organizacyjnej  placówki , rotacja stanowisk pracowników w wieku emerytalnym ( zamiana umowy o prace etat 1/1 
na umowę zlecenie ), ograniczenie godzin nadliczbowych pracowników, pozyskiwanie środków z funduszy 
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strukturalnych, dotacji, wypracowywanie środków własnych dzięki nowym formą działalności dochodowej 
(powołanie impresariatu – działalnośd zarobkowa , organizowanie nowych kursów , szkoleo , warsztatów , 
wdrożenie zajęd artystycznych  popołudniowych – kursy plastyczne, taneczne, organizowanie  imprez artystycznych  
i kulturalnych zarobkowych, organizowanie giełd  , wystaw, kiermaszy (zarobkowych), przygotowanie sal i 
pomieszczeo WDK pod kątem wynajmów  na kursy, szkolenia, itp., poszukiwanie partnerów wspólnych 
przedsięwzięd kulturalnych, przygotowanie kompleksowej oferty dla instytucji, firm prywatnych - odnośnie 
wynajmu sal WDK i organizacji imprez wraz z cateringiem), poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania. 

 

2. Oferta  

- w odniesieniu do partnerów/klientów instytucjonalnych: (koncerty, wynajem sal), kino WDK organizuje seanse 
dla grup zorganizowanych np. szkoły, prowadzi projekty edukacyjne, dziecięcych zespołów folklorystycznych i grup 
recytatorskich, w organizacji konkursów we współudziale z domami kultury 

- w odniesieniu do klientów indywidualnych:  imprezy – seanse, wystawy, występy,   zespoły artystyczne, koła i 
kluby, kursy), kino WDK organizuje bieżący repertuar, wydarzenia specjalne, przeglądy i repliki festiwali filmowych, 
warsztaty filmów dla nauczycieli, uczestnictwo w zespołach tanecznych WDK, zespołu Folklorystycznego Kielce, 
udział w zwiedzaniu wystaw  organizowanych z różnych okazji, szkolenia, konferencje. 

Flagowy produkt: 

Najważniejszym produktem WDK są Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem organizowane od 38 lat 

nadzór merytoryczny nad działalnością nieprofesjonalnych zespołów ludowych 

międzynarodowe Festiwale (Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka 
Moryfa, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Mryjjnej Ad Gloraim Dei, Międzynarodowe Buskie Spotkania z Filklorem) 

przeglądy taneczne 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Instytucje kultury 

Artyści indywidualni 

Społeczności lokalne (miejska, wiejska) 

Klienci indywidualni kina WDK to mieszkaocy Kielc i województwa świętokrzyskiego, klienci instytucjonalni to 
szkoły z terenu Kielc i województwa, uczelnie wyższe – Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet J. 
Kochanowskiego, Wszechnica Świętokrzyska, Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku 

Jeżeli chodzi o deklamacje to odbiorcą są przede wszystkim szkoły i młodzież, jeżeli chodzi o taoce to młodzież, 
dzieci, jednostki kultury i szkoły. Jeżeli chodzi o folklor to amatorskie   zespoły folklorystyczne , jednostki kultury i 
szeroka rzesza odbiorców muzyki ze wsi. 

 

Dobór klientów odbywa się poprzez: 

Dobór wg potrzeb zgłaszanych przez środowiska 
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Oferta jest b. szeroka, każdy może znaleźd coś interesującego dla siebie. Kino, oferta dla seniorów, dla dzieci, taniec 
itd. 

klient ma wpływ bezpośredni, jeżeli publicznośd się pojawia, wiemy, że imprezy są potrzebne i dobrze 
przyjmowane przez klientelę 

 

Zgłaszane przez klientów potrzeby są realizowane wg możliwości i zakresu statutowego WDK, np. kino WDK 
prowadzi korespondencję elektroniczną z widzami i na bieżąco reaguje na prośby repertuarowe, programując 
bieżący repertuar. 

Diagnoza potrzeb klientów: rozmowy podczas spotkao z dyrektorami, instruktorami, szkołami, placówki kultury, 
prezesami i dyrektorami firm. Kino WDK prowadzi korespondencję elektroniczną z widzami i na bieżąco reaguje na 
prośby repertuarowe, programując bieżący repertuar. 

 

4. Efektywnośd  

Zdaniem rozmówców za efektywnośd WDK uznad można: 

ilośd zrealizowanych projektów, wydarzeo artystycznych,   

różnorodnośd oferty 

profesjonalne podejście do tematu 

w odniesieniu do DK i innych podmiotów zajmujących się kulturą miarą efektywnośd jest chęd ich udziału w 
imprezach i szkoleniach organizowanych przez WDK. 

Po za znajomieniu się ze specyfiką różnych placówek dodałbym jeszcze:  

skutecznośd w pozyskiwaniu funduszy, w tym z UE 

Swój wpływ WDK ocenia bardzo dobrze: „artyści, zespoły i instruktorzy z WDK SA rozpoznawalni w terenie przez 
swoja merytorycznośd i pomoc w działaniach a artyści przez wysoki poziom występów, co powoduje powstawanie 
nowych zespołów, kółek teatralnych” (dyrektor). 

Informacje o swojej efektywności czerpią z: 

informacji w mediach 

indywidualnych odwiedziny mieszkaoców,  

chętne fundowanie nagród przez sponsorów nagrody 

Zdaniem dyrektora WDK postrzegany jest jako instytucji prężnie działająca w dziedzinie kultury. 

 

5. Współpraca 

Najważniejszymi partnerami są: Urząd Marszałkowski (traktowany jako partner) oraz instytucje kultury 
województwa, stowarzyszenia itp. Rozmówcy podkreślali ważnośd powiatowych i gminnych ośrodków kultury oraz 
szkół. 
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Ocena współpracy: 

Kino WDK współpracuje z siecią kin studyjnych i lokalnych, filmoteką narodową, polskim instytutem sztuki 
filmowej, WDK spełnia rolę, która jest poza konkurencją 

pomoc merytoryczna WDK dla placówek kultury i szkół jest  bardzo przydatna i wysoko oceniana. Inicjatywa 
współpracy często wypływa z WDK, ale także o pomoc zwracają się szkoły 

 

Konkurencja w regionie: 

Trudno mówid o konkurencji w przypadku WDK. Obecnie domy kultury są jednostkami samorządowymi, 
podlegającymi wójtom i prezydentom. Realizują swój program statutowy. Zbiegają o partnerski układ z innymi 
domami kultury. 

Jednocześnie Powstaje dużo agencji koncertowych i oni przejmują częśd  imprez koncertowych, ruszają się także 
szkoły i placówki kultury. 

 

WDK współpracuje również z podmiotami ogólnopolskimi i innymi WDK (np. z Przemyśla – to były WDK) w ramach 
realizacji wspólnych imprez. 

Dyrektor WDK podkreśla, że ze względu na silną pozycję WDK zapewnia ciągłośd współpracy co jest bardzo ważne 
dla mniejszych instytucji. 

Współpraca z DK 

Dyrektor podkreśla, że współpraca z DK odbywa się na zasadzie partnerskiej, a nie narzucania. Zwraca uwagę na 
ważny fakt, że niektóre DK mają większy budżet nie WDK (np. DK w Ostrowcu Świętokrzyskim). 

 

Można powiedzied, że badany WKD: 

WDK koordynuje prace DK, pełni rolę lidera w niektórych projektach angażujących więcej niż jeden DK 

WDK organizuje sieci, umożliwia wymianę informacji i współpracy pomiędzy DK - WDK jest inicjatorem spotkao i 
konferencji a tym samym koordynatorem działania 

WDK dzieli się własną wiedzą z DK 

WDK dzieli się zewnętrzną wiedzą (organizacja szkoleo, konferencji prowadzonych przez osoby inne niż pracownicy 
WDK) 

WDK pomaga w budowaniu strategii działania DK - tak, jeśli zainteresowane ośrodki o to proszą 

WDK zbiera informacje o działaniach DK- tak, przez Portal Informacji Kulturalne, podpisane z gminami umowy o 
współpracy kulturalnej 

WDK razem z badanym DK podejmuje wspólną realizację zadao - tak, przez organizację przeglądów artystycznych; 
kapel, chórów, zespołów śpiewaczych itp., np. Ostrowiec –CECYLIADA, Busko, Jędrzejów, Masłow –Buskie 
Spotkania z Folklorem, Pioczów  - Międzynarodowy Przegląd Chórów, Włoszczowa – Woj. Przegląd Kolęd i 
Pastorałek, Daleszczyce – Woj. Przegląd Pieśni Wielkopostnych, Wszystkie miasta województwa – udział w telewizji 
internetowej PIK. 
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WDK deklaruje współprace ze wszystkimi DK w województwie – jest otwarty na wszystkich. O podjęciu współpracy 
jakośd współpracy poprzez udział pracowników i środki, jakimi DK dysponują. Tę współpracę można by polepszyd i 
rozszerzyd poprzez wspólne urządzanie większej ilości imprez, wykorzystanie większej ilości środków i ludzi. Jednak 
z obecnego modelu współpracy są zadowoleni. 

WDK podejmuje również współpracę z DK spoza województwa: „ma miejsce udział naszych zespołów i solistów z 
przeglądach, konkursach i warsztatach tanecznych w ośrodkach kultury w całej Polsce, jeżeli chodzi o konkursy 
szczególnej rangi – jurorzy”. 

 

6. Kultura zarządzania  

Relacje w zespole określane są jako bardzo dobre. Siłą zespołu jest: kompetencje, aktywnośd, kreatywnośd 
zawodowa. 

Decyzje podejmowane są w formie przedyskutowania problemu i wspólne najczęściej podjęcie decyzji 

 

7. Zasoby 

Proporcja etatów, merytorycznych, administracyjnych i technicznych 

pracownicy administracji     24 osoby –    23,5 etatu 

pracownicy merytoryczni     42 osoby  -   40,35 etatu 

Razem: 66 osób, 63,85 etatu. 

 

Braki w zatrudnieniu dotyczą etatowego etnochoreografa. Rozmówcy zwracali również uwagę, że n w 
województwie są problemy ze znalezieniem bardzo dobrych specjalistów, np. instruktorów, co związane jest 
możliwościami finansowymi WDK. 

Kadry oceniane są bardzo dobrze. 

Pracownicy WDK podnoszą swoje kwalifikacje, np. instruktorzy podnoszą swoje kwalifikacje na kierunkach 
etnografii, etymologii, muzyki, zarządzania w administracji, jeżeli jest szkolenie wysokiej klasy, szczególny nacisk na 
zdobywanie środków z programów europejskich i ministerialnych. 

Wskazują, że najlepszym modelem jest spójnośd etatyzacji z grantami. 

 

Zasoby materialne: infrastruktura 

WDK mieści się w centrum Kielc, a bardzo dużym i reprezentatywnym budynku. Modernizacja budynku miała 
miejsce 3 lata temu, ale dyrektor i tak chciałbym mied więcej miejsca. Brakuje jednynie dużego parkingu. 
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Ostatnio pozyskany sprzęt: 

WDK pozyskał środki na zakup, projektora kinowego 35mm i nagłośnienia, nowego ekranu kinowego, projektora 
multimedialnego FULL HD (DOTACJE: PISF, MKIDN, ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI, wkład własny). 

 

I. Zakupiono sprzęt dot. realizacji projektu „Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji 
nowoczesnego    centrum kultury” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tj. : 

Zainstalowano system zabezpieczeo przed pożarem i kradzieżą  

Uruchomiono portal o tematyce kulturalnej – zakupiono sprzęt komputerowy 

Zakupiono wyposażenie do portalu – specjalistyczne urządzenia teletechniczne  

Zakupiono sprzęt i urządzenia do nagłośnienia 

II. Ze środków Urzędu Marszałkowskiego zakupiono:  

Samochód osobowy  

Dofinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego do kina Wojewódzkiego Domu Kultury 

Wykonano sied strukturalną 

Wyposażenie – gabloty, stoły, krzesła 

Dofinansowano zakup ekranu kinowego 

III. Ze środków Polskiego Instytut Sztuki Filmowej zakupiono: 

Sprzęt projekcyjny do kina Wojewódzkiego Domu Kultury 

Ekran kinowy 

IV. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono sprzęt nagłaśniający do kina 
Wojewódzkiego Domu Kultury. 

Ponadto zakupiono ze środków własnych: 

Zestawy komputerowe 

Kopiarko-drukarkę 

Ploter 

Sprzęt oświetleniowy 

Warto podkreślid, że w WDK działa 12 instytucji, głównie stowarzyszenia i towarzystwa39. 

 

 

                                                           
39

 Więcej: http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=7&language=pl 

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=7&language=pl
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Budżet 

 

Utrzymanie budynku         7% procent budżetu 

Pensje i wynagrodzenia            50%  procent budżetu 

Organizację imprez masowych       ______ procent budżetu 

Koła, kluby i zespoły artystyczne 2%  procent budżetu 

Organizację kursów, szkoleo 2 % procent budżetu 

Wsparcie lokalnych DK (o ile da się 
wyodrębnid z pozycji powyżej) 

______ procent budżetu 

Inne – Materiały, usługi obce, 
podatki, imprezy masowe 

39%  procent budżetu 

 

Pozyskiwanie środków: 

65% - Urząd Marszałkowski 

4% - Unia Europejska (Świętokrzyskie – kraina pięknych koni; projekt trzy letni, to tylko na rok 2010) 

9% - Taoce Ludowe Dawniej i Dziś – Projekt Norweski 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie  

Działalnośd informacyjno-promocyjna działalności WDK jest realizowana  poprzez wdrożenie koncepcji spójnego 
systemu wewnętrznej i zewnętrznej promocji kultury . 

Wewnętrzna:  

przygotowywanie miesięcznych  wykazów i zestawieo  imprez organizowanych przez instytucje . 

przygotowywanie bieżących informacji w celu uzupełniania i aktualizowania strony internetowej odnośnie 
działalności kulturalnej instytucji . 

prowadzenie stałej bieżącej informacji na tablicy – hol WDK. 

opracowywanie informatorów o działalności kulturalnej WDK . 

uruchomienie wersji  strony internetowej WDK. 

Stworzenie bazy danych : medii , VIP , instytucji współpracujących z WDK. 

Przygotowywanie reklam i promocji  imprez w Internecie WDK 

Uruchomienie wystaw i innych przedsięwzięd prezentujących działalnośd  instytucji  

Opracowanie strategii ( nabywcy i odbiorcy) imprez organizowanych przez WDK. 
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współpraca z twórcami i artystami mająca na celu organizowanie wystaw i prezentacji ich działalności oraz 
współpracy z WDK. 

inicjowanie wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym , edukacyjnym i informacyjnym przy współpracy 
z działem. 

pomoc w organizowaniu wymian artystów i grup artystycznych 

inicjowanie działao na rzecz uczestnictwa instytucji w festiwalach, konkursach, przeglądach, konferencjach i 
spotkaniach międzynarodowych o charakterze kulturalnym. 

budowanie inicjatyw i przedsięwzięd tworzących nowe wartości kulturalne i artystyczne. 

zawieranie umów współpracy artystycznej i kulturalnej z ośrodkami na terenie Polski i poza granicami kraju i 
organizacja  barterowych wymian artystycznych 

przygotowanie folderów , plakatów  reklamowych   

 

Promocja zewnętrzna  

prowadzenie stałej reklamy działalności WDK , w lokalnych mediach 

odnośnie ( imprez , kursów, szkoleo) 

wdrożenie stałego systemu promocji działalności instytucji poprzez bieżąca reklamę : kursów , szkoleo  na terenie 
Miasta Kielce. 

przekazywanie stałych informacji o działalności , imprezach organizowanych na strony internetowe serwisów 
kulturalnych i punktów informacji kulturalnej. 

nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z mediami regionalnymi i ogólnokrajowymi  (radio, prasa, tv) 
odnośnie wspólnych inicjatyw kulturalnych . 

Zachęcenie szkół  do korzystania z organizowanych przez instytucje: kursów , szkoleo , ścieżek edukacji 
kulturalnych  itp. 

współpraca z instytucjami kultury, placówkami sztuki użytkowej,  organizacjami i osobami działającymi w dziedzinie 
kultury i sztuki w celu budowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięd kulturalnych. 

wypracowywanie aktywnych form współpracy  z organizacjami pozarządowymi w tym w szczególności z fundacjami 
, instytucjami kultury w celu podejmowania wspólnych inicjatyw kulturalnych 

Promowanie w mediach działalności i imprez organizowanych lub współorganizowanych  odbywających się terenie. 

Pozyskiwanie sponsorów i mecenatów kultury,  na rzecz działalności kulturalnej instytucji . 

 

Kino WDK zamieszcza informacje na stronie internetowej WDK, regularnie wysyła newslettery do widzów, 
instytucji kulturalnych, firm, urzędów paostwowych, mediów lokalnych, widzów. 
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9. Diagnoza i ewaluacja 

WDK Kielce nie prowadzi systematycznej ewaluacji swoich działao, ale pozyskuje informacje dotyczące 
prowadzonej działalności oraz potrzeb kulturalnych w regionie, m.in. poprzez bezpośrednie kontakty z osobami 
związanymi z instytucjami kultury, szkołami i NGO-sami, „ciągły kontakt z gminami” (dyrektor), analizę możliwości 
grantowych innych instytucji, co przekłada się na prowadzenie odpowiednich szkoleo oraz dystrybuowane podczas 
niektórych wydarzeo i szkoleo ankiety ewaluacyjne.  

 

10. Innowacyjnosd, dobre praktyki 

Dyrektor podkreśla tu branie pod uwagę specyfiki lokalnej i regionalnej. Warto podkreślid działalnośd PIK. 

 

11. Rozwój i kierunki zmian 

Dyrektor kierunki zmiany widzi w intensyfikacji współpracy z DK, ze szkołami oraz organizacji szkoleo, kursów i 
konkursów na poziomie amatorskim. 

 

III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania WDK  

Województwo ze zdecydowaną przewagą gmin wiejskich i bogatej kulturze regionalnej. 

 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej tradycji 

Silne osadzenie w tradycji regionalnej, obecne w działalności placówki od czasów przedtransformacyjnych. Mocne 
nastawienie na kulturę regionu (j.w.). 

 

3. Potrzeby lokalne i regionalne, na jakie odpowiada badana instytucja 

Kluczowe problemy i potrzeby w obszarze kultury w województwie świętokrzyskim wg rozmówców z WDK to : 

-  Wykorzystanie lokalnego potencjału kulturowego 

Uaktywnienie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu 

Kreowanie produktów dla innych działao gospodarki – przemysłu czasu wolnego i turystyki 

Tworzenie miejsc pracy przyjaznych dla środowiska, opartych na wiedzy i wysokich technologiach 

Element odnowy i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych 

Kreowanie funkcji metropolitarnych 

Wspomaganie niedochodowej działalności kulturalnej (wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej) 

Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu (jego promocja) 
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Rozwijanie i promowanie turystyki kulturalnej (szlaki dziedzictwa kulturowego) 

Wykorzystanie przemysłów kultury w budowie wizerunku miejsca 

Podtrzymywanie wysokiej jakości życia kulturalnego (rozwój przemysłu festiwalowego) 

Podejmowanie akcji rewitalizacji urbanistycznej i większych prac konserwatorskich 

Wspieranie edukacji kulturalnej 

Promowanie eksportu produktów i usług przemysłów kultury 

Rozbudowa infrastruktury dla działalności artystycznej 

 

Ze względu na taką diagnozę WDK w perspektywie regionu stawia sobie następujące cele: 

Integracja osób niepełnosprawnych w ramach działalności klubu, zespołu i stowarzyszenia 

Animacja działao zespołowych w ramach współpracy z GOK, szkołami 

Organizacja konferencji interdyscyplinarnych 

Szkolenia instruktorów i nauczycieli oraz warsztaty 

Spotkania z twórcami ludowymi-warsztaty 

 

Dodatkowo:  

Ilośd imprez redukowana ze względów finansowych 

Ceny biletów na imprezy komercyjne  wyliczone na poziomie minimalnym 

Wiele imprez organizowanych dla mieszkaoców jest zwolnionych z biletowania, koszty ponosi WDK 

„Na odbiorcę możemy mied wpływ poprzez np. znalezienie miejsca odpowiedniego na jakąś imprezę, a 
ekonomicznie też WDK się stara zdobyd sponsorów, czy wygospodarowad  pieniądze z budżetu” (dyrektor). 

WDK zajmuje się pomocą merytoryczną różnych podmiotom zajmujących się kulturą w regionie, m.in. poprze 
bezpośrednią praca z zespołami tanecznymi, grupami plastycznymi, udział w koncertach i konkursach, zapraszanie 
do wspólnej działalności szczególnie dzieci (konsultacje, szkolenia instruktorów) oraz poprzez PIK i stronę 
internetową WDK dociera do szerszego odbiorcy. W tym zakresie ważne jest też kino WDK, które stawia sobie za 
cel głównie edukację audiowizualną uczniów, młodzieży, studentów i seniorów (projekty: nowe horyzonty edukacji 
filmowej, akademia polskiego filmu, widnokrąg dobrego kina, filmowy klub seniora). 

Zdaniem dyrektora „niewątpliwie WDK jest lokomotywą, która animuje i integruje działalnośd kultury amatorską w 
województwie. Najważniejsze imprezy folklorystyczne, pomimo że organizowane w różnych miejscowościach, są 
animowane przez WDK  (Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem, Wojewódzkie Spotkania Zespołów 
Obrzędowych, Świętokrzyski Przegląd Kolęd i Pastorałek, Wojewódzki Przegląd Pieśni Wielkopostnych itd.). Tak 
samo jest z konkursami tanecznymi np. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych o Złotą Miotłę Baby Jagi i 
Konkursami Recytatorskimi na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Co roku WDK organizuje spotkania 
dyrektorów placówek, kultury województwa na którym omawiane są najważniejsze kierunki działania u nas i w 
terenie, jak i imprezy wspólne i indywidualne poszczególnych jednostek”. 
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WDK prowadzi wielokierunkową działalnośd kulturalną o zasięgu ponadlokalnym m.in. „udzielamy pomocy 
programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu (ze szczególnym uwzględnieniem 
amatorskich zespołów artystycznych), prowadzimy szeroką edukację kulturalną mieszkaoców miasta i 
województwa (zwłaszcza dzieci i młodzieży), dokształcamy i doskonalimy zawodowo pracowników instytucji 
kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wszystkich 
szczebli oraz sprawujemy opiekę nad twórczością ludową. Nasza instytucja pełni znaczącą rolę dla środowiska 
lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych w podtrzymywaniu i budowaniu tożsamości różnorodnych grup 
społecznych, przekazywaniu wartości edukacyjnych i popularyzacyjnych, realizując działania na rzecz środowisk 
defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych” (dyrektor). 

W celu realizacji zadao WDK prowadzi wielokierunkową działalnośd kulturalną, w szczególności: 

Udzielanie pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu, a przede wszystkim 
amatorskim zespołom artystycznym i regionalnym towarzystwom kultury,  

Prowadzi szeroką edukację kulturalną mieszkaoców miasta i województwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,  

Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego,  

Sprawuje opiekę nad twórczością ludową,  

Prowadzi działalnośd kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych, 

Popularyzuje idee ekologiczne i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnia krajoznawstwo oraz formy 
racjonalnego wypoczynku, 

Prowadzi działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych.  

Prowadzi systematyczną edukację filmową społeczeostwa, tworzy warunki do upowszechniania kultury filmowej, 
rozpowszechnia dorobek polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej. 

 

IV. Wnioski i Rekomendacje 

Profil działalności WDK: 

WDK Kielce to instytucja o szerokim zakresie działalności, nakierowana na wsparcie merytoryczne innych 
podmiotów, organizację wydarzeo kulturalnych oraz aktywizację kulturalną mieszkaoców regionu. 

Działalnośd zakorzeniona jest w kulturze regionalnej i lokalnej. 

Zasoby WDK: 

Instytucja posiada bardzo dobrą bazę materialną, w tym wysokiej klasy sprzęt studyjny. 

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Dane dotyczące realizacji badania w województwie: 

Badanie zrealizowano na podstawie wywiadów z: 

Dyrektor WDK,  

Wicedyrektor WDK, 
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Kilkoro pracowników. 

 

VII. Podsumowanie (Executive summary) 

WDK w Kielcach to duża i bardzo sprawnie działająca instytucja, mocno osadzona w regionie oraz silnie nastawiona 
na polepszenie życia w regionie poprzez działania edukacyjne. Nacisk kładziony jest na amatorski ruch artystyczny 
oraz kulturę lokalną, w których to obszarach widzi się możliwośd podnoszenia kapitału społecznego, oraz wsparcie 
merytoryczne różnych podmiotów działających w dziedzinie kultury (w cyklicznych spotkania z dyrektorami 
lokalnych DK bierze udział ok. 80 proc. dyrektorów). Działalnośd WDK jest wielokierunkowa – wspomnied należy tu 
działające przy WDK zespoły i pracownie oraz organizację wydarzeo artystycznych (niektórych o randze 
międzynarodowej). Na uwagę zasługuje prowadzenie kina oraz akademii filmowej (w tym świetnego wyposażenia 
kina) oraz działalnośd Portalu Informacji Kulturalnej (PIK), który posiada duże możliwości techniczne (m.in. 
transmisje na żywo) i spełnia rolę kulturowego informatora regionu. 

Specyfika działania WDK związana jest z charakterystyką regionu – z ponad 100 gmin w województwie 90 proc. 
mają poniżej 5 tys. mieszkaoców. Stąd nacisk na kulturę lokalną oraz dostrzegalna potrzeba wsparcia DK i innych 
podmiotów działających w dziedzinie kultury. 

WDK około 35 proc. dochodów uzyskuje spoza dotacji celowej. Ważnym źródłem finansowania jest 
wielokierunkowa działalnośd nastawiona na zysk oraz pozyskiwanie pieniędzy z grantów, m.in. UE. 

Zwraca uwagę bardzo dobry stan wyposażenia i budynku (2500 m2), wyremontowanego 4 lata temu. Mimo tak 
silnej bazy lokalowej, WDK organizuje dużo imprez w terenie i we współpracy z lokalnymi DK i NGO- 
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3.12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

Województwo wielkopolskie. 
Monika Oszmaniec 

 

I. WSTĘP 

Wybór właściwej, z punktu widzenia badania placówki, był w województwie wielkopolskim trudny. Po reformie 
administracyjnej dawne wojewódzkie domy kultury w wielu wypadkach przemianowano na regionalne ośrodki 
kultury, które przejęły znaczną częśd zadao i odbiorców ich działalności. Nie możemy jednak mówid o takiej prostej 
zastępowalności w tym przypadku. W wielkopolskim stworzono 3 równorzędne ośrodki kultury, które miały przejąd 
funkcje WDK na swoim terenie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Kaliszu oraz w Lesznie, a także czwarty 
ośrodek, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Co ciekawe, to właśnie 
WBPiCAK była niegdyś Wojewódzkim Domem Kultury. Urząd Marszałkowski zredukował budżet instytucji, 
zlikwidowano dział animacji kultury, zrezygnowano, nie bez żalu, ze znacznej części poprzednich projektów i 
inicjatyw. Jednak nie wszystko się zmieniło. Wiele inicjatyw pozostało w formalnej i nieformalnej strukturze 
placówki. Różna ocena tych przemian, a także obecnego kształtu i roli Centrum będzie przedmiotem dalszej 
analizy. 

  

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

WBPiCAK jest następcą prawnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej utworzonej 12 maja 1947 roku. Reforma 
administracji publicznej z 1 stycznia 1999 roku spowodowała szereg zmian związanych z funkcjonowaniem 
instytucji kultury, zwłaszcza zmian dotyczących podporządkowania, organizatora i zakresu działania wielu 
instytucji. Między innymi Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przeszło pod opiekę Urzędu Miasta, a co za tym idzie, 
animacyjne aspekty jego działalności przejęła właśnie biblioteka. Wtedy też WBP zyskała drugi człon swej obecnej 
nazwy – Centrum Animacji Kultury. Zmiany zatwierdziła uchwała sejmiku województwa wielkopolskiego z 21 
września 1999 roku. Ta działalnośd została znacząco okrojona w późniejszym czasie. Zmiany, którym podlegała 
instytucja, oddają przeformułowania misji WBPiCAK wyrażone w statucie. W ciągu ostatnich 5 lat ulegał on 
zmianom czterokrotnie. Aktualny jego kształt odnosi się głównie do działalności bibliotecznej, animacja kultury 
zamyka się jedynie w kilku punktach. Jako animator, placówka ma na celu rozwijanie i zaspakajanie potrzeb 
oświatowych i kulturalnych środowisk lokalnych. Czyni to poprzez udzielanie wsparcia metodycznego i 
organizacyjnego domom kultury, muzeom regionalnym oraz amatorskim ruchom artystycznym, organizowanie 
imprez, prowadzenia działalności wydawniczej, popularyzowanie krajoznawstwa regionu, prowadzenie Zespołu 
Folklorystycznego „Wielkopolanie”, gromadzenie dzieł sztuki lokalnych twórców, podejmowanie działao 
integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych. Instytucja deklaruje również chęd współpracy z 
samorządowymi jednostkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi 
organizacjami społecznymi. 

Taka misja Centrum nie do kooca znajduje odzwierciedlenie w przestrzeni placówki. W siedzibie instytucji nie ma 
praktycznie żadnego pomieszczenia, któro byłoby zarezerwowane dla klientów, gdzie mogliby oni odpocząd, 
skorzystad z Internetu, czy spędzid wspólnie czas. Siedziba placówki oferuje odbiorcom jedynie mały stolik i fotel 
przed drzwiami wypożyczalni oraz niewielki hol, gdzie mogą podziwiad aktualną wystawę. Nie ma praktycznie 
żadnych tablic czy plakatów dotyczących historii placówki, jedynie 1 plakat aktualnego spotkania poetyckiego. 
Mało jest informacji o jednostce w tej przestrzeni. Ogólnie rzecz biorąc, wystrój jest ciepły, a placówka przytulna 
chod dosyd ciasna. Jest winda pomocna dla niepełnosprawnych.  
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Możemy spotkad się z różnymi ocenami obecnego kształtu WBPiCAK. Pracownicy i dyrekcja Centrum wciąż 
odczuwają żal po utraconych projektach i inicjatywach. Jeden z pracowników mówi: ”strasznie szkoda, że już tej 
działalności nie ma, że taki fajny dział animacji kultury, który robił takie świetne rzeczy, już nie istnieje i że nikt tego 
nie przejął.” Dodatkowo żal pogłębia przekonanie, że decyzja o ograniczeniu działalności animacyjnej 
spowodowana było jedynie kwestiami finansowymi.  

Inaczej wygląda ta kwestia z perspektywy organizatora WDK. Departament kultury UM jest nie tylko zadowolony z 
przeprowadzonych zmian, ale również przewiduje ich znaczące pogłębienie w przyszłości. Przeorganizowanie WDK 
jest symptomem pozytywnej tendencji przenoszenia inicjatywy na niższe szczeble hierarchii. Nie ma potrzeby 
istnienia nadrzędnej, sztucznej instytucji, dziś jej funkcję pełnią lokalne ośrodki kultury oraz organizacje 
pozarządowe. Dyrektor departamentu mówi: „Kompetencje w dół: nie nadzorowanie, nie kontrolowanie, a 
wspieranie. Tak się odbywa kreowanie, zarządzanie kulturą.” 

Lokalne domy kultury nie podzielają optymizmu UM. Podkreślają osamotnienie i brak wsparcia, jaki czują po 
przemianach w WBPiCAK. Dyrektorka ośrodka kultury z małej miejscowości mówi: „Opieka biblioteki jest teraz 
bardzo okrojona, nie czujemy tej opieki. (…) Oczekiwalibyśmy, my jako dyrektorzy domów kultury, żeby powrócid 
do tego stanu, gdy biblioteka była siłą zwierzchnią.”.  

 

2. Oferta  

Podkreślid należy, że rozdzielenie działalności WBPiCAK jako wojewódzkiej biblioteki od tej związanej z animacją 
kultury jest praktycznie niemożliwe. Sami pracownicy podkreślają, że te dwa aspekty nieustannie się przeplatają i 
ostro wyznaczone granice będą po prostu mylące. 

Jednym z istotnych aspektów działalności WBPiCAK jest promocją regionu oraz upowszechnianie lokalnej kultury, 
tradycji i historii, którą realizuje poprzez prowadzenie wycieczek po Wielkopolsce, konkursów fotograficznych, 
wydawnictw, wystaw, własnej strony internetowej o tej tematyce. 

Kluczowa jest również działalnośd informacyjna. WBPiCAK prowadzi Wielkopolski Informator Kulturalny, kiedyś w 
formie książkowej, dziś w postaci strony internetowej, gdzie promuje planowane wydarzenia kulturalne 
województwa oraz Panoramę Wielkopolskiej Kultury – periodyk omawiający wydarzenia, które miały miejsce. 

Prężna jest także działalnośd związana z folklorem, która polega na prowadzeniu zespołu „Wielkopolanie” oraz 
wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego, szczególnie kapel dudziarskich i koźlarskich. WBPiCAK wysyła takie 
zespoły na konkursy i przeglądy, pomaga im się promowad, umożliwia udział w warsztatach i seminariach, również 
tych, które samodzielnie organizuje, szkoli instruktorów, organizuje konsultacje ze specjalistami. 

Ważny jest również dział fotografii, który prowadzi doradztwo w postaci konsultacji fotograficznych oraz 
Objazdową Galerię Wielkopolskiej Fotografii. Z uwagi na ograniczone możliwości wystawowe – WBPiCAK 
dysponuje jedynie niewielkim holem, gdzie umieszcza wystawy – skoncentrowano się na wypożyczaniu wystaw 
ośrodkom kultury, bibliotekom i innym instytucjom. Prowadzone są również warsztaty fotograficzne, 
organizowane konkursy, publikowane katalogi wystaw i serie związane z lokalną fotografią. 

Instytucja prowadzi także intensywną działalnośd wydawniczą, szczególnie związaną z promowaniem młodych 
lokalnych poetów. Wydaje serię Wielkopolska Biblioteka Poezji oraz Współczesna Biblioteka Poezji, dodatkowo 
organizuje spotkania poetyckie Spotkania Seryjnych Poetów, których do tej pory odbyło się 6. Działalnośd 
wydawnicza związana jest również z promocją regionalnego krajobrazu - przez publikowanie albumów 
krajoznawczych, lokalnej historii - poprzez płyty „Wydarzyło się w Wielkopolsce” oraz promocją folkloru, chodby 
przez Wielkopolskie Zeszyty Folkloru, czy płyty z muzyką lokalnych artystów. Wspieranie upowszechniania 
fotografii odbywa się także przez wydawanie katalogów wystaw oraz serii Fotografowie Wielkopolski. 

WBPiCAK prowadzi również bogatą działalnośd związaną stricte z jej rolą biblioteki wojewódzkiej. Składają się na 
nią liczne szkolenia dla bibliotekarzy, udział w programie fundacji Melindy i Billa Gatesa związanym z 
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informatyzacją bibliotek, czy koordynowanie międzynarodowego programu Grundtvig, organizowanie kursów 
biblioterapii oraz bibliotekoznawstwa. 

Podkreśla się elastycznośd i otwartośd tej instytucji. Informator, niegdyś w postaci książkowej, dziś jest stroną 
internetową z newsletterem. Obok szerokiej gamy szkoleo i warsztatów placówka oferuje również platformą e-
learningową. Powody są dwojakiego rodzaju, z jednej strony to potrzeba ograniczania i tak skromnych środków 
finansowych, z drugiej jednak chęd odpowiedzenia na nowe potrzeby współczesnego człowieka, dostosowywanie 
własnej oferty do świata, w którym funkcjonuje. W ramach tak rozumianej otwartości, WBPiCAK angażuje się 
również w wydarzenia nie związane ściśle z jej profilem działalności, jak chodby współorganizowanie 
Międzynarodowych Konkursów Lutniczego i Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w przyszłym roku. 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Obecnie współpraca z ośrodkami i domami kultury jest znacząco zawężona. Z jednej strony jest to zawężenie 
terytorialne, z drugiej – tematyczne. WBPiCAK współpracuje z ośrodkami z jakichś względów zaniedbanymi. 
Przedstawiciel urzędu marszałkowskiego mówi: „Problem polega na tym, że w Wielkopolsce nie ma jednego 
regionalnego centrum kultury, są przynajmniej 4, każde jest inne. Tam gdzie nie ma centrum kultury np. w pilskim, 
to biblioteka zapełnia tę lukę.” Jednak i tutaj możliwości działania nie są szerokie i kooczą się najczęściej na 
współpracy w zakresie fotografii i folkloru. Ze wszystkimi instytucjami kultury województwa współpracuje 
WBPiCAK również na polu promocji ich wydarzeo, poprzez Informator i Panoramę. 

Instytucja współdziała także z bibliotekami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. Odbiorcami jej działao są 
również konkretne zespoły, albo grupy, które same się zgłoszą z inicjatywą, pomysłem lub prośbą o pomoc. Często 
współpraca dotyczy samych artystów i pomija niejako instytucję domu kultury, z którym związany jest dany zespół. 
Klienci WBPiCAK to w koocu wszyscy mieszkaocy województwa. Tak opowiada o tym przedstawiciel instytucji: 
„cykliczne Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich, robią koncert na rynku i trochę ludzi przychodzi i trudno 
powiedzied, kto to jest.” Ten bardzo ogólny odbiorca bywa często precyzyjnie określany, gdy WBPiCAK organizuje 
warsztaty fotograficzne dla niepełnosprawnych intelektualnie lub kursy dotyczące pomocy seniorom w obsłudze 
komputera i korzystania z Internetu. Instytucja koncentruje się więc również na grupach zagrożonych 
marginalizacją. 

 

4. Efektywnośd  

Placówka sama siebie ocenia jako efektywną i istotnie wpływającą na swoich odbiorców. Za miary efektywności 
uznaje takie obiektywne wartości, jak ilośd imprez, liczbę ich uczestników, z uwzględnieniem charakteru danego 
wydarzenia, liczbę publikacji, wypożyczeo wystawy objazdowej, uczestników konkursów, ale także czynniki 
znacznie mniej mierzalne. Przedstawiciel WBPiCAK podaje przykłady: „czy spełnia misję, czy udaje się 
zainteresowad media, czy udaje nam się dotrzed do ludzi w ogóle.” Miarą efektywności są nie tylko sukcesy i 
poprawa poziomu wykonawstwa amatorskich zespołów, którymi placówka się opiekuje, czy autorów, których 
publikuje, ale także oddziaływanie na lokalne media czy przedstawicieli władz. Co ciekawe, docenia się również 
kryteria ściśle związane z wirtualnym aspektem działalności, miarą efektywności jest więc ilośd publikowanych w 
Informatorze nowin, liczba wejśd na stronę, czy rosnąca liczba newsletterowców. 

Urząd marszałkowski również ocenia tę działalnośd bardzo dobrze, wskazując na liczbę zorganizowanych i 
koordynowanych imprez, wygrane granty, ilośd publikacji, nagrody literackie dla wydawanych przez WBPiCK 
autorów. Podkreśla się i w tym wypadku niewystarczalnośd kryteriów ilościowych. Współpraca międzynarodowa, 
sprawne działanie mimo ciągłego ograniczania środków, mimo braku własnej siedziby i trudnej sytuacji lokalowej, 
bardzo dobra ocena instytucji przez nauczycieli i ludzi kultury w badaniu społecznym, to wszystko istotne czynniki 
świadczące o dużej efektywności tej placówki. 



 190 

Z drugiej jednak strony padają też słowa krytyki. Przedstawiciel urzędu marszałkowskiego mówi: „Potrzeby 
kulturalne społeczeostwa więdną. (…) Brak potrzeb to jest największy problem. A to oznacza, że nie ma 
podmiotów, które w jakiś sposób rozbudzałyby te potrzeby.” Niewystarczalnośd podejmowanych starao oraz 
anachronicznośd struktury to argumenty za kolejnym przeobrażeniem placówki, a nawet całkowitym jej 
zlikwidowaniem. 

 

5. Współpraca 

WBPiCAK współpracuje z domami kultury w bardzo zawężonym zakresie. Niegdyś więzi łączące instytucje były 
liczne i trwałe, obecnie dotyczą głównie 2 dziedzin działalności placówki: fotografii i folkloru. Współpraca 
najczęściej polega na mobilizowaniu, opiece merytorycznej, doradztwie, wspomaganiu własnym doświadczeniem, 
znajomością terenu, zaprzyjaźnionymi specjalistami. Nie jest to już niemal zupełnie pomoc finansowa, a co za tym 
idzie, mała jest też moc decyzyjna placówki. O inicjowaniu współpracy mówi tak pracownik Centrum z działu 
folkloru: „Czasami to wychodzi od nas, głównie inicjatywy dotyczące wielu zespołów, nie jednego, imprezy, w 
których uczestniczyd może wiele zespołów, albo wielu instruktorów. Jeśli indywidualnie, to od nich wychodzi 
inicjatywa.”  

Zdarza się, że współpraca z zespołem folklorystycznym czy klubem fotograficznym odbywa się niejako ponad głową 
lokalnego ośrodka kultury. Pomoc jest więc bardzo precyzyjnie ukierunkowana, dostosowana do odbiorcy, 
bezpośrednia. Pracownik z działu fotografii opisuje WBPiCAK jako instytucję pierwszego kontaktu z jednej strony, z 
drugiej zaś, jako źródło pomocy w każdej sprawie, instytucję u której zawsze można szukad wsparcia: „W praktyce 
jestem dla wielu najprostszą osobą do kontaktu, gdy mają jakiś pomysł, a nie mają do kooca wiedzy, jak to 
zrealizowad.” Taki stan rzeczy potwierdzają dyrektorzy lokalnych ośrodków kultury, którzy bardzo cenią w Centrum 
jej działalnośd związaną z poradnictwem oraz tę możliwośd szukania pomocy w każdej sytuacji.  

Współpraca z innymi regionalnymi ośrodkami kultury jest jeszcze rzadsza. Dyrektorka jednego z pozostałych 
regionalnych centrów kultury w województwie, jako jedyną formę współpracy pomiędzy instytucjami, wymienia 
korzystanie z usług tych samych specjalistów.   

Przedstawiciele WBPiCAK wspominają również o współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także z 
instytucjami spoza województwa. Celem jest promowanie lokalnego folkloru w innych regionach Polski. Centrum 
nie traktuje innych organizacji jako konkurencji, ale jako potencjalnych partnerów. 

Natomiast partnerzy instytucji związani z działalnością biblioteczną to chodby Fundacją Billa Gatesa, czy 
zagraniczne instytucje współpracujące w ramach programu Grundtvig, który Centrum koordynuje. WBPiCAK 
angażuje się w szereg działao o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 

6. Kultura zarządzania 

Współpraca WBPiCAK z innymi instytucjami jest oceniana bardzo dobrze zarówno przez samą instytucję, jak i UM 
oraz lokalne ośrodki kultury głównie z uwagi na dobrą kadrę. Dyrektor jednego z lokalnych domów kultury 
charakteryzuje WBPiCAK właśnie przez pryzmat jej pracowników: „to miejsce gdzie są wysokiej klasy specjaliści. 
Inspirują pewne działania, pomagają merytorycznie.” Również sponsor instytucji podkreśla, że kadrze nic nie 
można zarzucid, że to ludzie nagradzani i cenieni. Centrum wskazuje na profesjonalizm swoich pracowników, ich 
chęd ciągłego rozwoju wyrażającą się chodby w doszkalaniu, fakt, iż wszyscy mają wyższe wykształcenie, że kadra 
się nieustannie odmładza – około jednej trzeciej pracowników to ludzie młodzi. 

Podkreśla się też samodzielnośd i niezależnośd poszczególnych pracowników. Przedstawiciel placówki mówi nawet 
o niemożności nazwania wszystkich pracowników zespołem, ponieważ nie podejmują żadnych działao wspólnych i 
pracują osobno.   
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Można więc powiedzied, że metodą na stworzenie sprawnie działającej placówki, jest przede wszystkim dobór 
właściwych pracowników: samodzielnych, kreatywnych, lubiących swoją pracę.  

 

7. Zasoby 

Zasoby ludzkie  

Placówka liczy 66 etatów, w tym 45 z nich obejmuje jedynie pracowników merytorycznych. Kadra jest wysoko 
ceniona zarówno przez kierownictwo ośrodka, urząd marszałkowski i partnerów. Wydaje się, że taka liczba 
pracowników jest wystarczająca z punktu widzenia efektywnego działania placówki, chod działy bywają bardzo 
małe, jak 1-osobowy dział folkloru, czy fotografii. Nikt jednak nie wspominał o niedostatecznej liczbie 
pracowników, jako problemie. 

Zasoby materialne: infrastruktura 

WBPiCAK ma poważne problemy lokalowe. Centrum nie ma własnej siedziby, wynajmuje pewne powierzchnie w 3 
miejscach w Poznaniu, księgozbiór zaś znajduje się poza Poznaniem, w gminie Łęczyca. Nie ma praktycznie żadnych 
pomieszczeo przeznaczonych dla odbiorców działalności instytucji. Nie ma sali widowiskowej, nie ma dostatecznie 
dużej przestrzeni wystawowej. Niedobory lokalowe wymusiły dużą kreatywnośd pracowników oraz koniecznośd 
wychodzenia w teren, nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami. Wyrazem wspomnianej kreatywności jest 
chodby rozwiązanie problemu braku sali wystawowej poprzez uruchomienie objazdowej galerii fotografii. Jednak 
brak siedziby to też poważny problem rzutujący na wizerunek instytucji. Przedstawicielka mówi: „Czasem działamy 
w Centrum Kultury Zamek, a w efekcie takie akcje są odbierane jako ich akcje, tak je ludzie rozumieją”, 
„(organizujemy) biennale fotografii, gdzie z całego świata zdjęcia przychodzą, ale możliwości wystawiennicze mamy 
jakie mamy, trochę się musimy wstydzid.” 

Pracownicy nie narzekają na brak sprzętu. Jest go dostatecznie dużo, a braki lokalowe uniemożliwiają snucie 
śmiałych planów i dokonywanie dużych zakupów. Kłopot z lokum rzutuje na działalnośd instytucji: „Gdyby była sala, 
byłoby można więcej zrobię i taniej.” 

Placówka nie jest zaniedbana, ani nie pozostaje w złym stanie. Bez wątpienia WBPiCAK potrzebuje większej 
przestrzeni, by w 100 % wypełniad swoja rolę, ale też warunki nie uniemożliwiają jej tego zupełnie. 

Budżet 

Dyrektor administracyjny tłumaczy, że na wydatki WBPiCAK składają się przede wszystkim płace pracowników, na 
które przeznacza się 49 % środków, poza tym działalnośd merytoryczna - 28 % środków, oraz koszty stałe – 23 %. 
Głównym źródłem dochodu jest sponsor instytucji, czyli UM. Jednak to źródło finansuje jedynie częśd działalności 
placówki, najczęściej są to koszty stałe, wszelka dodatkowa działalnośd finansowana jest z pieniędzy, które 
instytucja pozyskuje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programów operacyjnych, ze współpracy 
z urzędem miejskim, urzędem ochrony środowiska, z działalności wydawniczej. Widad, że WBPiCAK jest bardzo 
zaradną i aktywną instytucją. 

Lokalizacja 

Lokalizacja instytucji jest powszechnie źle oceniana przez wszystkich niemal respondentów. Przede wszystkim, 
WBPiCAK nie ma 1 siedziby ale jest rozproszona po mieście w 3 dosyd odległych od siebie miejscach. Główna 
siedziba, wypożyczalnia i sala komputerowo-konferencyjna znajduje się na ulicy Prusa i zajmuje 480 m 
kwadratowych. Drugi adres placówki to ulica Kramarska, gdzie mieści się dział informacji bibliograficznej i 
regionalnej zajmująca 382 m kwadratowe. Ostatni adres to ulica Roosevelta z siedzibą regionalnego zespołu 
Wielkopolanie – 200 m kwadratowych. Magazyn książek zajmujący 250 m kwadratowych znajduje się poza 
Poznaniem,  w gminie Łęczyca.  
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Za serce biblioteki uznaje się siedzibę przy ulicy Prusa. Trudna jest sytuacja własnościowa – budynek jest 
własnością zarówno UM jak i Urzędu Miasta. Chod ulica znajduje się w centrum miasta, pracownicy instytucji 
podkreślają złą lokalizację, bez miejsc parkingowych, trudny dojazd, brzydki, zaniedbany budynek, niebezpieczną 
okolicę. Te same uwagi powtarzają dyrektorzy lokalnych domów kultury. Wszystkim marzy się nowa lokalizacja, w 
centrum, ale z dobrym dojazdem i licznymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi. WBPiCAk powinna byd w koocu 
wizytówką miasta, to tu zjeżdżają pracownicy lokalnych domów kultury. Sam budynek zaś powinien byd 
przystosowany do potrzeb placówki, powinien posiadad dużą salę widowiskowa i przestrzeo wystawową. 
Biblioteka marzy również o profesjonalnej czytelni. 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie 

Bardzo istotne jest dla WBPiCAK dotarcie do klientów drogą nowoczesnych technologii. Internet jest główną 
domeną działalności instytucji, z jednej strony z uwagi na brak środków, z drugiej z powodu dostosowywania oferty 
do potrzeb odbiorcy. Korespondencja papierowa istnieje, ale jest coraz bardziej wtórna wobec elektronicznej. Są 
jednak dziedziny, gdzie wciąż kontakt osobisty uważa się za najskuteczniejszy. Jest to chociażby folklor, który 
dotyczy specyficznej grupy odbiorców: ludzi z małych miejscowości, często starszych. Nie da sie ukryd, że w 
przypadku takiego klienta rozmowa telefoniczna, a szczególnie osobiste spotkanie, będzie znacznie bardziej 
skuteczne niż newsletter.    

UM docenia fakt, że placówka jest bardzo widoczna oraz ceniona, cieszy się autorytetem, jest dobrą marką. 

Co ciekawe, nie ma w siedzibie WBPiCAK wielu tablic informacyjnych, czy plakatów promujących działalnośd 
placówki. Na korytarzu zauważyd można jeden duży plakat reklamujący ostatnie spotkanie poetyckie. Nie ma 
gablotek z twórczością podopiecznych instytucji, nie ma historii placówki widocznej w jej przestrzeni. 
Prawdopodobnie tłumaczyd to należy ograniczonymi możliwościami lokalowymi oraz faktem, że siedziba Centrum 
nie jest przystosowana do przyjmowania klientów, a więc nie musi też dbad o informowanie ich o placówce, jej 
działalności czy historii. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja  

Placówka jest poddana kontroli ze strony swojego sponsora. UM prosi o comiesięczne raporty z działalności 
instytucji, którą ocenia przez pryzmat zgodności tej działalności ze statutem. Ewaluację wymusza również udział w 
projektach unijnych, których rozliczenie obejmuje również samoocenę własnych działao. Jest więc najczęściej 
ewaluacja koniecznością, na którą placówka musi się zgodzid. Sama nie prowadzi żadnej dodatkowej ewaluacji, 
głównie z powodu kosztów, jakie się z tym wiążą. Korzysta się zaś z innych metod, chodby analizy przekazów 
medialnych. Pracownik placówki mówi: „Formą oceny są też (…) spotkania z prasą - pisząc o nas pokazuje też naszą 
nieudolnośd, czy wydolnośd”. 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki 

Zdaniem UM sztandarowymi działaniami WBPiCAK jest wydawnictwo, folklor i fotografia. Organizator docenia 
również intensywną pracę w terenie, jaką podejmuje placówka, głównie współpracę z lokalnymi bibliotekami. 
Współpraca z małymi ośrodkami, często mniej aktywnymi i zasobnymi finansowo, oddalonymi od centrum życia 
kulturalnego województwa, jest szczególnie cenna. Dyrektor departamentu kultury mówi: „To ci aktywni zawsze 
dotrą (do informacji, funduszy), a ci mniejsi nie. (…) W tym sensie współpraca z powiatem jest bardzo potrzebna.” 

Sama placówka za szczególnie godny naśladowania uznaje swój styl pracy. Gromadzenie wokół siebie innych 
instytucji, dobieranie świetnych pracowników, ciągłe kształcenie kadry i doskonalenie warsztatu.  
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Ciekawy jest aspekt pracy w terenie i jej oceny przez samych odbiorców, czyli lokalne domy kultury. Niestety często 
nie czują one dzisiaj opieki czy wsparcia dla swoich działao. Wizja przyszłości UM jest jasna dla niektórych z 
dyrektorów, co nie znaczy, że się z nią zgadzają. Model oddawania inicjatywy i środków finansowych coraz niżej w 
hierarchii, spłaszczanie drabin decyzyjnych, w koocu likwidacja dawnych funkcji instytucji-parasola, wszystko to są, 
zdaniem niektórych, zmiany na gorsze. Po pierwsze, pozbawiono prowincji wsparcia, po drugie NGOsy nie zdążyły 
jeszcze okrzepnąd na tyle, by byd skutecznym aktorem w tej strefie życia społecznego. Jeden z dyrektorów 
lokalnych domów kultury ocenia: „nie odczuwamy w tej chwili wiodącej placówki. Było niegdyś lepiej, były 
spotkania systematyczne, było wsparcie finansowe, merytoryczne i kadrowe wielu przedsięwzięd w terenie. Teraz 
instytucja ta została pozbawiona środków finansowych na te cele i przeznaczył je (UM) organizacjom 
pozarządowym, głównie z dużych miast, ale one liczą na zysk, one nie wychodzą w teren, na prowincji nie ma nic, 
nikt nie wychodzi na prowincję. Zniszczono coś, co było dobre, to, co powstało jest gorsze niż to, co zniszczono.” 

 

11. Rozwój i plany na przyszłośd 

Wizja przyszłości i rozwoju placówki jest różna w zależności od punktu widzenia. Instytucja oraz lokalne domy 
kultury oczekują rozszerzenia działalności placówki, powrotu do takiego profilu jej działalności, gdy obok wsparcia 
merytorycznego, miała też duży wpływ na to, co działo się w lokalnych domach kultury, finansowała wiele 
przedsięwzięd, inspirowała do wspólnych działao.  

UM zaś widzi przyszłośd zupełnie inaczej. Jego zdaniem takie instytucje nie mają racji bytu i umrą śmiercią 
naturalną. Rozwój samorządności, zwiększenie finansowania oraz wpływu organizacji pozarządowych, 
upowszechnienie modelu zarządzania projektowego, to wszystko nowoczesne metody zarządzania kulturą, które 
zmierzają w innym kierunku niż WBPiCAK. Dlatego też UM widzi raczej jej przyszłe rozwiązanie niż powrót do 
zarzuconych praktyk: „Trzeba myśled o rozwiązaniu tej instytucji w perspektywie 5-10 lat, to wszystko, tę 
instytucję-czapę trzeba zlikwidowad, oddad w ręce samorządów lokalnych oraz organizacjom pozarządowym. (…) 
Nie ma potrzeby czapy, która wyznacza kierunek działania bibliotekom, czy ośrodkom, bo to ten lokalny podatnik 
kartką do głosowania decyduje o tym, czego chce.”  

Praktycy często nie podzielają tego entuzjazmu. Dyrektorka lokalnego domu kultury tak wspomina dawną rolę 
WDK: „koordynował pewne działania, integrował te małe ośrodki, sprawował jakąś pieczę nad tym 
województwem.” Można się zastanawiad, czy tęsknota za tamtą formą współpracy wynika z lenistwa i bierności, 
nadziei, że wróci odgórne zarządzanie, czy może UM jest tak oddalony od autentycznych problemów, że nie jest w 
stanie prawidłowo ocenid faktycznej sytuacji lokalnych domów kultury i stanu organizacji pozarządowych w 
terenie.  

III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania WDK  

Podkreśla się świadomośd kontekstu działania placówki, zarówno istotnośd czynników ekonomicznych, 
społecznych, jak i politycznych. Centrum bardzo sprawnie i szybko reaguje na zmiany społeczne, UM mówi o tym 
wprost: „biblioteka jest też wrażliwym odbiorcą, reaguje na wszelkie potrzeby.” Objawia się to chodby ciągłym 
uaktualnianiem oferty ośrodka, na przykład poprzez przeniesienia znacznej jej części w przestrzeo wirtualną. 
Placówka stara się także błyskawicznie reagowad na potrzeby środowiska lokalnego, angażuje regionalnych 
twórców, także tych nieznanych, korzysta z potencjału danego miejsca, z własnej wiedzy o nim i o regionie. 
Szczególnie uważnie koncentruje się na tych terenach, gdzie niewiele się dzieje, czuje się nadal odpowiedzialna za 
te zaniedbane, zmarginalizowane ośrodki. Czujnie obserwuje społeczeostwo, zwraca uwagę na szczególnie 
potrzebujących, osoby niepełnosprawne, czy seniorów, których w sposób szczególny uwzględnia w swojej ofercie.  
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2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Działalnośd placówki siłą rzeczy jest głęboko osadzona w lokalnej tradycji. Folklor jest bardzo istotnym polem 
działania Centrum. Również cała działalnośd związana z promocją regionu, czy to poprzez wycieczki po 
Wielkopolsce czy albumy krajoznawcze, wpisuje się w ten kierunek. 

Uwzględnia się także lokalną historię, powstanie poznaoskie oraz wielkopolskie, historię 1956 roku. Powstają 
okolicznościowe płyty, organizowane są spotkania i konkursy. Silne skoncentrowanie na tym temacie opisuje 
pracownik Centrum: „Staraliśmy się z tymi tematami przebid do mediów ogólnopolskich. To był problem roku, to 
była inicjatywa urzędu marszałkowskiego, wszystkie instytucje się włączały w te działania.” Współpraca z innymi 
ośrodkami w ramach takich dużych, wojewódzkich priorytetów, świadczy również o głębokim i świadomym 
osadzeniu instytucji w społeczności lokalnej. 

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 

Dziś reagowanie na lokalne problemy często kooczy się na doradztwie i konsultacjach z uwagi na ograniczone 
środki finansowe. Niemniej placówka uwzględnia lokalną specyfikę, dostrzega jej potrzeby i problemy. Szczególnie 
ceni się lokalny folklor, walczy o ocalenie tradycyjnych instrumentów, kapel, sposobu zapisywania nut. 

Bardzo często WBPiCAK działa właśnie tam, gdzie pomoc nie dociera lub jest niewystarczająca. Placówka wypełnia 
luki, który stworzyła reforma, opiekuje się tymi, którzy są tej pomocy pozbawieni. 

 

IV. Badana instytucja a DK 

Aktualne relacje pomiędzy domami kultury a Centrum opierają się głównie na współpracy. Domy kultury są 
niezależnymi samodzielnymi podmiotami, które z WBPiCAK pracują z własnej woli i w zakresie, jaki im odpowiada. 
Respondenci niechętnie opisywali ten rodzaj wspólnej działalności jako zlecanie zadao jednej instytucji przez drugą. 
Obie strony są bowiem zupełnie od siebie niezależne finansowo i organizacyjnie. Z jednej strony ceni się tę 
swobodę i wolnośd, z drugiej jednak, z nostalgią wspomina czasy ściślejszej współpracy, także finansowej. 

Opisując idealną formę współpracy, respondenci podkreślali opiekę merytoryczną, dbałośd o małe domy ku ltury, 
koordynowanie większych działao wojewódzkich, umożliwienie wymiany doświadczeo pomiędzy dyrektorami 
placówek, promowanie lokalnych wydarzeo w województwie, a nawet na terenie kraju. Rzeczywisty stan rzeczy 
uwzględnia taki ideał jedynie w pewnym stopniu. Pomoc specjalistów skupionych wokół WBPiCAK jest nieoceniona 
i wymieniana niemal każdego respondenta. Promocja wydarzeo również jest zauważalna i skuteczna. Niestety 
ograniczenie liczby szkoleo i zredukowanie ich głównie do szkoleo dla bibliotekarzy odebrało dyrektorom lokalnych 
domów kultury okazję do spotkao, nawiązania współpracy, przedyskutowania podobnych problemów, z którymi się 
borykają. Ograniczenie finansów placówki uniemożliwia jej również organizowanie dużych wojewódzkich imprez. 

Wsparcie lokalnych bibliotek i ośrodków kultury często wygląda podobnie. Jest to więc pomoc przy organizowaniu 
konkursów fotograficznych czy warsztatów tanecznych, obsadzanie jury, zapewnienie instruktorów, nagród 
książkowych, pomoc przy tworzeniu programu. Opieka merytoryczna, wsparcie, dzielenie się własną wiedzą, 
kontaktami, znajomością regionu, to są formy animowania kultury, z których najczęściej korzysta WBPiCAK. Poza 
tym, odpowiada za promocję wydarzeo kulturalnych na swojej stronie internetowej oraz w wydawanej Panoramie 
Wielkopolskiej Kultury. Jest to bez wątpienia zawężenie wcześniejszych działao. Pracownik placówki mówi: 
„Głównie udzielamy pomocy merytorycznej, bo nie ma pieniędzy. Kiedyś to było bardziej wymierne, 
współorganizowaliśmy imprezy, które mogliśmy dofinansowywad, teraz już nie możemy niestety.” Podobnie 
aktualną sytuację oceniają lokalne domy kultury. Dyrektorka jednego z nich podsumowuje: „Biblioteka została 
ograbiona ze wszystkich swoich działów i tych dziedzin działalności. (…) nas do żadnych projektów nie zapraszają. 
Kiedyś tak było, teraz tego nie ma, nie ma wsparcia nawet we własnych projektach, które to my organizujemy.” 

Z uwagi na przekształcenia instytucjonalne i zmiany w statucie, dziś WBPiCAK najczęściej nie jest już inicjatorem 
współpracy, ale odpowiada na chęci ośrodków kultury, które same się do niej zgłaszają. Przedstawiciel instytucji 
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mówi: „Jeśli dochodził do mnie sygnał, że fajnie by było zrobid szkolenie na dany temat, to próbowaliśmy to robid. 
(…) Od takiej iskierki, od oczekiwao klientów się zaczyna.” Również z tego powodu wielu z nich może czud się 
pozostawionymi samym sobie. Przyzwyczajone do sytuacji, gdy WDK organizował i inicjował wiele działao, niektóre 
domy kultury nadal czekają na odgórne pomysły, które już jednak nie nadejdą. Marzenie o inicjatywach oddolnych, 
które w naturalny sposób zastąpią hierarchiczną strukturę okazuje się mało realne. Jeden z pracowników WBPiCAK 
podsumowuje: „Powinna byd jakaś instytucja, która daje bazę dopóki organizacje lokalne się nie pojawią, nie 
nauczą, nie wypracują pewnych metod. (Obecnie) Nie ma niczego spajającego.” 

Wszyscy niemal respondenci deklarują, że w razie problemów i prośby o pomoc, zawsze by tę pomoc otrzymali, na 
co dzieo jej nie odczuwają, bo też nie potrzebują i o nią nie proszą. Ogólna oceny współpracy jest więc dobra. 
Placówka jest ceniona, z żalem wspominają respondenci intensywną współpracę w przeszłości, za dzisiejszą 
sytuację nie obwiniając jednak placówki  - straciła środki finansowe na prowadzenie tej działalności, to nie jest jej 
wina.  

Pojawiają się ciekawe intuicje dotyczące jej przeobrażeo w przyszłości. Z jednej strony jest spora grupa 
respondentów, którzy chcieliby powrócid do nieistniejącej już dziś ścisłej współpracy z WBPiCAK, do jej roli 
inicjatora wielu działao w województwie. Pojawiają się jednak również głosy, które wskazują na nieadekwatnośd 
tamtych form. Jeden z dyrektorów tak mówi o współczesnej roli regionalnego centrum kultury: „mecenas, starszy 
brat, który w niektórych wypadkach nam pomoże - tak widzę rolę centrum. A nie koordynacja z zewnątrz.” 
Dyrektorka innego ośrodka kultury podkreśla funkcję promowania innych ośrodków i ich działalności: „myślę, że 
ich mogłaby byd taka rola. (…) To byłoby cenniejsze niż koordynacja czy animacja.” Jest to ujęcie pokrewne wizji 
UM, który tak wysoko ceni samorządnośd i ograniczanie roli nadrzędnych instytucji. 

 

V. Polityki kulturalne 

Polityka kulturalna jest realizowana w województwie poprzez wypełnianie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, 
aktualnej na lata 2004-2013 . Dokument ten nie jest jednak szczególnie istotnym punktem odniesienia dla 
WBPiCAK. Istnieje przekonanie, że działalnośd WBPiCAK wpisuje się w tę strategię, że czuwa nad tym UM, który 
uchwala statut. Sam organizator placówki także traktuje to jako najbardziej naturalny stan rzeczy: „Biblioteka 
realizuje to, tworzy politykę kulturalną poprzez swoje różne działania, udział w projektach.” Wydaje się więc, że 
Centrum nie pełni istotnej roli przy kreowaniu polityki kulturalnej, ani nie dąży do tego. 

 

VI. Wnioski i rekomendacje 

Historia i obecna forma instytucji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury jest pozostałością 
po Wojewódzkim Domu Kultury, który z uwagi na ograniczenia finansowe, musiał znacząco zredukowad swoją 
działalnośd animacyjną. Obecnie waha się pomiędzy całkowitym zarzuceniem tego typu działalności, chodby z 
powodu braku środków oraz wyraźnie w tym kierunku zmierzającej woli Urzędu Marszałkowskiego, a próbą 
zachowania dawnych funkcji, czego życzyliby sobie dyrektorzy lokalnych domów kultury oraz pracownicy Centrum. 
Kompromisem pomiędzy tymi sprzecznymi dążeniami jest koncentracja na doradztwie, jako jedynej dziś niemal 
formie współpracy z lokalnymi domami kultury. 

Oferta: Głównymi domenami WBPiCAK jest działalnośd wydawnicza, folklor, fotografia i prowadzenie Informatora 
Kulturalnego na terenie województwa. 

Odbiorcy: Placówka współpracuje z domami kultury, głównie jednak koncentruje się na współpracy z bibliotekami, 
a w ramach swojej działalności fotograficznej oraz folklorystycznej, wspiera konkretne zespoły, kluby fotograficzne, 
indywidualnych klientów. 

Współpraca: Dopuszczalne, bo tanie formy współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury, to konsultacje, pomoc 
merytoryczna, dostarczanie kontaktów do fachowców, wzmacnianie jury konkursów, wsparcie i pomoc na każdym 



 196 

etapie przedsięwzięcia, drobne partycypowanie w kosztach (głównie zakup nagród książkowych). Niewielki wkład 
finansowy przekłada się na brak kontroli i władzy merytorycznej – WBPiCAK może pomóc i doradzid, ale tylko na 
prośbę domu kultury. Panuje duża niezależnośd pomiędzy tymi instytucjami. 

Zasoby: Mimo ograniczonych możliwości lokalowych i finansowych, placówka jest oceniana bardzo dobrze, 
zarówno przez swoich pracowników, jak i przez UM oraz dyrektorów lokalnych domów kultury. Wiele przypisuje się 
profesjonalnej kadrze, fachowcom na miarę województwa,  do których zawsze można się zwrócid z prośbą o 
pomoc. 

Nowoczesne technologie: Koniecznośd oszczędności zmusiła placówkę do kreatywnego podejścia do swojej 
działalności: z powodu trudnej sytuacji lokalowej działalnośd ta w dużym stopniu przeniosła się w teren oraz do 
świata wirtualnego, poszukuje się wciąż nowych form pomocy i propagowania wydarzeo kulturalnych. 

Kierunki zmian: Sponsor instytucji nie widzi przyszłości dla tego typu form działalności kulturalnej. Uważa ją za 
zbędny parasol, który uniemożliwia pełen rozwój organizacji pozarządowych, które w najlepszy sposób reagują na 
lokalne potrzeby. Innego zdania są pracownicy Centrum. Co naturalne, żałują utraconych projektów, które oceniają 
jako bardzo potrzebne. Zdanie głównych beneficjentów tych działao, czyli przedstawicieli lokalnych ośrodków 
kultury, jest podzielone. Niektórzy odczuwają brak spójności i opieki ze strony jakiejś nadrzędnej instytucji, 
dostrzegają niemoc organizacji pozarządowych lub ich koncentrację na dużych miastach i brak zainteresowania 
prowincją i jej potrzebami. Są jednak i tacy, którzy cenią bardziej swoją samorządnośd i niezależnośd niż pomoc z 
góry. Rolę Centrum widzą raczej w promowaniu własnych działao lub życzliwej obserwacji i ewentualnej pomocy w 
razie potrzeby. 

Kontekst lokalny: Placówka jest głęboko zakorzeniona w swoim środowisku. Stara się odpowiadad na potrzeby 
lokalnych domów kultury i twórców Wielkopolski, szczególnie przedstawicieli ruchu amatorskiego. Promuje lokalną 
historię i krajoznawstwo, wspiera folklor. 

Polityka kulturalna: Wydaje się, że codzienne zadania placówki są dla niej priorytetowe, zarówno zadania 
wynikające ze statutu, jak i te, które są raczej efektem przyzwyczajenia i chęci kontynuowania pewnych inicjatyw, 
na które nie ma już dziś funduszy. Świadomośd lokalnych potrzeb, zwłaszcza tych ośrodków, które niegdyś 
znajdowały się pod opieką Centrum, a po jej przeobrażeniu jedynie straciły nic nie zyskując, każe nadal wspierad,  
inicjowad i pomagad w formie, na jaką pozwala budżet i możliwości kadrowe. To jest właśni wypełnianie strategii 
kulturalnej. Nie ma w WBPiCAK dużego zainteresowania dla tego dokumentu, nie ma dążenia do jego tworzenia, 
jest zaś koncentracja na bieżących problemach i zadaniach.     

 

Rekomendacje: 

Rozwinięcie metod ewaluacji własnych działao. 

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi domami kultury a organizacjami pozarządowymi. 

Premiowanie organizacji pozarządowych, które działają w terenie, w najbardziej potrzebujących wsparcia małych 
miejscowościach i tamtejszych ośrodkach kultury lub bibliotekach. 

Rozwój oferty szkoleniowej WBPiCAK zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków finansowych, organizowania 
imprez itp. dla kadry lokalnych domów kultury oraz organizacji pozarządowych. 

Znalezienie nowej siedziby Centrum, która odpowiadałaby chodby działalności bibliotecznej. 

Większa promocja działao placówki, zarówno w jej siedzibie, jak i wśród partnerów.  
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VII. Uwagi metodologiczne 

Wywiady przeprowadzono 17 oraz 19 listopada w WBPiCAK oraz w UM. 19 oraz 22 listopada przeprowadzono 
ankiety telefoniczne z 10 dyrektorami lokalnych domów. W Centrum udało się zaprosid do rozmowy rzecznika 
prasowego Centrum, dyrektora administracyjnego oraz przedstawicieli działu fotograficznego, informacyjnego oraz 
folkloru. W UM udało się porozmawiad z dyrektorem departamentu kultury oraz 2 urzędnikami odpowiedzialnymi 
za kontakty z Biblioteką. Ankiety telefoniczne przeprowadzono z dyrektorami oraz pracownikami domów kultury 
odpowiedzialnymi za współpracę z WBPiCAK z terenów województwa wielkopolskiego oraz spoza województwa – 
placówka współpracuje również z zewnętrznymi instytucjami. Kontakty pochodzą z najbardziej aktywnych działów 
fotografii i folkloru.  

 

VIII. Podsumowanie (Executive summary) 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu działa dziś głównie jako WBP, w 
niewielkim stopniu kontynuując działania związane z animacją kultury sensu stricte. Nie da się jednak nie 
zauważyd, że wsparcie udzielane bibliotekom, które często są jedynymi ośrodkami kultury w małych 
miejscowościach, jest również wielkim wysiłkiem animatora. Współpraca z ośrodkami kultury jest dziś ograniczona, 
głównie z uwagi na niedobór środków finansowych i zmianę polityki Urzędu Marszałkowskiego, który stawia 
obecnie na organizacje pozarządowe. Mimo trudności, Centrum wciąż wpiera, zasiada w jury konkursów, które 
niegdyś organizowała, funduje nagrody, służy pomocą merytoryczną, doświadczeniem i kontaktami.  

Instytucja jest dobrze oceniana, powszechnie ceniona za profesjonalizm kadry i efektywnośd mimo trudności 
lokalowych i niewystarczalnych środków finansowych. 

Trudno przewidzied jaki los czeka WBPiCAK. Jeśli UM będzie mógł zrealizowad własną wizję, instytucja 
prawdopodobnie przestanie istnied. Wydaje się, że odbędzie się to ze szkodą dla małych, odległych od centrum 
województwa ośrodków kultury, ośrodków o niewystarczającym budżecie, nieumiejących pozyskiwad środki, 
informacje, pomoc. Takim ośrodkom mają pomagad lokalne organizacje pozarządowe, ale te nie wszędzie istnieją, 
a NGOsy z większych miejscowości są najczęściej skoncentrowane na własnych odbiorcach i nie zawsze wyprawiają 
się na prowincję. Taką właśnie funkcję pełniła i wciąż pełnid próbuje WBPiCAK. Z drugiej jednak strony, zmiany o 
których myśli UM są raczej odległe i powinny dokonad się w dosyd naturalny sposób. Może się okazad, że za 10 lat 
organizacje pozarządowe będą na tyle sprawne, aktywne i liczne, że instytucja pokroju Centrum będzie po prostu 
niepotrzebna.  
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3.12. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Województwo lubelskie. 
Martyna Woropioska 

 

I.  Wstęp 

Przypadek Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest pełen sprzeczności, które byd może wynikają z faktu 
zapowiadającej się od jakiegoś czasu transformacji, jaką ma przejśd. Z jednej strony instytucja wydaje się byd 
idealnym przykładem istniejącej relacji pomiędzy regionalną instytucją a lokalnymi podmiotami, a z drugiej strony 
owa relacja przybiera formę archaiczną i wydaje się, że jest wynikiem inercji. Sposób funkcjonowania WOK 
prawdopodobnie wygląda niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Tę obserwację potwierdzają słowa przedstawiciela 
dyrekcji WOK, który pytany zmiany następujące w corocznie przygotowywanych planach działania mówi, że „ich 
nie ma”. Ważne jednak by zauważyd, że pomimo nie zmienionej od lat formuły pracy, relacja regionalna-lokalna 
instytucja została zachowana. 

 

II. Badana instytucja 

1. Misja, wizja, historia  

Historia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
40 

 

 „W roku 1956, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej został powołany w Lublinie Miejski Dom Kultury z siedzibą na 
Zamku Lubelskim. Statutowym zadaniem MDK była praca na rzecz kulturalnego rozwoju społeczeostwa Lublina, 
współpraca z twórcami działającymi wówczas na płaszczyźnie muzyki, teatru, plastyki, literatury, taoca. W latach 
sześddziesiątych dawała się zauważyd wielka potrzeba powołania do życia takiej instytucji kultury. Szczególnie 
mocno sygnalizowały ten problem władzom miasta środowiska twórcze Lublina. Odpowiedzią na zapotrzebowanie 
środowisk twórczych Wojewódzkiego Miasta oraz instruktorów i animatorów działających w całym regionie, było 
powołanie w 1958 r. Wojewódzkiej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Wówczas zmieniono nazwę 
instytucji na Lubelski Dom Kultury. W 1963 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej, LDK staje się - Wojewódzkim 
Domem Kultury w Lublinie, a jego nadrzędne zadanie to dokumentowanie, inspiracja i koordynacja działao 
kulturalnych na terenie całego województwa. W roku 1971 WDK zostaje przeniesiony z Zamku do XVII-wiecznego 
Pałacu Tarłów przy ulicy Podgrodzie - obecnie Dolna Panny Marii 3, gdzie mieści się do dzisiaj z nazwą nadaną przez 
Zarząd Województwa w 2005 r., jako Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

Twórcą tej wojewódzkiej instytucji kultury na Lubelszczyźnie, a jednocześnie jej pierwszym dyrektorem, w tzw. 
okresie "zamkowym" była, legendarna wręcz osoba, pani Irena Szczepowska Szychowa. Jej Osobowośd 
ukształtowały, przede wszystkim pochodzenie ziemiaoskie (majątek rodzinny w Sołowinie na Wołyniu), atmosfera 
domu rodzinnego stworzona przez rodziców; matkę - Janinę absolwentkę Konserwatorium Muzycznego w Kijowie i 
ojca - Wacława inżyniera Instytutu Rolnego w Puławach. Na ukształtowanie silnej, przedsiębiorczej, a jednocześnie 
bardzo polskiej, twórczej osobowości pani Ireny przyczyniły się doświadczenia wojenne i prześladowanie rodziny 
przez Sowietów. Z zesłania w głąb Rosji wydostała się z II Korpusem Wojska Polskiego, gdzie była (według 
informacji niepotwierdzonych) m.in. kierowcą generała Władysława Andersa. W latach sześddziesiątych 
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dyrektora na 1,5 roku. Około półtora roku temu wrócił do WOK na stanowisko z-cy dyrektora. 

 



 199 

powoływane były powszechnie powiatowe domy kultury. Nie sposób przecenid roli pani Ireny Szczepowskiej-
Szychowej jako dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury i w tym względzie. W trudnych, powojennych latach, pani 
Irena chroniona przez Wojewodę Lubelskiego Pawła Dąbka, tworzyła w Lublinie zręby polskiej instytucji kultury, 
która miała w przyszłości ogarnąd swoim zasięgiem region lubelski i stad się ważną placówką kultury w południowo-
wschodniej części Polski. W powojennej, polskiej rzeczywistości nie było łatwo pracowad na płaszczyźnie kultury. 
Jednak siła charakteru pani Ireny, świadomośd pewnych zagrożeo, a jednocześnie umiłowanie polskiej tradycji i 
kultury sprawiły, że była osobą idealną na stanowisko dyrektora. Wielka praca w gronie życzliwych, trafnie 
dobranych ludzi sprawiły, że sukces instytucji był szeroko zauważalny, a autorytet pani dyrektor jakim się cieszyła 
wśród kierowników placówek kultury, twórców i animatorów, był niepodważalny. W roku 1971 pani Irena, chod w 
pełni sił, niestety przestaje kierowad Wojewódzkim Domem Kultury.  

Ta szczególna instytucja, chod pod różnymi nazwami, pełniła rolę strażnicy polskiej kultury. Wspomagała 
metodycznie animatorów, instruktorów, twórców i kierowników instytucji kultury. Zdarzały się również sytuacje, ze 
niektórych trzeba było również chronid przed systemem tępiącym wówczas wybitne i niepokorne jednostki. W 
sytuacji zniszczenia narodowej infrastruktury i kultury, w atmosferze ciągłych poszukiwao, dyskusji, a nawet 
sporów i twórczego niepokoju, Wojewódzki - obecnie Ośrodek Kultury wypracował własną, niepowtarzalną w kraju 
formule działania i współpracy z terenowymi, samorządowymi instytucjami kultury.(..) 

Folklor - z działao w tej dziedzinie WOK w Lublinie jest znany w kraju, jest bowiem od 1967 roku organizatorem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Festiwal obchodził w 2005 roku swoje 40-
lecie i ma niezaprzeczalne zasługi w animacji, ochronie, dokumentacji i popularyzacji kultury ludowej w kraju. 
Obecnie na Lubelszczyźnie działa około 300 zespołów śpiewaczych. Wiele z nich uzyskało przez lata prestiżowe 
nagrody i wyróżnienia, w tym obok nagród na przeglądach i festiwalach jest niezwykle ważna - Nagroda im. Oskara 
Kolberga, przyznawana za zasługi dla kultury ludowej.(…)  

Od początku działa Oficyna Wydawnicza WDK, która zawsze otwarta była na potrzeby twórców amatorów, 
zespołów, regionalistów. ”

41 
 

 

Misja i wizja Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

Trudno jednoznacznie określid, czy Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie ma wizję tego, czym 
powinna byd ta instytucja oraz wyznaczoną jej misję. Na pewno ani misja ani wizja nie jest zapisana w żadnym 
dokumencie o charakterze strategicznym czy programowym.  

Oczywiście WOK posiada statut (dostępny na stronie internetowej WOK), którego zapisy zasadniczo zgadzają się z 
profilem działalności instytucji. W statucie zapisano, że „Siedzibą WOK jest miasto Lublin, a terenem działalności 
województwo lubelskie”, co faktycznie odzwierciedla zakres geograficzny działalności tej instytucji.  

O ile zasięg geograficzny oddziaływania wypełnia zapisy statutu, pozostaje pytanie o merytorycznych zakres 
oddziaływania. W § 5 i 6  statutu czytamy:  

„§ 5 

1. Do zakresu działania Ośrodka należy:  

a) animacja kulturalna czyli rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych 
mieszkaoców województwa lubelskiego oraz integracja działao na rzecz rozwoju kulturalnego, w tym artystycznego 
ruchu amatorskiego,  

b) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonao i inicjatyw kulturalnych,  
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c) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła 
ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem lubelskiego obszaru kulturowego. 

2. WOK jest miejscem współdziałania i wymiany doświadczeo animatorów, menadżerów kultury, przedstawicieli 
różnych dziedzin kultury, nauki i oświaty. 

§ 6  

W zakresie działania określonym w § 5 ust. 1 WOK realizuje swoje zadania w szczególności przez: 

a) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, 
organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji 
przedsięwzięd kulturalnych, 

b) organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielania pomocy 
instrukcyjno-metodycznej i programowej samorządom, ośrodkom kultury, stowarzyszeniom kulturalnym, a także 
osobom zainteresowanym prowadzeniem i rozwijaniem społecznego ruchu kulturalnego, 

c) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury, 

d) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych, 

e) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

f) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięd amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie 
wartościowych dokonao twórców i zespołów, 

g) wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu 
nowoczesnych środków techniki, 

h) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,  

i) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej,  

j) pielęgnowanie i ochronę różnorodnych form i zjawisk kultury regionalnej.”
42

 

Nigdzie w statucie nie znajduje się zapis o koordynacyjnej/nadzorczej/strukturalnie wspierającej roli 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie względem powiatowych i gminnych domów i ośrodków kultury z 
województwa lubelskiego. Z wywiadu z z-cą dyrektora tej instytucji jasno wynika, że dyrekcja WOK nie ma również 
takich ambicji. Zarówno przedstawiciel kardy zarządzającej WOK jak i z-ca dyrektora Departamentu Kultury, 
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego dobitnie podkreślają, że nie ma żadnej relacji zależności pomiędzy 
instytucjami, których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. Pan Józef Obroślak, z-ca dyrektora 
WOK pytany o misję WOK mówi jednak o tym, że należy „zabiegad o współpracę z domami kultury”, po czym 
dodaje, że „nie jest to trudne”, ponieważ lokalne domy kultury muszą realizowad działania, w których niezbędne są 
kompetencje pracowników WOK. Z analizy wynika, że WOK nie ma jasno sprecyzowanych swoich funkcji. W duże 
części działalnośd tej instytucji opiera się na „tradycyjnie” realizowanych zadaniach sprowadzających się często do 
uczestniczenia instruktorów WOK w lokalnych konkursach/przeglądach organizowanych przez domy kultury w 
charakterze członków jury. 

Mimo braku dokumentu programowego typu strategia rozwoju instytucji, jasno widad jakie są ramy działalności 
WOK w Lublinie. Po pierwsze, jest to instytucja, które swoje działania adresuje wyłącznie do podmiotów 
instytucjonalnych typu domy kultury, a nie klientów indywidualnych (mieszkaocy Lublina ani okolicy nie są w polu 
zainteresowao instytucji). Po drugie, realizowane działania nie mają żadnej myśli przewodniej (zdefiniowanego 
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kierunku wyznaczonego przez dyrekcję WOK czy politykę kulturalną województwa). WOK w dużej mierze 
podejmuje działania związane ze wspieraniem sztuki i kultury ludowej oraz szeroko rozumianego regionalizmu, 
jednak nawet ten dośd widoczny profil działalności instytucji nie jest explicite wyrażany jako 
programowy/główny/dominujący przez dyrekcję WOK. Natomiast ten profil działalności zauważany jest przez 
organizatora instytucji, których przedstawiciele chcieliby, aby WOK prowadził działalnośd bliższą kulturze 
współczesnej. Byd może właśnie dlatego, z powodu braku odpowiedzi na wymagania Urzędu Marszałkowskiego, 
dyrekcja WOK realizuje niezmiennie program działalności związany z kulturą ludową, ale o tym wyraźnie nie mówi 
jako głównym profilu swojej działalności.  

Na pytanie o to jakie powinny byd funkcje wojewódzkiego ośrodka kultury z-ca dyrektora WOK odpowiada 
„myślenie co jest dobre a co złe”. 

 

2. Oferta  

Z wywiadu z z-cą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wynika, że główna oferta instytucji to oferowanie 
wsparcia merytorycznego w postaci udziału instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego WOK w roli 
ekspertów/jury w konkursach/przeglądach organizowanych przez powiatowe i gminne domy kultury. 
Przedstawiciel dyrekcji za największe sukcesy własnej instytucji uważa de facto festiwale/przeglądy/konkursy 
organizowane przez inne domy kultury z regionu. Można wspomnied o Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych w 
Kazimierzu, czy Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy.  

Natomiast z analizy strony internetowej WOK dowiadujemy się, że prowadzone są również różnego typu 
warsztaty/kursy dla zainteresowanych instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z terenu województwa 
lubelskiego. Można wysnud wniosek, że duża częśd działao WOK inicjowana jest i przeprowadzana samodzielnie 
przez zaangażowanych instruktorów pracujących w tej instytucji. 

Ciekawe jest, że przedstawiciel WOK nie wspomina o wojewódzkich Dożynkach, które natomiast przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego uważa za największe ostatnio dokonanie WOK (jest to zadanie zlecone WOK przez Urząd 
Marszałkowski, który w poprzednich latach  był odpowiedzialny za realizację tej imprezy) – to pokazuje, że tak 
sama instytucji i jej sukcesy jest zupełnie różnie postrzegana przez jej dyrekcję i przedstawicieli jej organizatora. 
Ciekawe jest również, że Urząd Marszałkowski, który widzi rolę WOK jako „moderatora życia kulturalnego” oraz 
chciałby, aby działania WOK wykraczały poza sztukę ludową, zleca realizację takiego przedsięwzięcia właśnie 
WOKowi. 
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Fot. http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1840 

 

3. Odbiorcy/klienci  

Odnośnie klientów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest względna jasnośd, przynajmniej o obecnym 
kształcie jego działalności. Obecnie odbiorcami działao WOK są pracownicy mniejszych ośrodków. W tej chwili 
WOK nie realizuje żadnych działao adresowanych do mieszkaoców Lublina czy osób indywidualnych  z całego 
województwa. W chwili obecnej odbiorcą działao WOK nie są również inne instytucje, w tym organizator. 
Aczkolwiek ze strony organizatora WOK pojawia się oczekiwanie, aby rozszerzyd spektrum odbiorców o klientów 
indywidualnych. Oczywiście musiałoby to iśd w parze z rozszerzeniem oferty WOK. 

 

4. Efektywnośd WOK 

Trudno oceniad efektywnośd działao Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ponieważ nie prowadzi on 
żadnych badao dotyczących sytuacji instytucjonalnego sektora kultury województwa lubelskiego, ani ewaluacji 
realizowanych przez siebie działao. Zauważalny jest wyraźny brak refleksji na temat miar efektywności pracy 
instytucji. Dyrekcja WOK widzi możliwośd oceny efektywności poprzez wypełnianie sprawozdao rocznych do 
organizatora instytucji w odniesieniu do rocznych planów pracy. Jednocześnie zauważa, że plany są najczęściej 
realizowane. Należy zauważyd, że praca roczna nie są poddawana ewaluacji, a zatem nie kolejne plany nie ulegają 
zmianie – są w nich zapisane imprezy, których nieodbycie się nie jest możliwe (wydarzenia o wieloletniej tradycji). 

 

5. Współpraca 

Wyróżnid można dwa potencjalne obszary współpracy: 

1. z lokalnymi domami kultury, 

2. z innymi instytucjami kultury na terenie województwa lubelskiego. 

Odnośnie pierwszego obszaru, współpraca jest realizowana, zgodnie z deklaracjami dyrekcji WOK, poprzez 
współorganizowanie dużych corocznych wydarzeo kulturalnych o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim. Do 
przykładów należą współpraca z domem kultury w Puławach czy Przegląd Teatrów Wiejskich realizowany wspólnie 
z domem kultury w Tarnogrodzie.  

Odnośnie drugiego obszaru, sytuacja jest interesująca, gdyż WOK nie współpracuje z paostwowymi instytucjami 
kultury prawie w ogóle, natomiast jego partnerami w działalności są instytucje naukowe takie jak Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskie, Politechnika Lubelska czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Te instytucje wymieniane są 

http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1840
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również na stronie WWW, jako oficjalni partnerzy WOK. A Dyrekcja WOK wspomina o dobrych kontaktach 
pomiędzy przedstawicielami świata naukowego a Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury. W chwili obecnej postad 
dyrektora WOK jest realnym łącznikiem – dr Artur Sępoch  pracuje jednocześnie w Katedrze Mikrostruktur 
Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, gdzie przygotował doktorat na temat roli domu kultury w 
społeczności lokalnej pod kierunkiem prof. Sławomira Partyckiego 

 

6. Kultura zarządzania WDK 

Na podstawie dwóch wywiadów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie nie można wnioskowad o kulturze 
zarządzania tę instytucją realizowaną przez jej dyrekcję. 

Warto jednak wspomnied o sposobie wyłaniania dyrektorów tej instytucji, który w mediach opisywany jest jako 
„polityczny”. Poprzednia dyrektorka WOK została odwołana ze stanowiska w okolicznościach, które wywołały 
protesty kilkudziesięciu przedstawicieli kultury, a obecny Dyrektor został powołany poza procedurą konkursową. 
Media przypisują mu koneksje z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego. 

W Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie pracują 33 osoby. Instytucja nie jest podzielona na działy, jej struktura 
formalna składa się dyrektora oraz jego zastępcy, stanowisk administracyjnych oraz samodzielnych instruktorów 
amatorskiego ruchu artystycznego. Każdy z instruktorów ma własne zadania, a w ich realizacji podlega 
bezpośrednio dyrektorowi. 

Na pytanie jak Dyrekcja wyobraża sobie idealny zespół instytucji pada odpowiedź: „współczesny instruktor 
wojewódzkiego ośrodka kultury to musi byd wybitny fachowiec (…), ponieważ to buduje jego autorytet; musi byd 
dyspozycyjny to jest specyfika naszej pracy”.. 

 

7. Zasoby 

Zasoby kadrowe instytucji nie wydają się nadmiernie rozbudowane. Natomiast zasoby materialne są w stanie 
wymagającym natychmiastowej interwencji.  

Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie mieści się w XVII-wiecznym pałacyku podlegającym pod 
konserwatora zabytków, który przynajmniej od ponad dwudziestu lat nie był w żaden sposób remontowany – 
wymaga gruntownego remontu. Budynek leży w centralnej części Lublina, ale w oddaleniu od głównej drogi. 

Dojazd do niego nie jest w żaden sposób oznakowany, nawet sam budynek nie posiada żadnej widocznej tablicy 
informującej o tym, że znajduje się tutaj WOK.  
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Rysunek 2 Droga prowadząca do WOK 

Rysunek 3 Front WOK (główne wejście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Główny hol WOK 

Rysunek 5 Sala "widowiskowa" 
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Rysunek 6 Pokój instruktora 

Rysunek 7 Łazienki 

 

Zaskoczeniem jest przepiękny widok na skarpę od strony ogrodu. Taras z wyjściem na ogród był kiedyś 
podnajmowany na kawiarnie, ale jak twierdzi pracownik administracyjny „najemca okazał się był małouczciwy”.  

Kilka pomieszczeo (głównie w oficynach budynku) podnajmowana jest najemcom zewnętrznym, do których należy 
m.in. antykwariusz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 Taras 

Rysunek 9 Widok na skarpę z tarasu 
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Kolejnym zaskoczeniem jest posiadanie przez WOK własnej drukarni o nazwie „Oficyna wydawnicza”, w której 
ręcznie składa się druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10 Oficyna wydawnicza 

Rysunek 11 Czcionki 

 

Dodatkowo w WOKu znajduje się Biblioteka metodyczna z przeznaczeniem dla instruktorów amatorskiego ruchu 
artystycznego. Biblioteka nie jest dostępna dla wszystkich, nie jest również w żaden sposób zautomatyzowana 
(katalog kartkowy, brak komputerów etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12 Biblioteka metodyczna WOK 
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Budżet Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniki około 1500 000 tyś zł rocznie. Średnia pensja pracownika WOK to 3 
tyś. zł brutto. Instytucja stara się pozyskiwad środki zewnętrzne z Urzędu Miasta Lulin oraz programów 
operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co raz częściej WOK w konkursach konkuruje z 
organizacjami pozarządowymi i często w tej konkurencji przegrywa. 

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie w WDK 

Działania informacyjno-promocyjne Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie opierają się na takich kanałach jak: 

Strona internetowa, 

Kalendarz kulturalny województwa lubelskiego, 

Biuletyn „W kręgu kultury”, 

Listy wysyłane pocztą. 

WOK nie posiada newslettera, a także rzadko prowadzi klasyczny mailing. 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w sposób podstawowy wykorzystuje nowe technologie (strona internetowa). Należy 
dostrzec jednak, że mimo mało atrakcyjnego wyglądu strony, jest ona dośd przejrzysta i czytelna, a także na 
bieżąco uaktualniana. 

 

9. Diagnoza i ewaluacja 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie nie prowadzi systematycznych badao sektora kultury w województwie 
lubelskim, a także nie ewaluuje swoich działao. Ewentualne drobne działania diagnostyczne i ewaluacyjne 
podejmują samodzielnie instruktorzy. 

 

10. Innowacyjnosd, dobre praktyki 

Dyrekcja WOK zapytana o to, jakie rekomendacje mogłaby dad innym regionalnym ośrodkom kultury w zakresie 
prowadzenia działalności odwołując się do wypracowanych przez siebie metod, odpowiada, że „trudno 
proponowad coś innym – specyfika każdego województwa jest inna”. Po chwili jednak dodaje, że szczególną 
specyfików kultury województwa lubelskiego jest: 

Wielowymiarowa forma teatru amatorskiego oraz 

Regionalizm. 

W tych dwóch obszarach województwo lubelskie ma wyjątkowe osiągnięcia. 

 

11.. Rozwój WOK i kierunki zmian 

Na terenie Lublina od 40 lat powstaje instytucja nazywana „Teatrem w budowie” lub bardziej oficjalnie Centrum 
Spotkania Kultur (http://www.teatr.lubelskie.pl/index.php), za jej budowę w chwili obecnej odpowiedzialny jest 
Urząd Marszałkowski. Jest to przypadek podobny do przypadku gmach w Białymstoku tzn. powstaje infrastruktura, 
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ale nie wiadomo jakie miałaby pełnid funkcje. Jednym z pomysłów Zarządu UM jest stworzenie tak dużej instytucji 
kultury, która wchłonęłaby WOK. O tym pomyśle się mówi, nie jest on natomiast w żaden sposób opisany, a 
decyzja nie została ostatecznie podjęta. Perspektywa ukooczenia „Teatru w budowie” to najbliższe kilka lat.  

Wydaje się, że taki stan rzeczy niekorzystnie wpływa na działania modernizacyjne w samym WOK. 

Równolegle pojawia się pomysł przekształcenia WOK w instytucję na kształt Małopolskiego Instytutu Kultury – jest 
to pomysł głównego dyrektora WOK, konsultowany w UM, który ustosunkowuje się do tego pomysłu pozytywnie.  

Niejasne plany dotyczące przyszłości Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, za które jest odpowiedzialny jego 
organizator, sprawiają, że Dyrekcja WOK odkłada podejmowanie strategicznych decyzji. Dodatkowo bliski termin 
wyborów samorządowych sprawia, że Dyrekcja WOK przyjmuje strategię przeczekania do wyników wyborów i 
decyzji nowego Zarządu Województwa. 

 

III. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1. Kontekst działania WDK  

Wojewódzki Ośrodek Kultury w  Lublinie jest jedyną tego typu instytucją na terenie województwa lubelskiego, nie 
ma konkurencji w postaci innych podmiotów, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski. Jednocześnie w 
regionie działa kilka innych silnych ośrodków słynących z wieloletnich przedsięwzięd kulturalnych, z którymi WOK 
współpracuje (Puławy, Kazimierz Dln., Tarnogród, Nałęczów, Hrubieszów). 

Na terenie samego Lublina funkcjonuje instytucja o charakterze miejsko domu kultury Lubelskie Centrum Kultury, 
której jest obecnie w remoncie (http://www.ck.lublin.pl/). WOK i LCK nie współpracują ze sobą poza 
użyczaniem/wynajmowanie sal przez LCK na rzecz WOK, który takimi nie dysponuje. Na terenie Lublina Działa 
również kilka prężnych organizacji pozarządowych (np. Teatr NN).  

 

2. Osadzenie działalności w lokalnej/regionalnej  tradycji 

Działalnośd WOK jest silnie osadzona w tradycyjnej kulturze lokalnej. Wiele działao realizowanych jest w obszarze 
kultury ludowej. WOK silnie współpracuje z Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych. Kultywowanie 
regionalizmu z jednej strony uważane jest wieloletnią spuściznę i misję WOK, a z drugiej widad, że przed tą 
instytucją stawiane są wyzwania „nadążania” za światem współczesnym tzn. podjęcia aktywności również w innych 
obszarach kultury amatorskiej.  

3. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada badana instytucja 

Nikt nie bada potrzeb lokalnych, dlatego trudno powiedzied, na które z nich WOK odpowiada, a na które nie. 

 

V. Polityki kulturalne 

„Im mniej wytycznych tym lepiej” mówi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pytany o politykę kulturalną 
województwa lubelskiego. Nie ma spisanego dokumentu przedstawiającego założenia prowadzenia przez UM 
działao kulturalnych w województwie.  

W diagnozie ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego nie ma ani jednego zdania poświęconego 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie ani sieci lokalnych domów kultury, są jednak zaakcentowane 
imprezy realizowane przez te instytucje. 
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Natomiast sama Strategia jako jeden z priorytetów ) celów szczegółowych określa „Rozwój nowoczesnego 
społeczeostwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy”, a w nim jako jeden 
z kierunków działao wyznaczony jest „Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego w 

Regionie”.  W uzasadnieniu do tego celu czytamy: „W gospodarce opartej na wiedzy coraz większą rolę zaczyna 
odgrywad kapitał kulturowy i społeczny, tkwiący w danej społeczności. Kapitał kulturowy kształtowany jest między 
innymi przez takie czynniki jak: 

kondycja moralna społeczeostwa; 

stan prawa, w szczególności jego spójnośd i zgodnośd z odczuciami społecznymi; 

obyczajowośd społeczna oraz dominujące zwyczaje i rozpowszechnione systemy 

wartości; 

obecnośd i aktywnośd elit w życiu społecznym; 

kondycja nauki i jej autorytet w społeczeostwie; 

bogactwo i siła własnych tradycji i narodowego dziedzictwa; 

poziom kompetencji kulturowej i cywilizacyjnej w kluczowych dziedzinach życia (kultura polityczna, kultura 
gospodarcza i organizacyjna, kultura techniczna, kultura życia codziennego, itd.)”.  

Natomiast w opisie realizacji tego priorytetu napisano: „Osiągnięcie niniejszego celu powinno przyczynid się do 
podniesienia poziomu kapitału kulturowego i społecznego w regionie i zbudowania trwałych podstaw 
nowoczesnego społeczeostwa wiedzy. W ramach niniejszego celu przewiduje się między innymi realizację działao 
w takich kierunkach, jak: 

kształtowanie właściwych postaw oraz rozwój różnych form społeczeostwa obywatelskiego (w tym: edukacja i 
promowanie korzystnych postaw społecznych, innowacyjnych, proekologicznych, wolontariatu, pobudzanie 
aktywności społeczności lokalnych, kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej); 

zwiększenie potencjału instytucji pozarządowych oraz wsparcie w ich ramach różnych form zatrudnienia (w tym: 
rozwój ekonomii społecznej); 

upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeostwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym (w tym: 
rozwój infrastruktury służącej upowszechnianiu dóbr kultury, promocja czytelnictwa, rozwój, poprawa jakości i 
dostępności szkolnictwa artystycznego); 

wsparcie rozwoju sektora usług kultury (w tym: wzmacnianie instytucji kultury, tworzenie atrakcyjnej i 
kompleksowej oferty organizacji kulturalnych). 

Wskaźniki realizacji: 

uczestnictwo w kulturze (czytelnictwo, liczba odwiedzających muzea, widzowie w kinach, filharmoniach, teatrach, 
operach); 

liczba organizacji pozarządowych; 

frekwencja wyborcza; 
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liczba przestępstw i wykroczeo”43 

Jak widad w opisie realizacji priorytetu znalazły się zapisy dotyczące wsparcia funkcjonowania instytucji kultury, 
natomiast w propozycji wskaźników monitorujących realizację priorytetu Strategii nie ma mowy o uczestnictwie w 
kulturze badanym liczbą uczestników wydarzeo realizowanych przez domy i ośrodki kultury. 

 

VI. Wnioski i Rekomendacje 

Profil działalności Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie jest przykładem instytucji, której profil działalności funkcjonuje 
niezmiennie od kilkudziesięciu lat. 

Głównymi tematami działalności WOK jest kultura ludowa oraz teatr, chod nie są to tematy definiowane jako 
główny profil działalności WOK przez dyrekcję instytucji.. 

Jednocześnie WOK zachował zaczerpniętą z przeszłości jednokierunkowośd swojej pracy – jego odbiorcami są 
wyłącznie pracownicy lokalnych domów kultury. 

Zasoby WOK: 

Sposób zarządzania i wygląd siedziby reprezentuje stagnację tej instytucji. 

Istnieje ogromny potencjał w doświadczeniu WOK, który dobrze wykorzystany mógłby stworzyd nowoczesną sied 
centrów kultury na terenie województwa lubelskiego. 

Relacje pomiędzy instytucjami różnego szczebla (WOK –DK / UM-JST): 

Zarówno Urząd Marszałkowski jak i Wojewódzki Ośrodek Kultury przejawiają dużą ostrożnośd we wkraczaniu na 
pole podmiotów/instytucji innego szczebla, co sprawia, że  wszelkiego typu działania o charakterze strukturalnie 
wspierającym nie są podejmowane. Jeżeli zachodzi współpraca pomiędzy np. WOK a lokalnym domem kultury jest 
ona raczej oparta na działaniach jednorazowych, specyficznych dla tej relacji. 

Samorządnośd jednostek samorządu terytorialnego najniższego szczebla oraz instytucji im podległych jest 
rozumiana jako całkowita i nienaruszalna odrębnośd. Urząd Marszałkowski reprezentuje stanowisko, że w obszarze 
kultury najlepiej, gdyby wszystko samo się regulowało. 

 

Rekomendacje: 

Zaobserwowane potrzeby zmian to: diagnoza funkcjonowania potrzeb lokalnych domów kultury, modernizacja 
sposobu zarządzania instytucją, gruntowny remont siedziby,  

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wydaje się byd w przededniu gruntownej transformacji, jednak nadal nie 
ma jasno określonego kierunku zmian.  

 

VII. Uwagi metodologiczne 

Dane dotyczące realizacji badania w województwie lubelskim: 

                                                           
43

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, s. 51 
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Badanie zrealizowano na podstawie: 

Wywiadu indywidualnego z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (p. Józefem 
Obroślakiem), 

Wywiadu indywidualnego z zastępcą dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego (p. Andrzejem Miskurem), 

Wywiadu swobodnego z pracownikiem ds. administracyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (imię i nazwisko nie 
znane), 

Telefonicznego wywiadu swobodnego z pracownikiem ds. promocji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 
(imię i nazwisko nie znane), 

Analizy strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (www.wok.lublin.pl), 

Analizy wizualnej WOK, 

Wywiadów telefonicznych z pracownikami powiatowych i gminnych domów kultury. 

Dane adresowe instytucji, w których przeprowadzony wywiady indywidualne: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury (ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin, tel. 81 532 42 07 w 15) 

Departament Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Lubomelska 1-3, p.3, Lublin, tel. 81 44 
16 704). 

Uzasadnienie wyboru osób do wywiadów indywidualnych: 

pierwszy wywiad przeprowadzono z panem Józefem Obroślakiem, zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury. Wywiad został przeprowadzony z z-cą dyrektora WOK a nie z samym dyrektorem (dr Artur Sępoch) 
ponieważ główny dyrektor WOK dwa dni w tygodniu prowadzi zajęcia akademickie w Białej Podlaskiej i nie ma 
wówczas w instytucji. 

drugi wywiad przeprowadzono z panem Andrzejem Miskurem, zastępcą dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu UM. Dyrektor Departamentu, p. Mirosław Korbut uczestniczył wówczas w uroczystości wręczania nagród 
stypendystom woj. lubelskiego. Osoba do wywiadu zostałą wytypowana przez dyrektora Dep. KEiS UM. 

Wywiad swobodny z pracownikiem ds. administracyjnych WOK przeprowadzono w trakcie oglądania budynku, w 
którym mieści się WOK. Osoba oprowadzająca została wytypowana przez z-cę dyrektora WOK. 

Uwagi metodologiczne: 

W opracowaniu formułowano uwagi metodologiczne dotyczące sposobu zbierania danych. Ich prezentacja szerszej 
publiczności wymaga zastanowienia. 

Źródła danych zastanych: 

http://www.lubelskie.pl/index.php 

http://www.wok.lublin.pl/ 

http://kultura.lublin.eu 

http://www.teatr.lubelskie.pl/index.php 

http://ck.lublin.pl/index.php 

http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/281/ 

http://www.wok.lublin.pl/
http://www.lubelskie.pl/index.php
http://www.wok.lublin.pl/
http://kultura.lublin.eu/
http://www.teatr.lubelskie.pl/index.php
http://ck.lublin.pl/index.php
http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/281/
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VIII. Podsumowanie (Executive summary) 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie jest instytucją, która reprezentuje dawny model funkcjonowania 
wojewódzkich ośrodków kultury, co przejawia się w: 

wąskim gronie odbiorców działao WOK, w postaci pracowników lokalnych domów kultury z terenu województwa 
lubelskiego, 

ograniczonym repertuarze działao skupiających się na tradycyjnych metodach pracy, 

wyraźnym profilu instytucji ukierunkowanym na kulturę ludową i regionalizm. 

Charakter WOK w Lublinie oddaje jego siedziba – zabytkowy Pałac Tarłów usytuowany w centrum Lublina, lecz 
zupełnie nie oznaczony, co utrudnia znalezienie tej instytucji. Dodatkowo budynek od przeszło trzydziestu lat 
traktowany jest jako siedziba przejściowa i również od tego czasu nie jest remontowany, co doprowadziło do 
bardzo złego stanu obiektu.  

Relacje pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie a gminnymi i powiatowymi domami kultury nie są w 
żaden sposób strukturalnie sformalizowane (chodby poprzez spotkania z dyrektorami tych instytucji). Wszelkie 
wsparcie merytoryczne ze strony instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego WOK jest realizowane dzięki 
zaangażowaniu poszczególnych osób (instruktorów) oraz wieloletniej współpracy przy tworzeniu regularnych 
wydarzeo kulturalnych typu festiwale/przeglądy/konkursy.  

Relacja WOK – organizator, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest stosunkowo 
poprawna (dyrektor WOK jest mianowany przez Marszałka Województwa), co oznacza, że instytucja ma względną 
stabilnośd finansową. Dostrzegana jest w UM potrzeba zmiany zasad funkcjonowania WOK, jednak nie ma 
konkretnego pomysłu, jak miałaby funkcjonowad ta instytucja po zmianie. 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wydaje się byd w przededniu transformacji – mówi się o połączeniu go lub 
włączeniu w Centrum Spotkania Kultury (wielkiej instytucji, której gmach budowany jest w Lublinie od lat 70 XX 
wieku),które miałoby łączyd wiele funkcji (filharmonia, teatr, opera etc.). Jednocześnie obecny Dyrektor WOK ma 
pomysł na przekształcenie go w instytucję przypominającą Małopolski Instytut Kultury. Żadna z tych dwóch 
koncepcji nie została do tej pory ostatecznie zaakceptowana, co skutkuje stagnacją w podejmowaniu kroków 
określających wizję Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w przyszłości. 
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3.13. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Województwo dolnośląskie. 
 

Marta Byrska – Szklarczyk 

I. Badana instytucja 

1.Misja, wizja, historia 

1.1. Misja i wizja OKiSu 

a) Cele i zakres działania określone w statucie OKiS                                                             

W statucie OKiSu, który pozyskałam podczas rozmowy z dyrektorem Piotrem Borkowskim (statut nie jest 
udostępniony na stronie internetowej OKiSu) została przedstawiona w Rozdziale II ( Cel i zakres działania) w 
punktach 1 – 4. : „Podstawowym zadaniem OKiS jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej w zakresie 
upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności zaś kultury i sztuki Dolnego Śląska.” (1) „Zakres działania OKiS 
obejmuje w szczególności: a) prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, b) upowszechnianie kultury i 
sztuk,i c) promowanie nowych zjawisk artystycznych, d) tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych 
twórców e) integrację środowisk twórczych, f) prowadzenie działalności dokumentacyjnej i naukowej”. (2) Jak 
dowiadujemy się w punkcie nr 3 cele te realizowane są „poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i imprez o 
charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym”.  

Statut jest dośd krótki (3 strony) i ogólny. Nie ma w nim mowy o współpracy z Domami Kultury ani o konkretnych 
działaniach (cyklicznych festiwalach czy imprezach), których instytucja ma się podejmowad. Zostały one wykreślone 
(znajdowały się w poprzedniej wersji dokumentu). Obecny dyrektor, zmieniając profil instytucji pozbył się 
punktów, które, jak określił „wiązały mu ręce”, decydując się na bardziej „lapidarną” wersje dokumentu.  

b) Misja i wizja OKiS przedstawiona przez dyrektora – Piotra Borkowskiego 

Misja OKiSu zawarta jest już poniekąd w jego nazwie. Dyrektor odcina się zarówno od nazwy Dom Kultury jak i od 
słowa  „wojewódzki” np. teren swojego działania nazywa zawsze „regionem” a nie „województwem”. „Nie 
chciałbym mówid o sobie Wojewódzki Dom Kultury, nikomu nie ujmując, ale jako o takim Centrum Kultury na 
Dolnym Śląsku”. Dyrektor odcina się tym samym (co podkreślał) od tradycyjnego modelu funkcjonowania WDK, 
charakterystycznego dla poprzedniej epoki – nie współpracuje z Domami Kultury, nie zatrudnia instruktorów, nie 
prowadzi działalności klubowej, kursów ani kół zainteresowao. Swoją instytucję określa najczęściej dwoma 
słowami: „nowoczesna” i „uniwersalna”, czyli nie specjalizująca się w żadnej dziedzinie kultury.  

Misję Ośrodka dyrektor Borkowski streszcza w jednym zdaniu:  „Prezentujemy dolnośląską twórczośd, dolnośląską 
kulturę i dolnośląskich artystów na zewnątrz, a na Dolny Śląsk staramy się  przywieźd i pokazywad coś, czego na 
Dolnym Śląsku nie ma”. „Prezentacja na zewnątrz” to szeroko rozumiana promocja artystów z regionu w Polsce 
oraz za granicą np. planowana wystawa twórczości Stanisława Dróżdża w Dreźnie i Berlinie, wymiany studentów 
ASP między Dolnym Śląskiem a Alzacją, wystawa „Republika Bananowa. Suplementy do sztuki polskiej lat 80.” na 
Węgrzech. Z kolei na Dolny Śląsk dyrektor stara się „przywieźd” sztukę spoza regionu np. zespół tancerzy z 
Kirowogradu, który miał trasę w miejscowościach Dolnego Śląska czy zespół jazzowy z Alzacji, koncertujący na 
podobnej zasadzie. Również festiwale, których organizatorem jest OKiS odbywają się poza Wrocławiem: „ja 
chętniej coś pokażę na Dolnym Śląsku niż we Wrocławiu, chociażby dlatego, ż jestem dofinansowywany przez 
samorząd województwa. I takie było tez założenie”. (np. Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie).   

 Zasadniczą misją OKiSu jest więc „działalnośd w terenie”. Nie opiera się jednak ona na współpracy z Domami 
Kultury (chyba, że są niezbędne przy realizacji jakiegoś projektu, bo np. jedyne w okolicy posiadają scenę) a na 
bezpośredniej współpracy z Instytucjami Kultury (teatry, galerie, muzea, uczelnie) oraz dolnośląskimi artystami. 
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„Ośrodek jest taką instytucją regionalną, żeby nie mówid  wojewódzką i tu zawsze można dostad oparcie, 
oczywiście nie zawsze wszystkim pomożemy, nie zawsze jesteśmy w stanie dołożyd, nie we wszystko się 
zaangażowad, ale myślę, że w bardzo wielu wypadkach wsparliśmy artystów, niektórych wykreowaliśmy”. 

Misją OKiSu jest również ułatwienie dostępu do kultury w regionie. Wprowadzono bezpłatne bilety, a nawet 
zorganizowano darmowy dojazd na wiele dolnośląskich imprez.  

Kreatorem misji jest dyrektor, który przedstawił swoją wizję OKiSu na konkursie, ubiegając się w 2002 r. o swoje 
stanowisko. Borkowski podkreślił jednak, że to zespół ją realizuje a wszystkie merytoryczne decyzje są 
konsultowane z odpowiednimi specjalistami.   

c) Misja i wizja OKiS przedstawiona przez dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 
Jacka Gawrooskiego 

Dyrektor Gawrooski zwięźle przedstawił misję OKiSu: „Misją najważniejszą jest upowszechnianie kultury we 
Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i reprezentowanie tych dobrych tradycji kultury Dolnego Śląska na zewnątrz.” 
Pokrywa się to częściowo z misją określoną przez dyrektora Borkowskiego. Dyrektor Wydziału Kultury podkreślił 
uniwersalnośd OKiSu – przyznał, że jest to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej funkcjonujących instytucji 
kultury na Dolnym Śląsku. Dyrektor Gawrooski podkreślił również misję wychowawczą Ośrodka, który powinien 
„wychowad młodego odbiorcę sztuki”. Nie wskazał na żadne konkretne działania, w których przejawia się misja 
OKiSu argumentując, że przejawia się ona w całej ich działalności.  

1.2. Historia i kluczowe momenty funkcjonowania OKiSu 

a) 1974 – 1990 

OKiS został powołany do życia w 1974 przez Wojewódzką Radę Narodową jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. Był 
finansowany – jak wszystkie tego typu instytucje z budżetu paostwa. W tym okresie Ośrodek słynął z prowadzenia 
Klubu Związków Twórczych i restauracji, która była miejscem spotkao miejscowej bohemy artystycznej. 
Prowadzono również działalnośd charakterystyczną dla Domu Kultury.  

b) 1990 – 1995 

Ten okres to złote lata OKiSu. Był wtedy organizatorem dwóch znaczących imprez, które nadawały kierunek 
działania całej instytucji. Był to Festiwal Piosenki Aktorskiej i Wratislavia Cantas. Od 1992 roku OKiS wydaje 
miesięcznik „Odra”. 

c) 1995 – 2002  

Okres upadku OKiSu. Po odejściu od Ośrodka dwóch najważniejszych imprez – Festiwalu Piosenki Aktorskiej i 
Wratislavii Cantas instytucja nie potrafiła znaleźd sobie nowej formuły. Zadłużyła się, straciła renomę, groziło jej 
zamkniecie. Co roku zmieniali się dyrektorzy ale żadnemu z nich nie udało się uratowad dobrego imienia OKiSu. 
Ośrodek prowadził działalnośd klubową, prowadził teatr, ale nie organizował żadnych znaczących się przedsięwzięd, 
nie działał w terenie, był na skraju ruiny. Ważnym momentem dla instytucji było uwłaszczenie na jej korzyśd 
czterech przylegających do niej kamienic (w Rynku).  

d) Od 2002  

W 2002 roku obecny dyrektor Piotr Borkowski wygrał konkurs na dyrektora OKiSu i od tamtego czasu OKiS zaczął 
się odbudowywad. Dyrektor pozyskał środki z wynajmu, przeprowadził remont elewacji i dachu budynku. Rozwiązał 
kluby i zespoły (m.in. Teatr Zielona Latarnia) i rozpoczął realizowanie misji – współpracy z Instytucjami Kultury na 
Dolnym Śląsku. Obecnie OKiS organizuje ponad 150 ważnych festiwali i imprez (ok. 150 tysięcy odbiorców), wydaje 
dwa pisma – „Odrę” i „Notatnik Teatralny”, prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową i regionalną. W tym 
roku OKiS został uhonorowany prestiżową nagrodą Sejmiku Dolnośląskiego „Silesia” za całokształt swej pracy.   
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2. Oferta 

2. 1. Ogólna charakterystyka oferty, struktura oferty. 

OKiS ma w swojej ofercie ok. 150 imprez i festiwali rocznie. Z ich oferty korzysta ok. 150 tysięcy ludzi. OKiS nie 
prowadzi działalności typowej dla Domu Kultury. Nie prowadzi klubów, kursów, zespołów, nie zatrudnia 
instruktorów, działających w terenie. Imprezy i wydarzenia mają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski i 
międzynarodowy. Za główne filary działalności OKiSu dyrektor uznał Dolnośląski Festiwal Artystyczny, współpracę 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współpracę międzyregionalną.  

2.2. Imprezy i wydarzenia cykliczne, oferta stała w regionie 

Do najważniejszych przedsięwzięd tego typu dyrektor zaliczył: Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju,  
Festiwal Chopina w Dusznikach Zdroju, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (WROSTJA), Maj z Muzyką 
Dawną, Koncerty Hałdalowe, . Imprezy organizowane są we współpracy z teatrami, filharmoniami oraz szkołami 
artystycznymi z Dolnego Śląska. OKiS prowadzi również swoją galerię fotografii mieszczącą się w Domku 
Romaoskim.  

2.3. Dolnośląski Festiwal Artystyczny (DFA) 

DFA to jak określił dyrektor „górny pułap naszej działalności”. Są to „permanentne działania” w ramach stałej 
współpracy z galeriami na Dolnym Śląsku i za granicą. Wystawy i imprezy w ramach DFA finansowane są całkowicie 
przez OKiS, przedstawiane są jednak w całym regionie. Największym sukcesem DFA była wystawa „Republika 
bananowa. Suplement do sztuki lat 80.”  

2.4.Współpraca w ramach Krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

 OKiS współpracuje z galeriami i muzeami z krajów Grupy Wyszehhradzkiej. Współpraca obejmuje wymianę 
wystaw (np. „Republika bananowa”) czy wspólną organizację plenerów – malarskich, rzeźbiarskich, 
fotograficznych, a ostatnio szklarskich (Festiwal EkoGlas). 

2.5. Współpraca w ramach Porozumieo Międzyregionalnych 

OKiS uczestniczy w promocji polskiej i dolnośląskiej kultury w ramach współpracy międzyregionalnej, za 
pośrednictwem administracji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach działalności międzyregionalnej 
OKiS prezentował dolnośląską sztukę np. podczas Dni Dolnego Śląska w Meklemburgii. OKiS koordynuje również 
duży projekt wymiany studentów ASP i artystów ceramików oraz artvideo między Dolnym Śląskiem a Alzacją. 

2.6. Współpraca z indywidualnymi artystami 

OKiS organizuje wystawy wielu indywidualnym artystom z całego regionu. Do każdej wystawy wydawany jest 
zawsze katalog.  

2.7. Lekcje kultury i Szpital w kolorze 

Dwa autorskie programy Agnieszki Prusak – Cybulskiej z OKiS. „Lekcje kultury” to „Program przeznaczony dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz podopiecznych dolnośląskich domów dziecka. (…) Program obejmuje zwiedzanie 
instytucji kultury, muzeów, Panoramy Racławickiej, uczestniczenie w spektaklach teatralnych, (…)Opery, oraz 
spacery po Ostrowie Tumskim”. (cytat ze strony www. OKiS) „Szpital w kolorze” to program realizowany w 
Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Celem programu jest resocjalizacja więźniów poprzez sztukę i wykonywanie 
prac plastycznych na rzecz szpitali.  
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2.8. Działalnośd wydawnicza 

Od 1992 roku OKiS wydaje miesięcznik „Odra” a od 2009 „Notatnik teatralny”. Do każdej wystawy wydawane są 
katalogi, plakaty, ulotki.  

2.9. Zmiany w ofercie 

Dyrektor podkreślał wielokrotnie otwartośd OKiSu na propozycje współpracy od innych instytucji czy  artystów 
indywidualnych. Zmiany w ofercie polegają na jej rozszerzaniu, włączaniu nowych wydarzeo do repertuaru działao. 
Dyrektor stara się nie rezygnowad ze sprawdzonych imprez, a w razie problemów finansowych ograniczyd koszta 
ale zachowad wydarzenie. 

2.10. Produkt flagowy wg dyrektora Borkowskiego i dyrektora Gawrooskiego 

Za taki produkt dyrektor OKiSu uważa DFA – projekt, który powstał w OKiSie i w którym najpełniej wyraża się jego 
misja. Na drugim miejscu wymienił współorganizowanie Festiwalu Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Ten festiwal 
został wymieniony jako najważniejsza impreza OKiSu przez dyrektora Gawrooskiego.  

 

3. Odbiorcy / klienci 

3.1. Odbiorcy instytucjonalni 

Przy różnych wydarzeniach OKiS współpracuje z różnymi instytucjami. Na stałe współpracuje w ramach działalności 
festiwalowej i wystawienniczej m.in. z teatrami, filharmoniami, galeriami Dolnego Śląska, a także z ASP, z Wyższą 
Szkołą Teatralną. W ramach programów „Lekcje kultury” i „Szpital w kolorze” OKiS współpracuje z dolnośląskimi 
domami dziecka, szkołami specjalnymi i zakładem karnym.  

3.2. Odbiorcy indywidualni 

Artyści, mieszkaocy Dolnego Śląska, Polski i regionów z którymi OKiS współpracuje. Trudno stworzyd profil ok. 
150 000 indywidualnych odbiorów. Poszczególne wydarzenia kierowane są do różnych grup odbiorców np. 
miesięcznik „Odra” do studentów kierunków humanistycznych, festiwal „Maj z muzyką dawną” również – dyrektor 
kreuje w tym przypadku grupę odbiorców poprzez system dużych zniżek dla studentów.  

3.3. Klienci 

OKiS wynajmuje trzy kamienice, których jest właścicielem. Wynajmuje również sale następującym 
stowarzyszeniom - Stowarzyszeniu Artystów Scen Polskich, Stowarzyszeniu Architektów, Stowarzyszeniu Pisarzy 
Polskich i Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru. 

 

4. Efektywnośd OKiSu 

4.1 Według dyrektora OKiSu 

Efektywnośd OKiSu można mierzyd według dyrektora frekwencją imprez i wydarzeo kulturalnych. Na podstawie 
liczby sprzedanych / rozdanych biletów dyrektor stwierdza, że działalnośd OKiSu przynosi dużo większe efekty niż 
gdyby kontynuował profil charakterystyczny dla Wojewódzkiego Domu Kultury. Efektem działania Ośrodka jest 
rozbudzenie zamiłowania do sztuki i poszerzanie horyzontów – w szczególności mieszkaoców małych miejscowości, 
gdzie dostęp do kultury jest ograniczony. Za efekt OKiSu można też uznad sukces wielu młodych artystów, dla 
których była to pierwsza instytucja, gdzie mogli się zaprezentowad. Różne działania OKiSu przynoszą różne efekty – 
np. projekt „Szpital w kolorze” przyczynia się do resocjalizacji więźniów. 
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4.2 Według dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Dyrektor zastanawia się, czy efekt działania instytucji kultury może byd w ogóle mierzalny. Stwierdza, że efektem 
działania OKiSu jakiego oczekiwałby Urząd Marszałkowski byłoby  powszechne kojarzenie OKiSu z tym urzędem, co 
się nie udaje. „Jeśli mówimy o czymś co się nie do kooca udało, to właśnie o tożsamości instytucji z UM.” (OKiS 
kojarzony jest z miastem Wrocław wg dyrektora) 

 

5. Współpraca 

5.1. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy dyrektora OKiSu 

Współpraca z lokalnymi DK nie jest celem działalności OKiSu. Pracownicy nie prowadzą instruktarzy ani szkoleo dla 
DK. Dyrektor wyraża się nieco pogardliwie o „pouczaniu DK przez centralę”, które miało miejsce w „zamierzchłych 
czasach”. Obecnie współpraca ogranicza się do kilku DK w przypadku konkretnych imprez, polega na 
współfinansowaniu, podsyłanie zespołów i imprez. Domy Kultury są tutaj traktowane po partnersku, tak jak inne 
instytucje kultury. Nie są w żaden sposób preferowane, czy pomijane względem innych instytucji z tytuły bycia DK. 
Np. gdy w dyrektor chce wystawid gdzieś w regionie spektakl w ramach festiwalu WROSTJA a w okolicy nie ma 
teatru korzysta np. ze sceny w DK.  

Układy z DK dyrektor określa jako partnerskie, chod jak przyznaje: „ja lubię mied pod kontrolą całośd sytuacji”. Lista 
DK z którymi OKiS współpracuje bądź współpracował jest krótka: Świdnica, Kłodzko, Polanica, Lądek Zdrój, 
Oleśnica, Bolesławiec, Strzelin, Bogatynia. Jak powiedział dyrektor: współpraca jest dobra, albo nie ma jej wcale 
(OKiS nie współpracuje w żaden sposób z ogromną większością dolnośląskich  DK). Poniższy cytat dobrze ilustruje 
formę współpracy z DK: „Jak coś organizujemy to jest to na zasadzie takiej współpracy. Nie tworzymy wspólnych 
projektów. Czasem tylko na takiej zasadzie, że jest jakiś projekt to zastanawiamy, czy to się nie łączy z jakimś moim 
i może wspólnie by coś zrobid. Jeden z DK we Wrocławiu robi teraz takie spotkania poświęcone Różewiczowi i ja 
akurat miałem jakieś elementy dotyczące Różewicza (…) i włączymy to w ten projekt. (…) Nie współpracujemy w 
ogóle – bo jeśli ktoś się do nas nie zgłosi , my nie mamy, że tak powiem interesu (…) bo nie jest naszym zadaniem 
ani celem, aby do każdego DK przyjeżdżad i mówid: to, to albo to. Bo są DK, które coś robią, szukają wsparcia, to do 
mnie tu przychodzą, to ja albo im pomagam, bo mogę, albo ich gdzieś ukierunkuję, albo im w czymś doradzę, albo 
coś robimy albo niestety, jest to z boku, musicie sobie radzid sami, nie jestem w stanie wam pomóc.” Innym 
przykładem DK, który zwrócił się o pomoc do OKiSu był DK w Lądku Zdroju, gdzie OKiS pomaga w organizacji 
Lądeckiego Lata Baletowego i Festiwalu Jandy.  

Zasadniczym modelem działania OKiSu na Dolnym Śląsku jest współpraca z lokalnymi instytucjami kultury. DK 
traktowane są jako takie instytucje. Dyrektor uważa to z dobry model i wydaje mu się, że Domy Kultury też są 
zadowolone z takiej otwartej a nie „narzuconej” możliwości współpracy. 

Stałą formą współpracy z dolnośląskimi instytucjami kultury – w tym również DK – jest należące do OKiSu 
Dolnośląskie Centrum Informacji (DCIK), które promuje wszelkie wydarzenia kulturalne regionu (trzeba je tylko 
samemu zgłosid).  

5.2. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy dyrektora WK UM  

Dyrektor Gawrooski uważa, że dla lokalnych DK istotniejsza jest rola instytucji kultury znajdujących się „w terenie” 
niż tych we Wrocławiu – czyli m.in. OKiSu. „One tak promieniują bardziej. Te wrocławskie – one są dolnośląskie, ale 
one będą zawsze bardziej wrocławskie niż dolnośląskie”.  

5.3. Współpraca z lokalnymi DK z perspektywy DK (CATI) 
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Pięciu dyrektorów z sześciu z którymi rozmawiałam oczekiwałoby większej współpracy z OKiSem niż ta obecnie. 
Proponowany przez nich zakres współpracy to m.in.: lepsza sied przepływu informacji, intensywniejsza wymiana 
wystaw i koncertów, pomoc merytoryczna, pośredniczenie między ministerstwem a DK, pomoc przy pisaniu 
wniosków i projektów, pomoc prawna, wychodzenie z propozycjami współpracy, pomoc w znalezieniu 
odpowiednich szkoleo, wymiana doświadczeo, dofinansowanie, spotkania dyrektorów. Jedynie dyrektor DK w 
Bolesławcu zdecydowanie odżegnał się od zwiększenia współpracy z OKiSem, podkreślając niezależnośd we 
współpracy swojego DK z filharmoniami, galeriami i artystami. Generalnie instytucje te (a to jedyne DK które 
współpracowały z OKiSem) nie oczekują koordynacji ze strony Ośrodka i deklarują zadowolenie z niezależności przy 
jednoczesnym oczekiwaniu większego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.  
 
5.4.Współpraca-inne WDK i instytucje kultury o zasięgu woj. i ogólnopolskim 
OKiS nie współpracuje z innymi Wojewódzkimi Ośrodkami czy Domami Kultury. Dyrektor wyraził nawet zdziwienie, 
że funkcjonują jeszcze instytucje o nazwie WDK. OKiS prowadzi natomiast współpracę z wieloma instytucjami 
kultury i sztuki o charakterze lokalnym, wojewódzki, ogólnopolskim oraz z instytucjami poza granicami Polski. 
Poczytuje to sobie za jeden z największych sukcesów. 

a) Współpraca z instytucjami na Dolnym Śląsku.  

Współpraca z instytucjami na Dolnym Śląsku rozwija się od 2002 roku. Jest celem statutowym OKiSu i kluczowego 
projektu jakim jest DFA. Dyrektor przyznaje, że nie posiadając sali teatralnej ani galerii (Domek Romaoski ma małą 
powierzchnię wystawienniczą) OKiS jest niejako „przymuszony” do współpracy z galeriami i muzeami. 
Najważniejsze instytucje z którymi współpracuje OKiS to: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (instytucja 
wojewódzka), wałbrzyska galeria BWA, Muzea Narodowe regionu, wszystkie trzy filharmonie (instytucje 
wojewódzkie), Opera Wrocławska,  ASP, Wyższa Szkoła Teatralna, TVP Wrocław, Fundacja WRO, Gmina Żydowska, 
huta szkła w Szklarskiej Porębie, współpraca z wieloma stowarzyszeniami np. Stowarzyszeniem Fotografików. 
Współpraca ta przyjmuje najczęściej charakter współorganizowania konkretnych imprez czy festiwali. Niekiedy 
OKiS pomaga mniejszym instytucjom (DK, stowarzyszeniom czy innym) w pozyskaniu dotacji , niektórym pomagał 
organizacyjnie wyciągnąd się z trudnej sytuacji (wałbrzyski teatr). Z niektórymi instytucjami – np. Telewizją 
współpraca ma charakter stały i polega na dokumentacji ważniejszych imprez OKiSu. Jak podsumowuje dyrektor: 
„Jest dużo takich nitek w które jesteśmy wplątani czy powiązani i staramy sie w takich zjawiskach uczestniczyd.” 

b) Współpraca z instytucjami spoza regionu 

OKiS promuje dolnośląskich artystów na terenie całego kraju. Współpracuje w tym zakresie z galeriami i muzeami 
na terenie Polski (np. wystawa „Republika Bananowa. Suplementy do sztuki polskiej lat 80.” była m.in. w Łodzi, 
Szczecinie, Poznaniu). Współpracę ułatwiają szerokie znajomości dyrektora Piotra Borkowskiego z dyrektorami 
instytucji kultury w całej Polsce.  

c) Współpraca z instytucjami poza granicami Polski 

OKiS współpracuje z instytucjami kultury w krajach Grupy Wyszechradzkiej (muzea, galerie oraz Instytuty Polskie). 
Owocem tej współpracy było m.in. wystawienie „Republiki bananowej” w Debreczynie na Węgrzech i w 
Bukareszcie. Współpracuje również z  galeriami i szkołami artystycznymi w Alzacji ora instytucjami kultury w 
regionach zaprzyjaźnionych w ramach Współpracy Międzyregionalnej.  

 

6. Kultura zarządzania OKiSu 

6.1. Zarządzanie finansami 

Od 2002 r. kiedy dyrektorem jest Piotr Borkowski instytucja zarządzana jest bardzo sprawnie. Dyrektorowi udało 
się wyciągnąd ją z długów, zaciągniętych przez poprzedników, pozyskad środki na remont elewacji i dachu, 
pozyskad sponsorów np. Fundację Polską Miedź, wykorzystad koniunkturę sportową (przy promocji Centrum 
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Informacji Kulturalnej nie obawiał się sprzedawad również biletów na wydarzenia sportowe czym rozreklamował 
DCIK i OKiS), oraz modę na ekologię (pozyskuje pieniądze z funduszy ekologicznych przy projekcie EkoGlas bazując 
na odpadach z hut szkła). Zawarł bardzo korzystne umowy najmu lokali należących do OKiSu (środki z najmu 
stanowią 30% budżetu). Borkowskiemu udało się odbudowad dobry wizerunek instytucji, która, gdy ją obejmował – 
„była na skraju ruiny”.  

 

6.2. Zarządzanie personelem  

W OKiSie pracuje 25 osób. Relacje w zespole dyrektor określa jako koleżeoskie, a pracę jako zespołową, chod 
przyznaje, że lubi nadzorowad całośd. Korzysta z konsultacji ekspertów, przy większości projektów gdyż sam nie jest 
artystą. Jak powiedział o sobie „Jestem księgowym, administratorem i dyrektorem w jednej osobie”. Wymienił 90 % 
pracowników obejmując stanowisko dyrektora OKiSu, stawiając na młodą i wykształconą kadrę.  

6.3. Dyrektor WK UM o metodach zarządzania OKiSem. Rola UM w zarządzaniu.  

Dyrektor Gawrooski bardzo pozytywnie ocenia styl zarządzania instytucją przez Piotra Borkowskiego: „Duże 
znaczenie dla OKiSu ma stabilizacja jeśli chodzi o dyrektora. (…) już miał czas na to aby  okrzepnąd, zbadad rynek, 
chod on od dawna uczestniczy w życiu kulturalnym i wie jak to wszystko jest skonstruowane, miał  swoje kontakty, 
życzliwych ludzi, bo dziś bez życzliwych ludzi właściwie nie są możliwe żadne działania. Mógł sobie w ciągu tych 
ośmiu lat sformułowad kadrę, która spełni wymogi nowoczesnej instytucji kultury, bo OKiS należy  do nowoczesnej 
instytucji kultury. Tu nie chodzi o infrastrukturę a o myślenie o kulturze”. Dyrektor Gawrooski typuje również OKiS 
na pierwsza instytucję kultury w regionie, która przejdzie na impresaryjno – grantowy model finansowania. Wpływ 
UM na działalnośd OKiSu ogranicza się do przyznawania dotacji podmiotowej, dodatkowych finduszy 
konkursowych, oraz powoływaniu / odwoływaniu dyrektora. Jak mówi dyrektor Gawrooski: „Ja zawsze 
podkreślam, że dyrektor instytucji wojewódzkiej, posiadający osobowośd prawną, odpowiada za zatrudnianie, za 
finanse, za zwalnianie, za działalnośd merytoryczną i tak naprawdę dosyd ograniczony jest wpływ UM na 
działalnośd instytucji”.  

 

7. Zasoby 

7.1.Zasoby ludzkie OKiS 
OKiS zatrudnia 25 osób. Oprócz tego w Domku Romaoskim, który jest galerią fotografii należącą do OKiSu pracują 3 
osoby. 2/3 zatrudnionych osób to pracownicy merytoryczni – reszta to sekretariat, administracja, księgowośd, 
obsługa techniczna. Dyrektor Borkowski wyróżnia „roboczo” dwie zasadnicze grupy pracowników merytorycznych: 
tych działających w ramach DFA i współpracy z Grupą Wyszechradzką oraz Dział Współpracy z Zagranicą realizujący 
umowy międzyregionalne. Pracownicy merytoryczni mają zadaniowy czas pracy. Dyrektor zatrudnia również 
studentów i absolwentów na niskopłatne staże. Częśd z nich po zakooczeniu stażu została zatrudniona w OKiSie, a 
pozostali, dzięki nabytym tu doświadczeniom znaleźli prace w innych instytucjach. Swój zespół Borkowski ocenia 
jako optymalny. Dodatkowo podczas imprez i festiwali zatrudniani są pracownicy na umowy o dzieło.  
 
Dyrektor WK UW Jacek Gawrooski określa współpracowników Borkowskiego, jego dobre kontakty z urzędnikami i 
artystami jako „kapitał” OKiSu. Szerokie znajomości zawdzięcza on latom pracy w „Odrze”. „To są zapaleocy, 
pasjonaci tego co robią. I mając dobrą kadrę możliwe są sukcesy, bo nawet najlepszy dyrektor nie jest w stanie nic 
zrobid jeśli nie będzie miał ludzi. I to jest taki mocny kapitał”. Borkowski ma „dobre znajomości, kontakty ze 
środowiskiem (…) jest partnerem dla środowiska artystycznego, które jest ciężkie, trudne, jak w każdym 
województwie, bo to są ludzie wrażliwi i tak dalej… Po swojemu odczytują świat. To jest taki duży kapitał. 
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7.2.Zasoby materialne: infrastruktura 
OKiS jest usytuowany w Rynku Wrocławia w jednej z XIX - wiecznych, częściowo odbudowanych po wojnie 
kamienic. Jest właścicielem czterech przylegających do siebie kamienic, z których trzy wynajmuje a w jednej ma 
swą siedzibę (ok. 600 m). Na parterze kamienicy – siedziby OKiSu mieści się Dolnośląskie Centrum Informacji 
Kulturalnej należące do OKiSu. Ściany DCIK pełnią funkcję galerii. Przez wszystkie cztery budynki ciągnie się 
restauracja. Borkowski próbował przywrócid temu miejscu klimat sprzed lat (przed rokiem ’90-tym była tu 
restauracja, w której spotykała się artystyczna śmietanka Wrocławia) - niestety bezskutecznie. Dyrektor 
zrezygnował z budowy galerii w OKiSie (przychody z najmu lokalu pod restaurację pozwalają na organizację wielu 
wystaw w galeriach Dolnego Śląska). W OKiSie nie odbywają się żadne wydarzenia ani imprezy kulturalne. Budynek 
pełni jedynie rolę siedziby – biura pracowników, którzy są mobilni i działają w całym regionie. Częśd pokoi 
wynajmowanych jest pod siedziby stowarzyszeniom społeczno – kulturalnym.  

Wnętrze kamienicy jest niewyremontowane, nieodmalowane, okna, zaplecze sanitarne, kaloryfery itd. są 
niewymieniane od lat. Ze względu na profil swej działalności (brak zespołów, kół, klubów, instruktorów) OKiS nie 
ma żadnych sal, pracowni, studiów, biblioteki. Planuje natomiast stworzenie dwóch miejsc z dostępem do 
Internetu w DCIK. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów 
itp.). Jak zwięźle podsumował dyrektor: „Z zewnątrz super a w środku fatalnie.” Wniosek o przyznanie środków na 
remont wnętrza budynku został już złożony do organizatora (UM).  

W 2002 roku OKiS został gruntownie wyremontowany od zewnątrz (odnowienie elewacji i remont dachu). Całośd 
środków została pozyskana bezpośrednio przez Instytucję. Dyrektor Borkowski mimo krytyki i presji ze strony 
mediów i środowiska zawiesił baner reklamowy na budynku – uzyskane w ten sposób pieniądze pokryły całkowicie 
koszt prac remontowych.  

Do OKiSu należy również Domek Romaoski mieszczący się przy ul. Nankiera 8, będący galerią fotografii 
(powierzchnia wystawiennicza 200 m.). Domek Romaoski to częściowo odtworzona, a częściowo autentyczna 
budowla pochodząca z początku XIII wieku. Obecnie, pilnie potrzebny jest jej remont (dach).  

7.3.Budżet 

OKiS jest instytucją finansowaną z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja podmiotowa wynosi 1.900 000 zł. 
Całośd ten sumy przeznaczana jest na wynagrodzenia oraz koszty utrzymania budynku. OKiS wypracowuje również 
własne środki ok. 1.200 000 zł. rocznie. Środki te pochodzą z wynajmu budynków oraz sprzedaży czasopism i 
biletów na imprezy kulturalne. Ta częśd budżetu przeznaczona jest na działalnośd kulturalną.  

Kolejnym ważnym źródłem finansowania są granty ministerialne (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych 
rocznie) oraz granty przyznawane przez Urząd Marszałkowski. Jak przyznaje dyrektor Gawrooski: „Bo mamy już w 
budżecie takie granty na imprezy kulturalne dla naszych instytucji i trzeba po nie sięgad, ale nie byle czym tylko 
jakąś dobrą inwestycją (…) i OKiS jest w stanie pozyskiwad z tej puli kwoty a inni nie, na przykład. Bo ich propozycja 
jest nieprzekonywująca albo słaba albo słabsza niż OKiSu.” Dyrektor Gawrooski prognozuje, że OKiS będzie 
pierwszą instytucją wojewódzką, która przejdzie całkowicie na impresaryjno – grantowy styl finansowania jako 
najlepiej radząca sobie na rynku kulturalnym (język marketingu w mówieniu o kulturze u J.G) 

OKiS pozyskuje również środki na konkretne wydarzenia od sponsorów bądź dzieli koszty imprez z innymi 
instytucjami.  
 
7.4.Lokalizacja 
OKiS zlokalizowany jest w samym centrum Rynku Wrocławia. Jak mówi Jacek Gawrooski: „uważam, że bycie OKiSu 
w Rynku to jest ich siła. Przeniesienie ich w inne miejsce, może nawet w lepsze warunki, bo tam mają ciężkie 
warunki, jeśli chodzi o pracę, może wpłynąd, na oderwanie się od tego sera bijącego, kulturalnego. (…) A dla 
instytucji kultury, jeśli oderwad ją od tego jądra Wrocławia, to będzie utrudniało ich pracę. Bo muszą mied ciągły 
kontakt z ludźmi. Sądzę,  że źle by się stało, gdyby kiedyś ktoś wpadł na pomysł, żeby OKiS przenieśd gdzieś tam. 
Chociaż takie informacje już krążyły.” Za jedyną wadę takiej lokalizacji Gawrooski uważa to, ze instytucja kojarzona 
jest z miastem (blisko ratusza) a nie Dolnym Śląskiem.  
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Dyrektor Borkowski za jedyną wadę lokalizacji OKiSu uważa koniecznośd każdorazowej konsultacji ze Strażą 
Miejską wjazdu samochodem na Rynek. Nie wyklucza jednak możliwości przeniesienia w przyszłości OKiSu w inne 
miejsce. Natomiast lokalizacja DCIK (kierowanego w dużej mierze do turystów) jest wg niego idealna.  

 

8. Działalnośd informacyjno-promocyjna. Nowe technologie w WDK 

8.1. Działalnośd informacyjno – promocyjna 

Na parterze OKiSu mieści się Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej. Jest to miejsce, gdzie można się 
dowiedzied o większości (w zamierzeniu o wszystkich) imprezach i wydarzeniach kulturalnych regionu. Promowane 
tam są (w formie plakatów, ulotek, filmów i informacji) działania OKiSu i kilkudziesięciu instytucji kultury Dolnego 
Śląska. DCIK prowadzi również współpracę z bibliotekami, czytelniami i indywidualnymi artystami. Oprócz promocji 
prowadzona jest sprzedaż biletów na imprezy kulturalne oraz sprzedaż pism i folderów wydawanych przez OKiS. 
Ściany DCIK pełnią rolę galerii – dla wielu młodych artystów z regionu było to pierwsze forum, gdzie mogli się 
zaprezentowad. Centrum odwiedza średnio 100 osób dziennie. Jak twierdzi dyrektor, nikomu nie odmawiają 
promocji, trzeba tylko się zgłosid, przysład informacje, plakaty itd. Dyrektor Borkowski wypromował to miejsce na 
początku lat dwutysięcznych, prowadząc tu przez 1,5 roku obok sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne 
sprzedaż biletów na popularne imprezy sportowe. Miał dzięki temu bezpłatną reklamę w mediach, a miejsce 
zaczęło byd kojarzone na mapie Rynku. DCIK ma swoją stronę WWW., prowadzi sprzedaż przez Internet, ma swój 
profil na Facebooku. Cztery z sześciu ankietowanych Domów Kultury współpracuje z DCIK w zakresie promocji.  

Na stronie OKiSu (www.okis.pl) można się dowiedzied o aktualnych imprezach, oraz przeczytad informacje o stałej 
ofercie (współpraca międzyregionalna, WROSTJA, EkoGlass, Lekcje kultury, Spotkania Wyszehradzkie, Dolnośląska 
Akademia Plastyczna itd.) Można również zapoznad się z aktualnie organizowanymi szkoleniami (brak), konkursami, 
zamówieniami publicznymi i raportami. Są linki do stron internetowych dolnośląskich i ogólnopolskich instytucji 
kultury. Nie ma BIP-u.  

Stałą formą promocji jest dokumentacja filmowa imprez, festiwali i innych przedsięwzięd OKiSu we współpracy z 
TVP Wrocław. Uzyskany w ten sposób materiał wykorzystywany jest przy promocji Instytucji podczas  starania się o 
sponsoring, grant, przy pozyskiwaniu partnerów czy udziału w projekcie. Podobnie wykorzystywane są foldery i 
katalogi tworzone przy okazji większości wystaw organizowanych przez OKiS.  

Podczas wywiadów zwróciłam uwagę na język mówienia o kulturze. Dla obu dyrektorów charakterystyczny jest 
sposób mówienia o kulturze językiem marketingu. Dyrektor Borkowski określony został przez Gawrooskiego jako 
„menager”, wydarzenia kulturalne przez obu określane były „produktami”, promocja wydarzeo – „sprzedażą 
produktu”  np. (P.B.) : „Przyjechały też autokary z Czech, w pięciu miastach mieliśmy to rozreklamowane, już 
abstrahując od tego mówię, że umiemy to sprzedawad”. Znajomości, dobre kontakty z instytucjami, dobra kadra to 
„kapitał” (J.G). Ciekawe propozycje kulturalne do „dobre inwestycje” (J.G) itd. 

8.2. Nowe technologie w OKiS 

Każdy z pracowników umysłowych OKiSu ma komputer  z dostępem do Internetu (łącznie 22 komputery). 
Planowane jest udostępnienie dwóch komputerów z Internetem w DCIK dla odwiedzających. OKiS posiada własny 
serwer, legalne programy komputerowe, nowoczesną centralę telefoniczną i system zapewniający tanie połączenia 
telefoniczne. Jest kilka służbowych telefonów komórkowych. Obecny dyrektor, dzięki nowym technologiom obniżył 
rachunki telefoniczne z 11 do 2 tysięcy złotych, mimo, że wykonuje więcej telefonów niż poprzednik.  

DCIK prowadzi sprzedaż biletów przez Internet, ma swój profil na Facebooku. Czasopismo „Odra” jest w Internecie 
od połowy lat ’90-tych. Dyrektor Borkowski był prekursorem skomputeryzowania sprzedaży biletów w 2002 r. 
Niestety pomysł nie przyjął się wtedy ze względu na opory współpracujących instytucji.  

 

http://www.okis.pl/
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9. Diagnoza, monitoring, ewaluacja 

9.1. W ramach OKiSu 

Ewaluacja prowadzona jest w ramach DCIK – na podstawie ilości sprzedanych biletów, zainteresowania odbiorców, 
wyciągane są wnioski. OKiS organizuje również konferencje prasowe, dzięki którym może poznad i dyskutowad z 
ocenami i diagnozami dziennikarzy zajmujących się kulturą. Dyrektor nie wynajął żadnej firmy badawczej, 
specjalizującej się w tego typu badaniach ze względu na koszty. Ale jak mówi: „Może należałoby zamówid a potem 
się pomodlid…” Rozważa badania w ramach Instytutu Książki, do którego należy „Odra”. Problemem badawczym 
byłoby wyjaśnienie przyczyn spadku sprzedaży „Odry”. Dyrektor przyznaje się jednak, że boi się wyników takich 
badao, tego, że okażą się niepotrzebni.  

9.2. Przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Co miesiąc dyrektor Jacek Gawrooski otrzymuje sprawozdanie finansowe OKiSu, a co pół roku sprawozdanie 
merytoryczne. Jest zapraszany na wszystkie imprezy, więc może kontrolowad osobiście ich poziom i jakośd 
(porównywad z raportem). 

 

10. Innowacyjnośd, dobre praktyki.  

10.1. Innowacyjnośd 

- odważne decyzje marketingowe (zawieszenie banera reklamowego na kamienicy, sprzedaż biletów na popularne 
imprezy sportowe przez DCIK w celu przyciągnięcia klientów i uwagi mediów) 

- rezygnacja z profilu działalności typowego dla WDK – brak szczególnej współpracy z DK (traktowanie ich na równi 
z innymi instytucjami kultury), rezygnacja z działalności klubowej, kół, zespołów, instruktorów itp. 

- Instytucja oceniana jest przez dyrektora WK UM jako jedyna, która jest w stanie przejśd na impresaryjno – 
grantowy styl finansowania (przystosowanie do gospodarki rynkowej i obecnych trendów) 

- jako pierwsi w regionie chcieli skomputeryzowad sprzedaż biletów w 2002 r. – brak współpracy ze strony 
partnerów nie pozwolił na realizację projektu; czasopismo „Odra” jest w Internecie od połowy lat ’90-tych 

10.2. Dobre praktyki 

- znakomita współpraca z instytucjami kulturalnymi i artystami z Dolnego Śląska 

- współpraca międzyregionalna (m.in. Alzacja) oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej 

- sukcesy w dziedzinie organizacji wystaw plastycznych – m.in. Nagroda Sejmiku Dolnośląskiego 2010 

- wykreowanie prężnie działającej, nowoczesnej instytucji kultury z podupadającego OKiSu 

 

11. Rozwój i kierunki zmian 

11.1. Z perspektywy dyrektora OKiSu 

Odkąd Piotr Borkowski objął stanowisko dyrektora instytucja rozwija się bardzo dynamicznie. Udaje jej się 
pozyskiwad granty oraz nowych sponsorów i partnerów. Repertuar imprez jest stale poszerzany.  

Planowany jest remont wnętrza OKiSu i Domku Romaoskiego (złożone wnioski o dofinansowanie czekają na 
rozpatrzenie). Dyrektor chce kontynuowad obecną misję Ośrodka w przyszłości. Rozważa budowę sali 
wystawienniczej i sali widowiskowo – teatralnej, co pozwoliłoby się uniezależnid od instytucji na Dolnym Śląsku (na 
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współpracę z wieloma OKiS jest „skazany” przez braki we własnej infrastrukturze). Zmiany te wiązałyby się jednak 
ze zmianą lokalizacji OKiSu. Na razie jest to jednak niewykonalne ze względu na podpisane umowy najmu.  

11.2. Z perspektywy dyrektora WK UM 

Dyrektor Gawrooski nie widzi potrzeb zmian w kierunku działania OKiSu. Jest zadowolony z obecnej sytuacji. Nie 
jest przychylny hipotetycznym planom zmiany lokalizacji OKiSu, którą uważa za jeden z jego atutów. Nie wyklucza, 
że OKiS będzie pierwszą instytucją w regionie, która przejdzie na impresaryjno – grantowy model finansowania.  

 

II. Instytucja a kontekst lokalny i regionalny 

1.Osadzenie działalności w lokalnej / regionalnej tradycji 

Działalnośd w regionie jest celem statutowym i zasadniczą misją OKiSu. Dyrektor wielokrotnie powtarzał,  że 
nastawiony jest bardziej na działania na Dolnym Śląsku niż we Wrocławiu. Wcześniej OKiS działał bardziej lokalnie – 
mieszcząca się w nim restauracja i Klub Związków Twórczych były miejscem spotkao wrocławskich artystów. 
Osadzenie OKiSu w regionalnej tradycji przejawia się na dwóch zasadniczych poziomach: 

1.1.Kultywowaniu tradycji kulturalnych Dolnego Śląska rozumianych jako popularne na Dolnym Śląsku dziedziny 
sztuki czyli przede wszystkim: muzyka poważna, gitarowa, fotografia i szkło artystyczne. „Trochę tą gitarą Dolny 
Śląsk stoi, a ośrodków i szkół fotograficznych mamy też trochę – Jelenia Góra, Wałbrzych czy we Wrocławiu – też 
myślę ta fotografia, (…) jest  jakiś elementem  Dolnego Śląska. I te festiwale, które mamy – mamy Festiwal Chopina 
w Dusznikach Zdroju, mamy Festiwal Moniuszki, chociaż Moniuszko nigdy tam nie był w Kudowie Zdroju i mamy 
Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju – czyli takie trzy najstarsze festiwale polskich twórców z racji miejsca i 
tej tradycji kulturowej.”(dyr. P.B) 

1.2.  Osadzenie w tradycji regionu, rozumianego jako pogranicze – region styku i wpływów wielu kultur – polskiej, 
niemieckiej, czeskiej, kresowej i żydowskiej. Tradycje te kultywowane są w postaci rozmaitych wydarzeo m.in. 
współpracy Wyszehradzkiej, współpracy kulturalnej z Niemcami, organizowaniu koncertów muzyki klezmerskiej, 
„korzystaniu z dorobku sąsiadów” (np. Maj z muzyka dawną), tworzeniu szlaków tematycznych i filmów o 
postaciach wspólnych dla całego np. o Mariannie Oraoskiej (szlak i film: „Marianna królowa Kotliny”) 

1.3. Wspomaganie lokalnych i artystów i instytucji (również kilku DK) np. podsyłanie zespołów na Koncerty 
Zdrojowe w Polanicy (DK), pomoc przy organizacji Festiwalu Filmów Górskich i Festiwalu Jandy w Lądku Zdroju (DK) 

2. Potrzeby lokalne i regionalne na jakie odpowiada instytucja 

Patrz punkt 1.1. – na tak rozumiane potrzeby regionalne OKiS odpowiada realizacją konkretnych imprez np. 
Gitariada czy Ekoglas. 

Znajomośd Dolnego Śląska pozwala dyrektorowi ukierunkowad różne instytucje np. podupadający Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu, który zwrócił się do lokalnej, zdegradowanej społeczności, tworząc spektakle „o sobie 
samych”. Znając region dyrektor wie, gdzie ze względu na biedę trzeba wprowadzid bezpłatne bilety i zorganizowad 
za darmo dowóz na imprezy.  

Lokalną (wrocławską) ale i regionalną potrzebą na którą odpowiada OKiS jest przede wszystkim DCIK. Usytuowane 
w Rynku – dostosowane jest do potrzeb turystów, mieszkaoców Wrocławia i regionu, którzy przez Internet mogą 
się zapoznad z ofertą kulturalną Dolnego Śląska.  

Z przeprowadzonych ankiet wynika że OKiS nie w pełni odpowiada na potrzeby lokalnych DK (patrz punkt 5.3.) 
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III. Badana instytucja a DK (patrz 5.1, 5.2, 5.3) 

1.Rodzaj relacji 
OKiS traktuje DK na zasadzie takiej samej jak inne instytucje kultury w regionie. Nie prowadzi instruktarzy, szkoleo 
ani regularnego wsparcie merytorycznego dla DK, ponieważ nie kontynuuje działalności charakterystycznej dla 
WDK. OKiS jest otwarty na propozycje współpracy, ale nie zabiega o nią, nie organizuje wspólnych imprez z DK. 
Domy kultury są czasem wykorzystywane podczas działalności OKiSu w regionie np. przy wystawianiu spektakli 
WROTSJA, gdyż często posiadają dobre sale widowiskowe i sceny. DK tak jak inne instytucje mogą przesyład 
programy swoich imprez, ulotki i plakaty do DCIT, gdzie będą za darmo promowane.  
 
OKiS współpracował z 9 DK w regionie w zakresie od jednego do kilku wydarzeo artystycznych na przestrzeni wielu 
lat. Dyrektorzy DK często uważają współpracę z OKiSem za niepotrzebną a swoje DK określają jako w pełni 
niezależne. Współorganizowanymi wydarzeniami były: 

1. Bogatynia - koncert jazzowy (jedyne wydarzenie na przestrzeni lat) 
2. Polanica Zdrój – wystawa, oraz dwa koncerty zespołów z Ukrainy i Białorusi 
3. Świdnica – wystawa o Mariannie Oraoskiej, koncert 
4. Bolesławiec – spektakle w ramach WROSTJA,  
5. Lądek Zdrój – kilka koncertów podesłanych przez OKiS, współpraca przy kręceniu filmu o Mariannie 

Oraoskiej, pomoc przy Festiwalu Jandy, współpraca przy Festiwalu Filmów Górskich 
6. Strzelin - Lekcje muzealne 

 
 
2. Wsparcie 
2.1 Promocja. OKiS udziela wsparcia przed wszystkim w zakresie promocji. DK musi jednak sam trafid na stronę 
DCIK i skontaktowad się z Centrum w celu rozreklamowania wydarzenia. Informacje o istnieniu takiej instytucji były 
klika razy wysyłane do wszystkich instytucji kultury w regionie, niestety nie wszystkie DK korzystają z DCIK 
2.2 Wsparcie finansowe – współfinansowanie / finansowanie imprez,  
2.3. Wsparcie organizacyjne – organizowanie koncertów, występów itd. 
 
3. Ocena relacji 
3.1. Z perspektywy OKiSu 
Dyrektor Borkowski jeszcze przed rozpoczęciem nagrania stwierdził, że współpraca z DK jest albo znakomita albo 
nie ma jej wcale. Oczywiście w znakomitej większości nie ma jej wcale.  
 
3.2. Z perspektywy DK 
Domy Kultury nie oczekują koordynacji ze strony OKiSu ale trochę większej wymiany artystycznej oraz współpracy 
merytorycznej. 

a)Bogatynia – chcieliby zwiększyd zakres współpracy, byd lepiej informowani o odbywających się imprezach, 
chcieliby wsparcia merytorycznego, możliwości skorzystania z doświadczeo OKiS 

b) Polanica Zdrój – chcieliby zwiększyd zakres współpracy: widzieliby OKiS jako pośrednika między DK a ministrem 
(stary model relacji), chcieliby korzystad z pomocy merytorycznej i prawnej OKiS, dofinansowanie imprez 

c) Świdnica – oczekiwana większa pomoc merytoryczna, dośd negatywna ocena OKiSu – jako instytucji 
„niedoinformowanej”, nieruszającej się z Wrocławia 

d) Bolesławiec – jedyny ośrodek wskazany przez dyrektora Borkowskiego jako „współpracujący” z OKiSem, nie 
przyznający się do takiej współpracy. Jak twierdzi dyrektor DK: „Ja pracuję już 14 lat i nie widzę jakiejś współpracy. 
Nigdy nie zależeliśmy od nich, nigdy nie współpracowaliśmy. Od lat pełnią DK rolę osobnych ośrodków. To że on ma 
w nazwie "wojewódzki" to nam nic nie daje. Bardziej współpracujemy z instytucjami kultury niż z OKiSem. W tej 
chwili OkiS nie ma żadnego wpływu na region”. Dla dyrektora DK z Bolesławca OKiS nie ma racji bytu, współpraca z 
nim jest niepotrzebna. 
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e)Lądek Zdrój –  OKiS powinien częściej wychodzid z propozycjami współpracy, zapoznawad mieszkaoców 
mniejszych miejscowości z kulturą. Współpraca z OKiSem jest ważna i nobilitująca dla lądeckiego DK. 

f) Strzelin – Według dyrektora ciężko pogodzid potrzeby wrocławian i strzelinian, było kilka wspólnych 
przedsięwzięd które ocenia pozytywnie. Inspiruje się OKiSem (informacje o ich działalności czerpie z ich strony 
WWW.) 

 

 

IV. Polityki kulturalne 

1.Założenia, aktorzy, sposób realizacji regionalnej polityki kulturalnej 
 
1.1. Z perspektywy dyrektora OKiSu 

Nowa „Strategia rozwoju kulturalnego Dolnego Śląska” jest dopiero w opracowaniu. Dyrektor Borkowski 
brał udział w jej tworzeniu. Zawiązało się gremium specjalistów, odbyły się liczne konsultacje. Obecnie  dokument 
jest opracowywany przez zewnętrzną firmę. Główne założenia polityki kulturalnej pokrywają się z misją OKiSu. Jak 
to określił Borkowski „nie wiadomo co było pierwsze” oraz „OKiS płynie z prądem”. Priorytety tej polityki to: 
współpraca z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku , zapoznawanie Dolnoślązaków z kulturą spoza regionu, 
współpraca w ramach porozumieo międzyregionalnych. 
 
1.2.Z perspektywy dyrektora WK UM 
Dyrektor nie chciał zdradzad szczegółów „Strategii rozwoju Dolnego Śląska”, która jest jeszcze w opracowaniu. Nie 
zna terminu jej wejścia w życie. Jak przyznaje, nie jest jej twórcą. Nie chce mówid o głównych założeniach nowej 
polityki kulturalnej. Na pytanie, czy OKiS realizuje priorytety strategii odpowiedział: „Jeśli ta strategia będzie 
przyjęta, to będąc w tym mechanizmie kółeczkiem takim, będzie  musiał pracowad, się obracad w tym kierunku, w 
którym będzie je wyznaczała Strategia”. 

 

V. Wnioski i rekomendacje / podsumowanie 

1. OKiS nie jest WDKiem – odszedł od tego modelu jeszcze za czasów poprzedniej „epoki” czyli przed nastaniem 
obecnego dyrektora. Nie prowadzi działalności typowej dla DK (koła, kluby, szkolenia, zespoły, instruktorzy), nie 
określa się mianem „wojewódzki” tylko „działający w regionie” (co jest przemyślaną strategią), dolnośląskie DK 
traktuje na zasadzie takiej samej jak inne instytucje kultury z którymi nawiązuje / bądź nie współpracę w 
określonym zakresie.  

2. Misja OKiSu jest dwojaka: promocja dolnośląskich artystów w ramach regionu, Polski i poza jej granicami oraz 
zapoznawanie Dolnoślązaków ze sztuką i kulturą spoza regionu. Za priorytet swego działania obecny dyrektor uznał 
ścisłą współpracę z instytucjami kultury na DŚ 

3. OKiS jest nowoczesną instytucją kultury angażującą się w ambitne projekty na Dolnym Śląsku oraz poza jego 
granicami. Promuje sztukę indywidualnych artystów (pomoc w organizacji wystaw, promocja), organizuje sieci 
współpracujących ze sobą instytucji kultury np. Dolnośląski Festiwal Artystyczny, współpracuje z instytucjami poza 
granicami Polski, zarówno ramach wielu programów m.in. współpracy międzyregionalnej czy Grupy 
Wyszehradzkiej jak i dzięki indywidualnym staraniom.  

4. OKiS organizuje i współorganizuje ponad 150 imprez rocznie, angażujących ok. 150 tysięcy odbiorów. To 
zarówno wielkie projekty WROSTJA,  Festiwal Wieniawskiego, DFA jak i skromniejsze np. Lekcje kultury czy 
współorganizowanie koncertów i wystaw np. w lokalnych DK.  
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5. OKiS jest instytucją nowocześnie zarządzaną i umiejętnie pozyskującą środki z grantów i konkursów. Jest 
zauważana i doceniana przez władze – w tym roku (2010) otrzymała nagrodę „Silesia” przyznawaną dla najlepszej 
instytucji kulturalnej Dolnego Śląska.  

 

Wnioski dotyczące współpracy z OKiSu DK 

Myślę, że OKiS obrał bardzo dobry profil współpracy z DK. Zaangażowanie się w pomoc merytoryczną, szkoleniową 
czy doradztwo prawne (czego oczekiwaliby niektórzy dyrektorzy DK) uniemożliwiłoby instytucji prowadzenie 
dotychczasowych działao. Zaprzepaściłoby jej potencjał, rozdrobniło działania, cofnęło w poprzednią epokę. 

OKiS jednoznacznie opowiedział się za sztuką ambitną i zawodową, rezygnując z promocji amatorskiego ruchu 
artystycznego, charakterystycznego dla DK. Wzbogaca tym samym ofertę DK, którym uda się pozyskad OKiS jako 
partnera. DK są bardzo zadowolone z ambitnych koncertów czy festiwali, które odbywały się w ich ośrodkach dzięki 
współpracy z OKiSem. Podawały to jako przykład „dobrej praktyki”. 

Stawianie DK w takiej samej sytuacji jak innych instytucji kultury mobilizuje je do tworzenia ciekawych programów, 
mogących skłonid OKiS do współpracy.  

Potencjałem niewykorzystanym w pełni przez badane DK jest DCIK. Może ono spełniad rolę sieci wymiany 
informacji, byd miejscem gdzie może się zawiązad współpraca między różnymi DK czy DK a instytucjami. Aby to 
umożliwid DK powinny przesyład tam wszystkie informacje o aktualnych imprezach, co niestety się nie dzieje, a DK 
utyskują na brak doinformowania. 

 

VI. Uwagi metodologiczne 

Badania OKiSu przeprowadziłam 15 i 16 listopada 2010 r. Wcześniej zapoznałam się z prezentowanymi na ich 
stronie informacjami oraz stosownymi danymi z GUSu. W powyższej analizie bazowałam przede wszystkim na 
dwóch wywiadach pogłębionych (IDI): 

1) Z Piotrem Borkowskim dyrektorem OKiSu rozmawiałam około trzech godzin w jego gabinecie 15.11.2010. 
Rozmowa była bardzo ciekawa, dyrektor mówił bardzo dużo, niekiedy musiałam sygnalizowad koniecznośd 
przejścia do kolejnego pytania, aby zmieścid się w przeznaczonym mi przez dyrektora czasie. Podczas rozmowy raz 
dzwonił telefon (dyrektor to zbagatelizował) a kilka razy wchodził do gabinetu jeden ze współpracowników, 
przypominając, że dyrektor jest potrzebny gdzie indziej i starając się go wyciągnąd, co wpłynęło na przebieg 
wywiadu – pod koniec musiałam znacznie przyspieszyd z zadawaniem pytao, dyrektor również skracał swoje 
odpowiedzi.  

Tego wieczoru odbyła się premiera filmu „Marianna, królowa Kotliny” produkowanego przez OKiS i TVP Wrocław – 
stąd gorączkowa atmosfera od początku mojej wizyty w OKiSie. Otrzymałam zaproszenie na imprezę, na której się 
zjawiłam. Byli tam pracownicy OKiSu, oraz przedstawiciele wielu instytucji kultury.  

Rozmowę oceniam bardzo pozytywnie. Dyrektor odpowiadał na wszystkie pytania, mówił w ciekawy i zajmujący 
sposób, był dla mnie niezwykle miły.  

2) Z Jackiem Gawrooskim dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego rozmawiałam w jego gabinecie, 
dnia 16.11.2010 r. Rozmowa trwała ok. 1,5 godziny. Na początku nastąpił zgrzyt, gdyż dyrektor zażądał 
rekomendacji ze strony Narodowego Centrum Kultury, albo innej legitymizacji mojej działalności. Niestety nie 
miałam przy sobie niczego takiego, z  opisem projektu włącznie - poprzedniego dnia zostawiłam go dyrektorowi 
Borkowskiemu. Na szczęście po telefonie do OKiSu i przefaxowaniu przez nich opisu projektu dyrektor Gawrooski 
zgodził się udzielid wywiadu. Początkowo bardzo rozwlekał swoje odpowiedzi, często odbiegając od zasadniczego 
tematu wywiadu. Rozmowa miała bardziej oficjalny przebieg niż poprzednia. Nic nie zakłócało naszego spotkania. 
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Wykonałam również badanie wizualne polegające na sfotografowaniu wnętrza i fasady OKiSu oraz Domku 
Romaoskiego. Pracownicy OKiSu przystali na to dośd niechętnie ze względu na kiepski stan infrastruktury budynku. 
Dyrektor mój zamiar wykonania zdjęd skomentował: „Tu nie ma czego fotografowad”. Poszczególne sale nie zostały 
mi udostępnione do wglądu i sfotografowania.  

 

 

 


