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Termin 
 

 
11 czerwca – 8 lipca 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 20 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Wydziałem Kultury 
 
 

 

W ubiegłym roku rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię 
rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 861 Rady Miasta Torunia z dnia 
17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny 
wobec strategii branżowych, znajduje się wiele zapisów dotyczących 
kultury w Toruniu. Stąd wynika konieczność dostosowania strategii 
dla kultury do zmienionych zapisów zawartych w dokumencie 
strategicznym dla całego miasta. 

Jednym z elementów działań aktualizacyjnych są konsultacje 
społeczne. W czasie opracowywania wspomnianej wyżej aktualizacji 
Strategii rozwoju miasta Torunia, pracowały dwa zespoły 
warsztatowe zajmujące się kulturą, a wypracowane przez nie zapisy 
znalazły się w dokumencie. Stąd kolejne konsultacje w tej sprawie 
mają charakter uzupełniający i rozwijający uzyskane w zeszłym roku 
efekty. Strategia branżowa musi bowiem wpisywać się w dokument 
wyższego rzędu, jakim jest strategia dla całego miasta. 

Głównym założeniem aktualizacji jest przemodelowanie Strategii 
pod kątem kluczowych celów i ich zawartości oraz dostosowanie jej 
do odpowiedniej perspektywy czasowej, tj. do 2028 r. W opinii 
podmiotów realizujących działalność kulturalną w mieście, zamiast 
dublować zadania i mnożyć wskaźniki, należy skupić się na poprawie 
jakości, tzn. poziomu artystycznego oraz innowacyjności. 

Porozmawiajmy o kulturze 
To cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych działalności kulturalnej 
w Toruniu, odbywających się w ramach działań konsultacyjnych 
poprzedzających opracowanie projektu zaktualizowanej Strategii 
rozwoju kultury (...). 

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w połowie kwietnia 
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2019 r. rozmawialiśmy o mierzeniu jakości kultury. Tym razem 
tematem spotkania była edukacja kulturalna. Zadaliśmy sobie 
pytania: czym jest edukacja kulturalna, jak ją definiować oraz w jaki 
sposób ukierunkować, aby mogła tworzyć grunt  do bardziej 
aktywnego, świadomego, ale również krytycznego uczestnictwa w 
kulturze, sposobu jej rozumienia, jakości odbioru przekazywanych 
treści. 

Wnioski, które powstaną w wyniku dyskusji zostaną wykorzystane 
przy tworzeniu Aktualizacji  Strategii rozwoju kultury miasta Torunia 
do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. 
Będą stanowiły również podstawę  wyznaczania kierunków działań 
instytucji kultury w naszym mieście, tworzenia programów 
kulturalnych oraz programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

W ramach konsultacji 18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w CKK 
Jordanki odbyła się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, 
którymi byli: 

• Magdalena Jasińska – animatorka kultury, teatrolożka, 
autorka projektów artystycznych i warsztatów. Specjalistka 
ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. 
Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski (2011-2018). 
Autorka książki „Za parawanem Zaczarowanego Świata” oraz 
artykułów naukowych i recenzji teatralnych. 

• Prof. Andrzej Szahaj – polski filozof i kulturoznawca, 
profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2016 
dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  Członek Komitetu Nauk o Kulturze 
Polskiej Akademii Nauk oraz od 2019 -  Rady Doskonałości 
Naukowej I kadencji. Autor ponad stu publikacji naukowych 
oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych. Zajmuje się 
głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. 

• Monika Wiśniewska - dyrektor Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupia organizacje i 
instytucje działające na polu popularyzacji nauki w Polsce, z 
wykształcenia doktor fizyki. Uczestniczyła w badaniach 
naukowych w USA, Niemczech i Belgii. Ma duże 
doświadczenie w popularyzacji działań naukowych oraz 
kulturalnych. 

• Galeria Rusz - Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie 
Joanna Górska, Rafał Góralski,  specjalizująca się przede 
wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni 
miejskiej, propagowaniu idei sztuki refleksyjnej, sztuki która 
poRUSZa. Od 2008 r. organizują Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki na Bilbordach Art Moves, którego zadaniem jest 
kreowanie alternatywnych głosów, uwrażliwiających widza 
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na otaczającą go rzeczywistość psychospołeczną i 
pomagających mu w lepszym komunikowaniu się z samym 
sobą i ze światem zewnętrznym. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
ü reklama radiowa 
ü plakaty informujące o wydarzeniu w placówkach kultury, 

nauki oraz na słupach Targów Toruńskich 
 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
-   11 czerwca 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
-   11 czerwca – 8 lipca 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą       
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    elektroniczną 
-   18 czerwca  2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
-   8 lipca 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w CKK Jordanki odbyło się otwarte 
spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, którego główną częścią 
był  panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. 
Gośćmi panelu byli: 

• Magdalena Jasińska – animatorka kultury, teatrolożka, 
autorka projektów artystycznych i warsztatów. Specjalistka 
ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. 
Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski (2011-2018). 
Autorka książki „Za parawanem Zaczarowanego Świata” oraz 
artykułów naukowych i recenzji teatralnych. 

• Prof. Andrzej Szahaj – polski filozof i kulturoznawca, 
profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2016 
dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  Członek Komitetu Nauk o Kulturze 
Polskiej Akademii Nauk oraz od 2019 -  Rady Doskonałości 
Naukowej I kadencji. Autor ponad stu publikacji naukowych 
oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych. Zajmuje się 
głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. 

• Dr Monika Wiśniewska - dyrektor Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupia organizacje i 
instytucje działające na polu popularyzacji nauki w Polsce, z 
wykształcenia doktor fizyki. Uczestniczyła w badaniach 
naukowych w USA, Niemczech i Belgii. Ma duże 
doświadczenie w popularyzacji działań naukowych oraz 
kulturalnych. 

• Galeria Rusz - Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie 
Joanna Górska, Rafał Góralski,  specjalizująca się przede 
wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni 
miejskiej, propagowaniu idei sztuki refleksyjnej, sztuki która 
poRUSZa. Od 2008 r. organizują Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki na Bilbordach Art Moves, którego zadaniem jest 
kreowanie alternatywnych głosów, uwrażliwiających widza 
na otaczającą go rzeczywistość psychospołeczną i 
pomagających mu w lepszym komunikowaniu się z samym 
sobą i ze światem zewnętrznym. 

Moderatorem dyskusji był Bartłomiej Oleszek  – dr nauk 
humanistycznych, teatrolog, specjalista ds. promocji  w Muzeum 
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
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Dyskusja panelowa składała się z dwóch części. W pierwszej – 
zaproszeni goście przedstawiali oraz porównywali swoje stanowiska 
odnoszące się do edukacji kulturalnej w Toruniu. 

Magdalena Jasińska przedstawiła wizję edukacji kulturowej, która 
bliska jest animacji społecznej. Najważniejszym celem edukacji 
kulturowej jest aktywizowanie, czyli uczenie aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, które wspiera twórczy i kreatywny rozwój 
człowieka.  Edukacja kulturowa bliska animacji społecznej, daje 
narzędzia oraz możliwość pracy z różnymi społecznościami. Pomaga 
wyrównywać nierówności społeczne, podwyższa kompetencje 
kulturowe, pokazuje ludziom, że maja sprawczość. 

W działaniach edukacji kulturowej niezwykle istotna jest diagnoza 
społeczności lokalnych i łączenie różnych środowisk. Daje ona 
możliwość współpracy instytucji kultury z organizacjami 
pozarządowymi oraz ze szkołami. Narzędzia  edukacji kulturowej 
świetnie sprawdzają się przy okazji realizacji działań o charakterze 
socjotechnicznym, tj. jak: warsztaty antydyskryminacyjne czy 
związanych z budowaniem zespołu. Edukacja  kulturowa kształtuje 
jednostki i daje narzędzia pomagające kreować postawy społeczne. 

Prof. Andrzej Szahaj podjął temat kompetencji kulturowych, które 
jego zdaniem pełnią kluczową rolę w dzisiejszych czasach:  
1) kształtują świadomych obywateli, świadome jednostki, 
2) budują kapitał kulturowy sensie dosłownym. 
Kompetencje kulturowe oraz udział w kulturze stanowią  wartość 
autoteliczną (cel sama w sobie). 
Edukacja kulturowa realizuje się poprzez dwa podstawowe kanały: 
szkołę i media. Niestety szkoła nie daje dziś wiedzy o kulturze, nawet 
na elementarnym poziomie. W mediach kwestia edukacji kulturowej 
jest również praktycznie nieobecna. W edukacji kulturalnej 
potrzebna jest praca u podstaw. Należy wypełnić lukę, która 
powstała.  
Możemy wyróżnić dwa podstawowe problemy dotyczące edukacji 
kulturalnej w naszym mieście: 
1)  brak obecności uniwersytetu w instytucjach kultury - instytucje 
powinny wykorzystywać i upowszechniać wiedzę uniwersytecką; 
należałoby bardziej zmobilizować środowisko akademickie do 
włączenia się w działania miasta,  
2) niedostateczne wykorzystanie potencjału instytucjonalnego 
Torunia - dobrze byłoby przesunąć środki przeznaczone na 
organizację różnych festiwali typu „jarmarcznego” na działania 
związane z „pracą u podstaw”, czyli edukację kulturalną w różnych 
jednostkach zajmujących się kulturą. 
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Dr Monika Wiśniewska zaprezentowała wizję edukacji kulturalnej 
realizowaną przez instytucje jakimi są centra nauki. Stanowią one 
bowiem miejsca, które zachęcają do kreatywnego spojrzenia na 
świat, do kreatywnego działania. Centra nauki to pomosty pomiędzy 
nauką, społeczeństwem, kulturą oraz sztuką.  

Instytucje takie jak centra nauki są ważne dla edukacji kulturalnej, 
ponieważ uwrażliwiają ludzi na siebie, na kulturę własną. 
Przygotowują ludzi do uczestnictwa w kulturze, uczą skutecznej 
komunikacji.  

W edukacji kulturalnej ważne jest aby przekonać ludzi, że warto 
uczestniczyć w działaniach związanych z kulturą. Przynosi to 
bowiem nie tylko korzyść natury edukacyjnej, ale przede 
wszystkim korzyść świadomego uczestnictwa w społeczeństwie. 
Jest to ogromna rola, która stoi przed wszystkimi, jeśli chcemy, żeby 
ludzie nie tylko uczestniczyli w wydarzeniach dla nich stworzonych, 
ale również stworzonych przez nich. 

Edukacja szkolna jest bardzo ważna. dlatego warto przekonywać 
nauczycieli, żeby pomimo zmieniających się reform, wykorzystywali 
możliwości którymi dysponują do nauki uczestnictwa w kulturze. 

Joanna Górska oraz Rafał Góralski (Galeria RUSZ) przedstawili wizję 
edukacji kulturalnej, która prowadzi do rozwoju jednostek i 
społeczeństwa. Świat zmienia się bardzo szybko, dlatego 
powinniśmy być przygotowani na to co się dzieje i co będzie się 
działo. Kultura jest ważnym elementem, który pomaga nam się 
rozwijać, wyjść poza własne ja i dostrzegać wielość bytów. 

Brak rozwoju = śmierć. Gdy przestajemy się rozwijać, wzrastać na 
różnych poziomach, to kurczymy się w sobie albo ogrania nas 
stagnacja – jest to śmierć w sensie metaforycznym. 

Kultura, ale również sztuka, często zamykają się w językach własnych 
opisów i sposobach przekazu. Sprawia to, że często treści przez nie 
produkowane są niezrozumiałe i często również niedostępne dla 
większości społeczeństwa. Rzadko zdarza się, że ktoś potrafi je w 
sposób prosty wytłumaczyć. Żeby popularyzować sztukę i kulturę 
oraz żeby edukować, trzeba wyjść z poza hermetyczny język opisu i 
przekazu i wypracować nowe możliwości komunikacji pomiędzy 
tymi, którzy świat kultury tworzą a odbiorcami będącymi 
jednocześnie uczestnikami tego świata. 

Edukacja kulturalna jest spotkaniem widza ze światem sztuki i 
kultury. Z jednej strony bowiem twórcy muszą zapewnić  widzom 
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jak najlepszą możliwość skorzystania z tego co stworzyli, z drugiej 
zaś -  powinni uczyć się od widzów. Edukacja powinna być 
wspólnym spotkaniem – świadomym współuczestnictwem. 

W drugiej fazie dyskusji słuchacze mieli okazję do zadawania pytań i 
wymiany poglądów. Pojawiły się uwagi dotyczące braku współpracy 
pomiędzy uniwersytetem i miastem. Z jednej bowiem strony miasto 
nie wykorzystuje potencjału uniwersytetu, z drugiej zaś – istnieją 
trudności w dotarciu do środowiska akademickiego i przekonania do 
wspólnych działań. Dodatkową przeszkodą dla zacieśnienia relacji 
pomiędzy uniwersytetem i miastem jest fakt, że działania na rzecz 
miasta nie wliczają się do dorobku naukowego. Przez to badaczom 
bardziej opłaca się udział w konferencji czy publikacja w 
punktowanym czasopiśmie, aniżeli uczestnictwo w 
przedsięwzięciach miejskich. 

W ramach dyskusji poruszono również problem docierania do 
odbiorców z informacją na temat oferty kulturalnej. Toruńskie 
instytucje kultury prowadzą wiele ciekawych i nowatorskich działań 
edukacyjnych, ale niewiele osób o tym wie. Należałoby wypracować 
wspólną strategię w tym zakresie. Jedną z propozycji jest 
zorganizowanie ogólnomiejskich targów edukacyjnych, w ramach 
których każda z instytucji mogłaby przedstawić mieszkańcom swoją 
ofertę.  

Kolejną ważną  kwestią poruszaną przez uczestników dyskusji była 
strategia finansowania działań edukacyjnych. Należy wyjść poza 
paradygmat myślenia projektowego i działania edukacyjne wpisać 
na stałe w misję miasta. Dzięki temu możliwym będzie zachowanie 
ciągłości realizowanych projektów.   Edukacja kulturowa powinna 
być procesem ciągłym, a nie tylko projektowym. Powinniśmy 
wypracować trwałe, wieloletnie plany dotyczące edukacji 
kulturowej.  

Osoby obecne na spotkaniu poruszyły również problematykę 
związaną z realizacją działań kulturalnych. Podkreślano rolę szkół w 
edukacji. Niestety obecnie program nauczania nie uwzględnia  
edukacji kulturalnej/kulturowej. Dlatego to instytucje powinny 
zachęcać szkoły do udziału w działaniach związanych z kulturą i 
propagowania wiedzy na jej temat. Strategia powinna uwzględniać  
wiele procesów i  programów, tj. jak sieciowanie relacji, 
wielopokoleniowość i przygotowywanie kolejnych odbiorców, 
ciągłość działań. Powinna angażować instytucje kultury, szkoły oraz 
indywidualnych uczestników. 
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Ostatnią dyskutowaną kwestią  był sam sposób rozumienia i 
„uprawiania” edukacji kulturalnej/kulturowej w Toruniu. Pojawiły się 
głosy, że jej największą rolą jest dokonywanie zmiany społecznej. 
Taka edukacja bliska jest animacji społecznej – zmiana  możliwa jest 
dzięki uczestnictwu i poprzez działanie. Prof. Szahaj zauważył 
jednak, że takie spojrzenie na edukację kulturalną niesie ryzyko 
dążenia do realizacji określonego interesu grupowego – możemy 
mieć bowiem do czynienia z „miękką” indoktrynacją, która wskazuje  
„właściwy” kierunek zmian. Zdaniem Profesora głównym zadaniem 
edukacji kulturalnej powinno być podnoszenie świadomości 
społecznej. Wówczas ludzie sami będą potrafili  dokonywać 
wyborów, również w zakresie edukacji kulturalnej. 

Spotkanie konsultacyjne trwało ok. 2 godzin. W tym czasie zabierano 
głos i dyskutowano na temat  wielu istotnych z perspektywy strategii 
edukacji kulturalnej kwestii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę 
na zagadnienia, które dotyczyły problemów z jakimi boryka się 
edukacja kulturalna w Toruniu: 

• niedostateczny udział uniwersytetu w działaniach miasta, 
• dotarcie do odbiorców z informacjami na temat oferty 

edukacyjnej jaką proponują poszczególne instytucje 
kultury, 

• realizowanie działań edukacyjnych głównie ramach 
projektów, co ogranicza ciągłość cieszących się 
zainteresowaniem przedsięwzięć, 

• brak programu edukacji kulturalnej w szkołach, ale 
również słabe zaangażowanie szkół w działalność 
edukacyjną instytucji kultury. 

Podczas dyskusji padły również propozycje, które mogłyby 
wspomóc rozwiązanie niektórych z wyżej wymienionych 
problemów: 

• współpracę między uniwersytetem i miastem można 
wzmocnić poprzez angażowanie naukowców oraz badaczy 
w działania związane z edukacją kulturalną; ponadto, 
warto uczulić władze uczelni na potrzebę realizowania 
wspólnych przedsięwzięć w ramach długofalowej 
współpracy, 

• dotarcie do odbiorców z informacjami na temat oferty 
edukacyjnej jaką proponują poszczególne instytucje 
kultury mógłby ułatwić portal internetowy zbierający dane 
nt. działań edukacyjnych w całym mieście; dodatkowo 
padła propozycja aby miasto zorganizowało targi 
edukacyjne, na których wszystkie zainteresowane 
podmioty mogłyby przedstawić swoją ofertę, 
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• aby zachować ciągłość działań edukacyjnych należałoby je 
wpisać na stałe w misję miasta; edukacja kulturalna 
powinna być procesem ciągłym, a nie tylko projektowym; 
należy wypracować trwałe, wieloletnie plany dotyczące 
edukacji kulturowej.  

•  instytucje kultury powinny jeszcze lepiej wykorzystywać 
swój potencjał instytucjonalny i przejąć rolę głównego 
edukatora kulturalnego w Toruniu, włączając przy tym 
aktywnie do swoich działań szkoły. 

 

 
Konsultacje internetowe 
Do 8 lipca 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 

 
 

 

Koszty 
 
Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie: 600 zł 
 

 

Uwagi 
Skrócona relacja z przebiegu spotkania znajduje się poniżej: 
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Nagranie audiowizualne ze spotkania dostępne jest w całości  na stronie www.konsultacje.torun.pl 
 

Skrócona relacja z przebiegu spotkania 

1) przywitanie uczestników spotkania  i przedstawienie gości panelu dyskusyjnego 

2) wystąpienia panelistów 

• Magdalena Jasińska 

Edukacja kulturalna jest dla mnie aktywizowaniem – uczeniem do tego, żeby ludzie w różnym wieku 
w sposób aktywny uczestniczyli w kulturze. Jestem przekonana, że to daje im kompetencje do tego, 
by być twórczym i kreatywnym człowiekiem. Myśl prof. Fatygi jest mi bliska, ponieważ dostrzegam 
zagrożenia płynące z monokultury czy rozumienia „dla sztuki” i „o sztuce”, a nie „przez sztukę”. 
Pracując w obszarze edukacji kulturowej bliskiej animacji społecznej dostrzegam niezwykłe bogactwo 
narzędzi i możliwości pracy z różnymi społecznościami. Pomaga ono wyrównywać społeczne 
nierówności, podwyższa kompetencje, pokazuje ludziom, że maja sprawczość. 

Edukacja kulturowa może dawać ludziom więcej świadomości. Bardzo ważne jest, żeby pracując 
narzędziami edukacji kulturowej pokazywać wielość kultur, to w jaki sposób można się miedzy tymi 
kulturami poruszać i jak je czytać. 

W działaniach edukacji kulturowej niezwykle istotna jest diagnoza społeczności lokalnych i łączenie 
różnych środowisk. Dużym potencjałem jest współpraca instytucji kultury z organizacjami 
pozarządowymi oraz ze szkołami. Narzędzia edukacji kulturowej, pokazywanie ich, świetnie 
sprawdzają się przy okazji realizacji działań antydyskryminacyjnych czy związanych z budowaniem 
zespołu albo z dziećmi dotkniętymi syndromem FOMO. Uważam, że edukacja kulturowa daje nam 
narzędzia, aby skutecznie z tymi tematami pracować. 

• Prof. Andrzej Szahaj 

Kwestia kompetencji kulturowej jest absolutnie kluczowa w dzisiejszych czasach i to w dwóch 
aspektach: 

1) kształtowania ciekawych, głębokich, złożonych, interesujących ludzi, którzy mogliby być 
świadomymi obywatelami, 

2) czynienie z kapitału kulturowego pewnego kapitału w sensie dosłownym. 

Ja osobiście akcentuję stronę autoteliczną kompetencji kulturowych i udziału w kulturze. 

Jeżeli chodzi o edukację kulturową, to można wyróżnić dwa podstawowe kanały: szkołę i media.  

W szkolnictwie stała się rzecz zła, ponieważ nie daje ona wiedzy o kulturze, nawet na elementarnym 
poziomie. Przekłada się to na fakt,  że współczesnym studentom brak podstaw i wiedzy nt. dorobku 
kulturalnego ludzkości.  
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W mediach kwestia edukacji kulturowej również wygląda marnie. Mamy wprawdzie kanał zajmujący 
się kulturą, ale jest on chaotyczny i nie spełnia moich oczekiwań. 

Moim zdaniem potrzebna jest praca u podstaw. Należy wypełnić lukę, która powstała. Myślę, że w 
Toruniu brak: 

- obecności uniwersytetu w różnych jednostkach związanych z kulturą tradycyjnie rozumianą, a 
można w tej kwestii zrobić wiele dobrych rzeczy. Instytucje powinny wiedzę uniwersytecką 
upowszechniać. Należałoby bardziej zmobilizować środowisko uniwersyteckie, żeby się swoją wiedzą 
podzieliło, 

- moim zdaniem w Toruniu nie wykorzystuje się w pełni  potencjału instytucjonalnego. Dobrze byłoby 
przesunąć środki przeznaczone na organizację różnych festiwali typu „jarmarcznego”, na działania 
związane z „pracą u podstaw”, czyli edukację kulturalną w różnych jednostkach zajmujących się 
kulturą: działania animacyjne, teatralne, filmowe, lekcje o architekturze, sztuce współczesnej itd. Np. 
w CSW powinno się zacząć od przedstawienia historii poszczególnych dziedzin sztuki po to, aby 
odbiorcy mogli nabyć odpowiednich kompetencji kulturowych do zrozumienia niezwykle ambitnych 
wystaw, które są tam prezentowane. 

Generalnie,  instytucje kultury powinny przejąć rolę edukacyjną, ponieważ szkolnictwo odpowiedniej 
edukacji kulturowej nie zapewnia. W każdej dziedzinie można prowadzić edukację kulturalną na 
wysokim poziomie, ponieważ posiadamy do tego odpowiednią wiedzę. 

• Dr Monika Wiśniewska 

Reprezentuję centrum nauki, formalnie miejską instytucję kultury. Centra nauki mają jednak znacznie 
większą rolę – przede wszystkim edukują. Jest to główne zadanie centrów nauki. Stanowią miejsce, 
które zachęca do kreatywnego spojrzenia na świat, do kreatywnego działania. Centra nauki są 
pomostem pomiędzy nauką, społeczeństwem ale też kulturą i sztuką. Najważniejsze obszary 
ludzkości to właśnie nauka i sztuka. Ważne jest to, aby młodzi ludzie byli otwarci.  

Instytucje takie jak centra nauki są ważne dla edukacji kulturalnej, ponieważ uwrażliwiają ludzi na 
siebie, na kulturę własną. Przygotowują ludzi do uczestnictwa w kulturze. Pokazujemy różne kultury i 
otwieramy na innych. Uczymy również skutecznej komunikacji.  

Ważne jest również to, aby rodzice uczestniczyli wraz z dziećmi w działaniach związanych z kulturą, 
aby rozmawiali z nimi. Dzieci będą uczestniczyć w tych wydarzeniach, ale ktoś je musi na nie 
przyprowadzić – nie tylko szkoła, ale również rodzice powinni być motywatorami uczestnictwa w 
kulturze. Niestety część osób nigdy tych dzieci nie przyprowadza. Naszym zadaniem jest zatem 
przekonanie ich, że warto uczestniczyć w działaniach związanych z kulturą. Przynosi to bowiem nie 
tylko korzyść natury edukacyjnej, ale przede wszystkim korzyść świadomego uczestnictwa w 
społeczeństwie. Jest to ogromna rola, która stoi przed wszystkimi. Chcemy, żeby ludzie nie tylko 
uczestniczyli w wydarzeniach dla nich stworzonych, ale również stworzonych przez nich. 

Edukacja szkolna jest bardzo ważna. dlatego warto przekonywać nauczycieli, żeby pomimo 
zmieniających się reform, wykorzystywali możliwości, którymi dysponują do nauki uczestnictwa w 
kulturze. 
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• Joanna Górska, Rafał Góralski (Galeria RUSZ) 

Dla nas edukacja kulturalna = rozwój. Powinna się ona zajmować rozwojem jednostek i 
społeczeństwa. Świat zmienia się na tyle szybko, że powinniśmy być przygotowani na to co się dzieje i 
będzie się działo. Dlatego rozwój i samodoskonalenie są tutaj tak ważne.  

Kultura jest ważnym elementem, który pomaga nam się rozwijać. Pozwala wyjść poza własne ja i 
dostrzegać wiele rzeczy. 

Brak rozwoju = śmierć. Gdy przestajemy się rozwijać, wzrastać na różnych poziomach, to kurczymy 
się w sobie albo ogrania nas stagnacja – śmierć w sensie metaforycznym. 

Jeszcze 20 lat wstecz sztuka w przestrzeni publicznej właściwie nie istniała. Teraz widzimy jak 
kolosalna zmiana się dokonała. Naszą misją jest również działanie w przestrzeni miasta. Uważamy to 
za pozytywną zmianę. 

Przestrzeń publiczna staje się coraz ważniejsza. Daje szanse dotarcia do różnych widzów, do różnych 
grup. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo często zamykają się w bańkach informacyjnych. Taka 
gettoizacja dotyczy również kultury i sztuki. Również sztuka współczesna funkcjonuje w swoistym 
gettcie, bowiem z jednej strony przemawia ona trudnym językiem, niezrozumiałym dla przeciętnego, 
ale równocześnie - inteligentnego odbiorcy. Z drugiej zaś język opisu tej sztuki jest również 
niezrozumiały dla odbiorców. 

Żeby popularyzować sztukę, kulturę i żeby edukować, trzeba w pewnym sensie wyjść z tej bańki. Nie 
możemy mieć tylko pretensji do widza, bowiem często sama sztuka przyjmuje postawę ignorancji 
wobec niego. Należy zatem wypracować nowy język, który pozwoli zrozumieć się obydwu stronom. 

My od samego początku zrozumieliśmy, że musimy wypracować nowy język komunikacji z widzem. 
Uważaliśmy, że prowadzimy eksperyment na ulicy. I to dwadzieścia lat utwierdza nas w przekonaniu, 
że ten eksperyment się powiódł, bowiem otrzymujemy mnóstwo informacji zwrotnych, które o tym 
świadczą. 

Dla nas edukacja kulturalna to jest spotkanie widza ze światem sztuki, kultury. Z jednej strony 
bowiem twórcy musza zapewnić  widzom jak najlepszą możliwość skorzystania z tego co stworzyli. Z 
drugiej zaś, twórcy powinni uczyć się od widzów. Edukacja powinna być spotkaniem pośrodku.  

 

3) Dyskusja: 

Rafał Góralski – jestem jednym z twórców „Niebieskiego Kocyka”. To co przywołuje Pan Profesor 
mówi o tym, że kino „Niebieski Kocyk” powinno powrócić do historii, kiedy było DKF-em. Wówczas 
musiało być DKF-em, ponieważ pokazywaliśmy klasykę filmu. Wówczas można było ja pożyczyć tylko 
z Filmoteki Narodowej i to tego należało formalnie być DKF-em.  W zasadzie kino „Niebieski Kocyk”  
może powrócić do swojej tradycji i dalej pełnić rolę edukacyjną. 

Monika Wiśniewska – Pan profesor wspominał o współpracy instytucji z uniwersytetem. Jest to dla 
nas bardzo istotne i my zachęcamy naukowców i badaczy aby z nami współpracowali, prowadzili 
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wykłady i warsztaty. My na przykład prowadzimy spotkania z medycyną i przyciągają one osoby w 
różnym wieku.  

Jeżeli mówimy o współpracy, to powinniśmy otwierać się również na współpracę z NGO oraz 
artystami. Powinniśmy chwalić się ludźmi których mamy w Toruniu i zapraszać ich do wspólnych 
działań. 

Prof. Andrzej Szahaj –  Tutaj zarysowały się dwa nurty myślenia o kulturze. Mnie jest bliższy nurt 
pojmowania kompetencji kulturowej jako wiedzy, natomiast Wy Państwo bardzo słusznie 
akcentowaliście fakt partycypowania w kulturze poprzez działanie – uczenia się kultury poprzez 
działanie. 

Upieram się natomiast, że partycypacja w kulturze bez kompetencji kulturowej jest trudna i prowadzi 
do sytuacji niezrozumienia albo konfliktu. Żeby odbiorca mógł zrozumieć kulturę, to nie możemy 
zaczynać od rzeczy trudnych. Powinniśmy w edukacji zachować pewną gradację, pewne etapy. 
Powinniśmy np. w sztuce współczesnej pokazać jak doszło do wykształcenia współczesnych nurtów. 
Inaczej będziemy mieli jedynie odbiór emocjonalny. Nie jest on zły, ale dobrze byłoby aby współgrał 
również z odbiorem intelektualnym. 

Jestem za tym, aby wypracować coś na kształt snobizmu w kulturze i założyć np. toruńską akademię 
kultury i przekonać ludzi, że warto brać w niej udział. Powinniśmy działać wielotorowo. 

Magdalena Jasińska – mam wrażenie, że informacje o działaniach edukacyjnych są rozproszone. 
Chętnie zebrałabym w jednym miejscu, np. na jakiejś platformie internetowej, informacje dotyczące 
edukacji kulturowej. Byłoby ciekawie stworzyć w Toruniu rodzaj targów edukacji kulturalnej, żeby 
powiedzieć mieszkańcom co my mamy im do zaoferowania. 

Łukasz Wudarski (Centrum Kultury Dwór Artusa) – rzeczywiście chyba instytucje kultury żyją w 
bańce i mamy problem z przekazywaniem informacji. Bo mamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, 
związaną z filmem, architekturą, sztuką, nauką, idt. My chyba nie potrafimy dotrzeć do ludzi i 
zachęcić ich, dlatego tak ważna jest partycypacja. Jeśli bierzemy w czymś udział, partycypujemy,  to o 
tym pamiętamy i nasza wiedza jest po tysiąckroć większa. Powinniśmy się wszyscy zastanowić, żeby 
ten nasz przekaz był na tyle silny, abyśmy mogli dotrzeć do odbiorcy. 

Sztuka współczesna – niektóre wystawy są opisywane językiem hermetycznym, a sztuką jest o 
rzeczach trudnych mówić językiem prostym. 

Marzenna Wiśniewska (Katedra Kulturoznawstwa, UMK) – jestem pomiędzy środowiskiem 
akademickim, a animacją kultury, którą zajmuję również w praktyce. W ramach dyskusji o edukacji 
kulturowej mamy jeden poważny problem: czy dyskutujemy o jakości edukacji kulturowej w 
poszczególnych jednostkach kultury, czy o strategii edukacji kulturowej. 

W Toruniu mamy bardzo dobrych edukatorów kultury, którzy rozwijają nowatorskie metody i działają 
na różnych polach. Po tym względem bardzo dużo się u nas dzieje. 

My jako twórcy edukacji kulturowej powinniśmy zastanowić się nad tym jak strategicznie tworzyć 
sieci działania, które będą sprawiały, że edukacja kulturowa będzie ważna dla miasta.  
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Kiedy myślimy o edukacji kulturowej, to powinniśmy myśleć o niej jak o misji miasta, której 
potrzebne są określone warunki. Pierwszym z nich są pieniądze – kwestia finansowania kultury.  

Pierwszym warunkiem strategicznym, który powinien być spełniony, kiedy mówimy o edukacji 
kulturowej, to jest wyjście poza paradygmat myślenia projektowego. Większość instytucji uprawia 
misję, ale za pomocą pieniędzy, które otrzymuje z projektów. 

Edukacja kulturowa powinna być procesem ciągłym, a nie tylko projektowym. Powinniśmy 
przemyśleć trwałe, wieloletnie plany.  

Drugi ważny problem to jest kwestia relacji z instytucjami czy placówkami, w tym szkołami. My 
myśląc o edukacji kulturowej często myślimy o dzieciach, a powinniśmy patrzeć na nią szeroko. 
Świetnym przykładem jest działalność Galerii RUSZ, która wychodzi ze ścian. Należy na ten problem 
postrzegać również strategicznie. Szkoły bowiem rzadko edukują w tym zakresie. 

Kiedy myślimy o strategii to powinniśmy myśleć całościowo o wielu procesach i uwzględniać wiele 
programów: szkoły, sieciowanie relacji, wielopokoleniowość i przygotowywanie kolejnych odbiorców, 
ciągłość działań. 

Dr Bartłomiej Oleszek (moderator) – zostańmy chwilę przy odbiorcach. Pojawiły się tutaj 3 grupy: 
najmłodszych, nastolatków i seniorów. Czy w myśleniu strategicznym powinniśmy myśleć o głębszym 
podziale na odbiorców po względem wieku? 

Magdalena Jasińska – wszystko zależy od instytucji i programu edukacyjnego, który tworzy. Moim 
zdaniem nie należy jednak wykluczać żadnej z grup. 

Monika Wiśniewska – ja dodałabym jeszcze przedszkolaki, ponieważ te małe dzieci są z jednej strony 
bezkrytyczne, a z drugiej, niezwykle szybko chłoną. 

Rafał Góralski – chciałem zwrócić uwagę na grupę środkową – aktualnie pracujących dorosłych. 
Zajmują się oni bowiem dziećmi, a sami często nie mają na to czasu. Ta grupa to też często są 
decydenci: biznesmeni, urzędnicy i to oni decydują często o kulturze i o sposobie jej finansowania. 
Mecenat w naszym kraju praktycznie nie istnieje. Należałoby zatem wyedukować tę zapomnianą 
grupę, żeby ona kulturę mogła wspierać. 

Prof. Andrzej Szahaj – ostatecznie kultura jest jednak kwestią finansową. Również uważam, że 
finansowanie projektowe nie jest dobrą drogą dla rozwoju kultury. Bo przecież kultura nie jest czymś 
z boku – żywa kultura tworzy środowisko dla ludzi, którzy są efektywni w różnych dziedzinach. 
Kultura nie jest dodatkiem, ale centrum tego, co jest najważniejsze w dzisiejszych czasach i należy o 
tym przekonać decydentów. Warto postawić na kulturę i stworzyć przykład dla całej Polski tego jak 
traktuje się kulturę. To zapewne przyciągnęłoby do nas wielu znaczących ludzi. Bowiem kultura jest 
doskonałą inwestycją także w sensie ekonomicznym.   

Andrzej Nowicki (Centrum Kultury Zamek Krzyżacki) – Ministerstwo Nauki doprowadziło do tego, że 
dzieci mają tak długo zajęcia. Panie profesorze, DKF-y to wspaniała sprawa, ale musimy pamiętać o 
tym, że kultura to także polityka, a ona blokuje wiele możliwości. Może trzeba powrócić do historii i 
w taki sposób edukować. Również telewizja kształtuje postawy ludzi, a Telewizja Polska ma 
największy zasięg. 
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Dr Bartłomiej Oleszek – jak doszło do tego, ze przekonaliśmy się do street artu, w jaki sposób udało 
się sztuce wyjść na ulicę?  

Galeria RUSZ – ta zmiana jest skomplikowana. Zmienił się sposób widzenia rzeczywistości. Z jednej 
strony bowiem zmienił się stosunek do miasta – miasta zaczęły dominować. Również przestrzeń 
publiczna została doceniona. Pojawiła się potrzeba strony wizualnej miasta. W pewnym momencie 
została zrobiona bardzo ważna wystawa w Tate Modern, która wyznaczyła kierunek street artu. 
Czasem potrzebna jest instytucja o dużej renomie, żeby wyznaczyć nowy kierunek w sztuce. 

Marta Siwicka (Teatr im. Wilama Horzycy) – brakuje tu refleksji nad tym jak edukacja kulturowa w 
Toruniu ma wyglądać i do kogo być skierowana. Mam wrażenie, że dużo głosów myśli o niej dość 
elitystycznie. Ja zawsze kiedy przystępuję do jakiegoś nowego projektu, zastanawiam się nad tym 
jaką zmianę społeczną on przyniesie. Jeśli bowiem pokażemy studentom na siłę film Bergmana to 
jaką zmianę społeczną to przyniesie, to co się zmieni? Jeśli dzieciaki nauczymy malować pastelami, to 
one po prostu będą ładniej malować pastelami. Ja proponuję aby działać w kulturze partycypacyjnej i 
drugiej strony myśleć o konsekwencjach społecznych. Aby przez kulturę uczyć np. tego, aby być 
bardziej odważnym. Ale też żeby ludzie poprzez kulturę nawiązywali więzi społeczne. 

Kultura powinna być dla wszystkich, ale pomyślmy tez o kwestii finansowej, bo instytucje muszą 
pobierać opłaty za swoje działania, a to niestety wyklucza grupy, których na to nie stać. 

Andrzej Nowicki (Centrum Kultury Zamek Krzyżacki) – jak Pani sobie wyobraża uczyć odwagi? 

Marta Siwicka (Teatr im. Wilama Horzycy) – my mamy warsztaty „Małe Serduszko”, które świetnie 
uczą odwagi. Proszę zostać po spotkaniu i ja Panu opowiem jak one wyglądają. 

Adam Leszczyński – studiuję psychologię i Pańska uwaga wzbudziła moje zaniepokojenie, ponieważ 
niestety kształtujemy nasze osobowości i jeśli nie damy głosu to tępimy tę uwagę. Możemy również 
oduczyć złych zachowań. 

Dr Bartłomiej Oleszek – kwestie finansowe są bardzo ważne i stanowią kontekst Państwa wystąpień. 
Mówiliście Państwo o tym w makroskali, jak Pan prof. Szahaj oraz w mikroskali. Myślę, ze kwestie te 
wymagają większego namysłu 

Adam Leszczyński – ja uważam, że wiele rzeczy związanych z kulturą jest dostępnych i to bez 
dodatkowej opłaty. Ja nie wiedziałem, że mogę studiować i myślę, że ludzie nie wiedzą o tym, że 
uniwersytet jest otwarty i mogą studiować, zapisać się i uczestniczyć w zajęciach. Wielu ludzi nie wie 
o tym, ze są częścią kultury i ją współtworzą. Jak do tych ludzi dotrzeć? Dla mnie sprawdzają się 
plakaty, ale Pan wspominał, że one się już też nie sprawdzają. Komunikacja miejska może być 
świetnym kanałem komunikacji.  

Marzenna Wiśniewska (Katedra Kulturoznawstwa, UMK) – to o czym Pan wspomniał, jest bardzo 
ważne. Prezydent Wałbrzycha udostępnił wszystkie przystanki i pojazdy komunikacji miejskiej 
instytucjom kultury. Mogą one zamieszczać tam swoje reklamy za darmo. Miasto jest pewną i 
całością i powinniśmy wspólnie wspierać się w naszych działaniach.  

Andrzej Churski (Teatr im. Wilama Horzycy) – mam wrażenie, że rozmawiamy o różnych detalach i 
spotkaliśmy się, ponieważ trzeba było. Przychylam się do głosu, że mało rozmawiamy o kulturze. 
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Synergia jest możliwa do uzyskania tylko wtedy, kiedy myślimy o przestrzeni miasta całościowo. Efekt 
synergii jest niewyzyskiwany. Pieniądze przepływają z kasy miejskiej do wojewódzkiej i odwrotnie. 
Kto na tym traci, kto zyskuje, nie wiem. Proszę potraktować ten głos jako wyraz sceptycyzmu wobec 
tego o czym dzisiaj rozmawiamy i niepewności.  

Zbigniew Derkowski (Dyrektor Wydziału Kultury UMT) – mnie boli, że środowisko akademickie nie 
jest obecne w mieście, a my o to bardzo zabiegamy. To środowisko powinno nadawać ton. Powinni 
tłumaczyć zjawiska związane z kulturą, jak choćby wystawa Mariny Abramović.  

Prof. Andrzej Szahaj – mnie się to podoba, żeby dokonywać zmiany społecznej przy pomocy działań 
kulturowych. Natomiast, zmiana społeczna dokonuje się na wielu różnych poziomach i przy pomocy 
różnych środków. Nie bardzo zgadzam się z poglądem o elityzmie, bo filmy Bergmana też mogą 
dokonywać zmiany społecznej. Natomiast w Pani wypowiedzi edukacja kulturalna jawi się przede 
wszystkim jako terapia społeczna. Istnieją tutaj pewne niebezpieczneństa dotyczące ideologii czy 
poglądów politycznych, gdyż będziemy się ścierać, w którą stroną ta zmiana społeczna ma zachodzić. 
Ja wolałbym, żeby edukacja kulturalna dotyczyła podniesienia świadomości i wówczas ludzie sami 
będą potrafili wybrać. Absolutnie zgadzam się z wyrównywaniem nierówności przez edukacje 
kulturalną.  

Uniwersytet w mieście jest osobnym królestwem. Jest to problem światowy. Jak to zrobić żeby 
połączyć te światy? Myślę, że powinniście państwo śmielej wychodzić z propozycjami współpracy do 
poszczególnych osób, ale też być może należałoby uczulić władze uniwersytetu na fakt, iż istnieje 
potrzeba jego większej widoczności w mieście. 

Marek Rubnikowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu) – trochę jestem zawiedziony tą dyskusją. Z 
przykrością stwierdzam, że stosowałem różne narzędzia zachęcające uniwersytet do udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez Muzeum, począwszy od rozmów z władzami, upustami dla 
absolwentów UMK, niestety z marnym skutkiem.  

Jeżeli chodzi o informowanie o wydarzeniach, to jest to faktycznie problem. Nie wiem dlaczego ludzie 
nie wiedzą o tym co oferują poszczególne instytucje. Natomiast dotarcie z plakatami do uniwersytetu 
jest niemożliwe, bo albo nie jest tym zainteresowany, albo każe sobie za to płacić. 

Chyba każdy z nas, zarządzających instytucjami kultury, przyjmuje w swoich działaniach edukację. W 
tej materii należałoby stworzyć coś na wzór modelu działań edukacyjnych w kulturze toruńskiej, 
ponieważ my sami nie wiemy co się u innych dzieje. Sami mamy tyle działań, że nie jesteśmy w stanie 
uczestniczyć w innych. 

Dr Monika Wiśniewska – współpraca z uniwersytetem jest problemem, a czasami rozwiązanie jest 
banalne. Czasami naukowcy nie chcą uczestniczyć, bo trudno jest mówić językiem zrozumiałym. Poza 
tym niestety naukowcom tego rodzaju wystąpienia, związane z popularyzacją nauki, nie liczą się do 
dorobku zawodowego, Należałoby zachęcić Ministerstwo do ugruntowania tego rodzaju działań na 
gruncie społecznym. Należy docenić działania popularyzatorskie. 

My musimy mieć wyedukowane społeczeństwo, które będzie czuło potrzebę aktywnego uczestnictwa 
w kulturze.
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Podsumowanie 
 

 
Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących  aktualizacji 
Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z 
uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. odbywały się w 
terminie 11 czerwca – 8 lipca  2019 r.  

W otwartym spotkaniu konsultacyjnym 18 czerwca 2019 r. 
uczestniczyło ok. 20 osób. 

Panel dyskusyjny składał się z dwóch części: 

1) w pierwszej zaproszeni goście przedstawiali oraz porównywali 
swoje stanowiska odnoszące się do edukacji kulturalnej w Toruniu, 

2) w drugiej uczestnicy zadawali pytania i wymieniali poglądy. 

Spotkanie konsultacyjne trwało ok. 2 godzin. W tym czasie 
zabierano głos i dyskutowano na temat  wielu istotnych z 
perspektywy strategii edukacji kulturalnej kwestii. Przede 
wszystkim warto zwrócić uwagę na zagadnienia, które dotyczyły 
problemów z jakimi boryka się edukacja kulturalna w Toruniu: 

• niedostateczny udział uniwersytetu w działaniach miasta, 
• dotarcie do odbiorców z informacjami na temat oferty 

edukacyjnej jaką proponują poszczególne instytucje 
kultury, 

• realizowanie działań edukacyjnych głównie ramach 
projektów, co ogranicza ciągłość cieszących się 
zainteresowaniem przedsięwzięć, 

• brak programu edukacji kulturalnej w szkołach, ale 
również słabe zaangażowanie szkół w działalność 
edukacyjną instytucji kultury. 

Podczas dyskusji padły również propozycje, które mogłyby 
wspomóc rozwiązanie niektórych z wyżej wymienionych 
problemów: 

• współpracę między uniwersytetem i miastem można 
wzmocnić poprzez angażowanie naukowców oraz badaczy 
w działania związane z edukacją kulturalną; ponadto, 
warto uczulić władze uczelni na potrzebę realizowania 
wspólnych przedsięwzięć w ramach długofalowej 
współpracy, 

• dotarcie do odbiorców z informacjami na temat oferty 
edukacyjnej jaką proponują poszczególne instytucje 
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kultury mógłby ułatwić portal internetowy zbierający dane 
nt. działań edukacyjnych w całym mieście; dodatkowo 
padła propozycja aby miasto zorganizowało targi 
edukacyjne, na których wszystkie zainteresowane 
podmioty mogłyby przedstawić swoją ofertę, 

• aby zachować ciągłość działań edukacyjnych należałoby je 
wpisać na stałe w misję miasta; edukacja kulturalna 
powinna być procesem ciągłym, a nie tylko projektowym; 
należy wypracować trwałe, wieloletnie plany dotyczące 
edukacji kulturowej.  

•  instytucje kultury powinny jeszcze lepiej wykorzystywać 
swój potencjał instytucjonalny i przejąć rolę głównego 
edukatora kulturalnego w Toruniu, włączając przy tym 
aktywnie do swoich działań szkoły. 

 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 11 czerwca 2019 r.  

 

Cały tekst: 

18 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej CKK Jordanki odbędzie się kolejne spotkania w ramach 
cyklu „Porozmawiajmy o kulturze”. Tym razem eksperci będą rozmawiać o edukacji kulturalnej w 
naszym mieście. Panel dyskusyjny rozpocznie się o godz. 17:00. 

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy o kulturze” dotyczyło jakości wydarzeń 
kulturalnych, kolejne poświęcone będzie edukacji. Zaproszeni eksperci spróbują odpowiedzieć na 
pytania: czym jest edukacja kulturalna, jak ją definiować oraz w jaki sposób ukierunkować, aby mogła 
tworzyć grunt  do bardziej aktywnego, świadomego, ale również krytycznego uczestnictwa w 
kulturze? 

W dyskusji wezmą udział: 

- Magdalena Jasińska – animatorka kultury, teatrolożka, autorka projektów artystycznych i 
warsztatów. Specjalistka ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w 
Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski 
(2011-2018). Autorka książki „Za parawanem Zaczarowanego Świata” oraz artykułów naukowych i 
recenzji teatralnych. 

- Prof. Andrzej Szahaj – polski filozof i kulturoznawca, profesor nauk humanistycznych, w latach 
2008–2016 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk oraz od 2019 -  Rady Doskonałości 
Naukowej I kadencji. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów 
publicystycznych. Zajmuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. 
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- Monika Wiśniewska - dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupia organizacje i instytucje działające na polu 
popularyzacji nauki w Polsce, z wykształcenia doktor fizyki. Uczestniczyła w badaniach naukowych w 
USA, Niemczech i Belgii. Ma duże doświadczenie w popularyzacji działań naukowych oraz 
kulturalnych. 

- Galeria Rusz - Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie Joanna Górska, Rafał Góralski,  
specjalizująca się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej, 
propagowaniu idei sztuki refleksyjnej, sztuki która poRUSZa. Od 2008 r. organizują Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves, którego zadaniem jest kreowanie alternatywnych głosów, 
uwrażliwiających widza na otaczającą go rzeczywistość psychospołeczną i pomagających mu w 
lepszym komunikowaniu się z samym sobą i ze światem zewnętrznym. 

Panel dyskusyjny zaplanowano na 18 czerwca. Rozpocznie się on o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej 
CKK Jordanki (wejście z tyłu budynku). 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu prześlij swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 8 lipca 2019  
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 11 czerwca 2019 r. 
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Informacja na portalu ToJestToruń,  11 czerwca 2019 r.  

 

 

 

Cały tekst: 

Już 18 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy o kulturze”. 
Eksperci wypowiedzą się na temat edukacji kulturalnej w naszym mieście.  

Wtorkowe popołudnie nie musi być takie samo jak zawsze. Za tydzień tj. 18 czerwca będzie okazja 
do wysłuchania inspirującej rozmowy na temat edukacji kulturalnej. Znakomici eksperci 
m.in. Magdalena Jasińska, prof. Andrzej Szahaj, Monika Rusz oraz grupa artystyczna Galeria Rusz 
postarają się odpowiedzieć na pytania: czym jest edukacja kulturalna, a przede wszystkim jak ją 
ukierunkować, aby później świadomie i aktywnie uczestniczyć w kulturze. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na panel dyskusyjny, który odbędzie się we wtorek 18 
czerwca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej CKK Jordanki (wejście z tyłu budynku). 
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Informacje zamieszczone  na  fanpage’u Konsultacje Społeczne Toruń prowadzonym przez Fundację 
Stabilo , 12 czerwca  2019 r. 
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Informacje zamieszczone  na  fanpage’u Stowarzyszenia Stawki , 12 czerwca  2019 r. 
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Informacje zamieszczone  na  fanpage’u Menażeria , 16 czerwca  2019 r. 

 

 

Nagranie audiowizualne na kanale YouTube MojTorun , 6 lipca 2019 r. 
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