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Termin 
 

 
11 -30 kwietnia 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 50 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym 
1 osoba przesłała swoje uwagi drogą elektroniczną 
 

  

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 
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poprzedzających opracowanie projektu zaktualizowanej Strategii 
rozwoju kultury(...). 

Na początek zadaliśmy sobie pytanie: w jaki sposób możemy 
mierzyć jakość kultury, czy w ogóle jest to możliwe, jakie kryteria 
oceny można zastosować, czy kultura w ogóle podlega ocenom... 
Skupiliśmy się na lokalnym wymiarze aktywności ludzkiej, 
określanej jako działalność kulturalna, czyli intencjonalna i planowa 
aktywność obywateli, ich organizacji oraz instytucji publicznych, 
mająca na celu tworzenie, upowszechnianie oraz ochronę kultury 
(definicja za ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej; tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 406). 

  

 
   
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 

 
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   
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Przebieg 
konsultacji 

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 kwietnia 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
-   11 - 30 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą       
    elektroniczną 
-   18 kwietnia  2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
-   30 kwietnia 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
18 kwietnia 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: 

• Prof. Tomasz Szlendak - profesor zwyczajny w Instytucie 
Socjologii UMK, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badacz przemian obyczajów, 
praktyk kulturalnych, relacji między pokoleniami i między 
płciami. 

• Jarosław Jaworski - specjalista w prowadzeniu promocji i 
działań PR instytucji oraz organizacji związanych z kulturą. 
Szef promocji Miejskiego Centrum Kultury. Zarządzał 
biurami prasowymi takich festiwali jak: TOFIFEST, 
CAMERIMAGE, Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA. 

• Łukasz Wudarski – Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa 
wraz z zespołem odpowiedzialny za zmianę polityki 
kulturalnej instytucji i otworzenie jej na nową publiczność. 
Historyk sztuki, animator kultury. Z toruńską kulturą 
związany od 2006 roku. 

Moderatorem dyskusji był Kazimierz Suwała – właściciel firmy, która 
opracowuje aktualizację Strategii rozwoju kultury… 

Dyskusja panelowa składała się z dwóch części. W pierwszej – 
zaproszeni goście przedstawiali oraz porównywali swoje stanowiska 
na temat możliwości mierzenia jakości w kulturze.  

Prof. Tomasz Szlendak w swojej prezentacji przedstawił nowe 
podejście do mierzenia oraz samych miar, które możemy zastosować 
w odniesieniu do jakości w kulturze. Wskazał on na konieczność 
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odrzucenia starego podziału na „wysokie” i „niskie”. Dzisiaj 
potrzebujemy bowiem innych kategorii oraz sposobów ich 
interpretacji, dla lepszego zrozumienia zjawisk, z którymi mamy do 
czynienia w obszarze kultury, jak również dla ukierunkowania 
polityki kulturalnej w wymiarze instytucjonalnym. Te nowe miary 
powinny skupiać się w głównej mierze na odbiorcach kultury oraz 
wymiarach odbioru samej kultury. Mają one swoje źródło w 
doświadczaniu zjawisk kulturowych, w szeroko pojętym kontekście 
społecznym. Takie badania z użyciem nowych miar można 
zastosować w Toruniu. Przyczyniłyby się one z pewnością do 
rozwoju strategii kulturalnej w naszym mieście. 

Jarosław Jaworski w swoim wystąpieniu podkreślił, że kulturę 
można mierzyć, ale już nie tradycyjnymi metodami. Powinniśmy 
zatem odrzucić statystyki, jako źródło pewnej wiedzy, gdyż dane 
statystyczne zakłamują nieco wizję kultury. Przy mierzeniu działań 
kulturalnych należy brać pod uwagę również inne czynniki, tj.: 
sprawy społeczne, powiązanie danego wydarzenia kulturalnego z 
miejscem, w którym się odbywa, badanie realnego znaczenia dla 
społeczności. Od ostatniej aktualizacji strategii kultury nastąpiła 
bowiem ogromna zmiana. Dzisiaj musimy rozróżniać uczestnictwo 
realne od internetowego, które jest bardzo rozwinięte.  Powinniśmy 
jednak zachować jakieś formy mierzalności kultury - takie, które są 
dostosowane do kontekstu społecznego. 

Łukasz Wudarski odniósł się do problemu, jakim jest ocena instytucji 
zajmujących się kulturą. Są one opiniowane przez pryzmat danych 
statystycznych, które jednak niewiele mówią o jakości.  
Zaangażowanie  i oddziaływanie społeczne jest bowiem ważniejsze 
niż bezrefleksyjne uczestnictwo. Powinniśmy zatem stworzyć 
„maszynę”, która badałaby zaangażowanie w kulturę i którą będzie 
można wykorzystać w strategii kultury. Strategia powinna również 
zawierać zapisy, które zarządzający instytucjami będą mogli 
wykorzystać do rozwoju swojej działalności. 

Ponieważ Łukasz Wudarski oddał połowę swego czasu paniom 
uczestniczącym w spotkaniu, swoje zdanie na temat mierzenia 
jakości w kulturze wyraziła również Marta Siwicka, animatorka 
kultury oraz aktywistka pracująca w dziale promocji Teatru im. 
Wilama Horzycy. Jej zdaniem, w Toruniu mamy dwa główne 
problemy: związany z centralizacją kultury oraz odnoszący się do 
dostępności wydarzeń kulturalnych, co ma ścisłe powiązanie z ceną, 
jaką musimy płacić za wybrane wydarzenie. Współcześni odbiorcy 
kultury powinni nie tylko  w niej współuczestniczyć, ale również ją 
współtworzyć. Od jakiegoś czasu bowiem mamy do czynienia z 
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supermarketyzacją kultury, a zapraszając ludzi do działania, możemy 
przeciwdziałać temu szkodliwemu zjawisku. Nie powinniśmy również 
wartościować wydarzeń kulturalnych, bowiem nawet małe 
wydarzenia mogą nieść z sobą ogromną wartość. 

W drugiej fazie dyskusji słuchacze mieli okazję do zadawania pytań i 
wymiany poglądów. Pojawiły się uwagi dotyczące niekomfortowej 
sytuacji instytucji kultury w naszym kraju, która powiązana jest ściśle 
z koniecznością wykazywania odpowiedniej frekwencji, co 
niekoniecznie idzie w parze  z jakością wydarzeń. Padły również 
pytania dotyczące badań związanych z uczestnictwem wirtualnym w 
kulturze oraz związane z faktycznym wykorzystaniem badań 
socjologicznych przez urząd. Mieszkańcy pytali również o 
sprawozdanie z  wdrażania obowiązującej strategii kultury: czy 
działania zapisane w tym dokumencie są monitorowane i czy 
powstanie jakiś raport oraz o to czy spojrzenie badawcze nie zabije 
kreatywności twórców kultury. Istnieje bowiem ryzyko, że jeśli 
dostaniemy gotowy schemat, w którym mamy się poruszać, to 
większość twórców będzie działać zgodnie z nim, tylko po to, żeby 
nie stracić możliwości finansowania.  

 Spotkanie konsultacyjne trwało ok. 2 godzin. W tym czasie udało się 
dojść do wniosku, że jakość w kulturze można mierzyć. Należy to 
jednak czynić  stosując inne niż dotychczas kategorie – takie, które: 

• odnoszą się (badają oraz analizują) do doświadczenia 
odbiorców,  

• uwzględniają aktualną sytuacje społeczną, 
•  wspomagają tworzenie ukierunkowanej na 

uczestnika/współtwórcę polityki kulturalnej. 

 

 

  

 
Konsultacje internetowe 
Do 30 kwietnia 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Do UMT wpłynęła 1 uwaga. 
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Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie: 600 zł 
 

 

Uwagi 
Skrócona relacja z przebiegu spotkania oraz uwagi przesłane przez 
mieszkańców znajdują 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 dyskusyjengo 

2) wystąpienia panie listów: 

• Prof. Tomasz Szlendak:  

Obecnie mamy nowe miary mierzenia jakości w kulturze. Musimy odrzucić stary podział na 
„wysokie” i „niskie”. Dzisiaj potrzebujemy bowiem innych kategorii oraz sposobów ich interpretacji 
dla lepszego zrozumienia zjawisk, z którymi mamy do czynienia w obszarze kultury, jak również dla 
ukierunkowania polityki kulturalnej w wymiarze instytucjonalnym. Te nowe miary powinny skupiać 
się w głównej mierze na odbiorcach kultury oraz sposobach odbioru kultury, które maja swoje źródło 
w doświadczaniu zjawisk kulturowych, w szeroko pojętym kontekście społecznym. Takie badania z 
życiem nowych miar można zastosować w Toruniu. Przyczyniłyby się one z pewnością do rozwoju 
strategii kulturalnej w naszym mieście. 

Wskazówki – zmieniamy miary, czyli odrzucamy podział na wysokie i niskie i dobieramy zupełnie inne 
kategorie do tworzenia miar, które kierują naszą uwagę w stronę pytań o: 

Czy dzieło wpłynęło na emocje?  
Czy dzieło zmieniło postawę / wpłynęło na myślenie o świecie?  
Czy nawiązaliśmy z kimś kontakt i jakiej jakości TO KONTAKT po doświadczeniu dzieła? Towarzyskość. 
Jak Skrzyżować kontakt ze sztuką z wartościami i postawami ideologicznymi?  
Ile jest skłonny wydać i na co? 
 Czy się dyskutowało o tym, co się zobaczyło?  
Czy zarwaliśmy noc poświęcając ją książce czy filmowi?  
Czy wybieramy sztukę i jaką, kiedy mamy inne, bardziej pociągające wybory?  
Co nam się podoba a co nie w infrastrukturze instytucji kultury?  
 
Musimy odkryć wymiary uczestnictwa w kulturze (na przykładzie badania „Relacje i różnice. 
Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze”). Podobne badania można przeprowadzić 
również w Toruniu. Można przyjrzeć się, z którego segmentu możemy jeszcze wycisnąć dodatkowych 
uczestników kultury. 

• Jarosław Jaworski 

Kulturę można mierzyć, ale już nie tradycyjnie. Musimy bowiem odrzucić statystykę, gdyż czyste dane 
statystyczne zakłamują nieco wizję kultury. Przy mierzeniu działań kulturalnych trzeba brać pod 
uwagę również inne czynniki: 

- sprawy społeczne, 
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- powiązanie danego wydarzenia kulturalnego z miejscem, w którym się odbywa, 
- badanie realnego znaczenia dla społeczności, 
 
Nastąpiła ogromna zmiana od ostatniej aktualizacji strategii (od 2012 r.). Należy rozróżnić 
uczestnictwo realne od internetowego. Internet to jest ten kierunek, w którym musimy iść.  
Powinniśmy przestać mierzyć dla tzw. urzędu, czyli dla danych statystycznych, bowiem w kulturze nie 
o to chodzi. Powinniśmy również przestać przedstawiać sponsorom dane statystyczne po to, żeby 
sponsorowali jakieś wydarzenie, a inne odrzucili. 

Ale miary jakieś być muszą, tylko powinny być one dostosowane do kontekstu społecznego. 

• Łukasz Wudarski: 

Instytucje kulturalne są najczęściej oceniane pod względem statystycznym, co wcale nie musi być 
dobre. Zaangażowanie  i oddziaływanie społeczne jest ważniejsze niż bezrefleksyjne uczestnictwo. 

Powinniśmy stworzyć „maszynę”, która badałaby zaangażowanie w kulturę i można by to 
wykorzystać w strategii. Strategia powinna też zawierać zapisy, które zarządzający instytucjami będą 
mogli wykorzystać do rozwoju swojej działalności. 

• Marta Siwicka: 

Kultura w Toruniu jest bardzo scentralizowana i mamy tylko 2 filie Domów Muz. Druga kwestia to 
dostępność wydarzeń (kwestia ceny. Nie wszystkich stać na udział.  

Zaangażowanie – ludzie powinni nie tylko współuczestniczyć ale również współtworzyć. 

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z supermarketyzacją kultury, a zapraszając ludzi do działania 
możemy temu przeciwdziałać. 

Nie powinniśmy także wartościować wydarzeń i dzielić ich najmniejsze czy większe albo z udziałem 
osoby sławnej. Każde wydarzenie niesie zupełnie inną wartość. 

3) Dyskusja: 

Łukasz Wudarski: 

Nie możemy zupełnie opuścić kwestii statystycznych, ale to nie może być jedyna wartość. 

Powinniśmy wspólnie wypracować pewien rodzaj programu/algorytmu, który filtrowałby pytania i 
odpowiedzi skierowane do społeczeństwa toruńskiego. Takie badania socjologiczne są niezbędne, 
potrzebne i ważne. 

Badania prowadzone w 2011 r. w Dworze Artusa otworzyły nam oczy na politykę tej instytucji i to co 
robimy dziś jest konsekwencją ówczesnych badań. Proponuję przygotowanie takiego programu. 
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Jarosław Jaworski: 

Najpierw musimy zadać sobie pytanie ile mamy pieniędzy i potem robić takie badania jakie robi 
Szlendak. 

Tomasz Szlendak: 

Te badania prowadzone w Dworze Artusa to były pogłębione badania jakościowe. Problem jest taki, 
że szefowie instytucji  nie dostaną takich wyników jakich oczekują, tylko takie, które pokażą jak 
ukierunkować polityka pod kątem jakości. Należy zmienić tok myślenia o wynikach badania.  

Te badania statystyczne wcale nie są takie drogie i wszystko zależy od tego co i jak chcemy badać.  

Ja już mam kilka porządnych kwestionariuszy, adaptowalnych do różnych warunków i okoliczności ale 
one wymagają też przemyślenia ze strony zmawiających. 

Konflikt stanowi jedna z podstawowych wartości społecznych i jeżeli jakieś wydarzenie generuje 
konflikt i ludzie kłócą się o to co się działo, to jest to super miara. 

Powinniśmy nauczyć się jak wykorzystywać nowe narzędzia i na nowo analizować wyniki. 

Łukasz Wudarski: 

Niestety bardzo często frekwencja wiąże się z przyznawaniem środków finansowych.  

Joanna Ciechanowska ,Wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego 

Ważna jest jakość kultury , ale liczy się frekwencja i liczy się pieniądz. Przykład: koncert disco polo 
przyciągnie mnóstwo osób, pomimo że jest płatny – i to opłaca się promować bardziej, aniżeli 
koncert muzyki tradycyjnej, który przyciągnie kilkadziesiąt osób. My jako twórcy kultury i 
organizatorzy jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem . Między tym, że chcemy, aby była dobra  

Jarosław Jaworski : 

Trzeba przeplatać wydarzenia i lawirować. Trzeba umieć lawirować 

Łukasz Wudarski:  

Nie można zarzucać wydarzeń misyjnych. Trzeba rozdzielać te dwie rzeczy: co robimy dla pieniędzy, a 
co robimy dla kultury. Kulturę warto promować . Warto robić koncert muzyki dawnej, klasycznej, 
robić pokaz filmów niekomercyjnych. Musimy umieć promować kulturę. 

 Kazimierz Suwała: 

Dochodzimy do konkluzji, że kultura była zawsze odpowiedzią  lub wyprzedzała to co dzieje się na 
świecie. Również nasza kultura musi wyprzedzić to co się dzieje na świecie i jak ludzie będą tę kulturę 
odbierać. Jeżeli instytucje publiczne będą miały możliwości kreowania jakości nad ilością , a przy 
okazji promocji - będą miały możliwość dotarcia do nowej grupy publiczności, to będzie lepiej.  Za 
mało patrzymy w przyszłość.  

Jarosław Jaworski:  
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Musimy zastanowić się nad tym co będzie za 5 lat. Już jest źle, a później będzie jeszcze gorzej.  Do 
Pokolenia „Zet” trudno dotrzeć. Opowiadanie o kulturze jest karkołomne 

Uczestnik spotkania: 

Gdzieś pomiędzy badaniem kultury w sposób ilościowy i jakościowy czy są koncepcje ujęcia 
uczestnictwa wirtualnego w danych wydarzeniach (oglądanie na  żywo relacji). Jak użyć tego jako 
miernika jakości, popularności wydarzenia? 

Łukasz Wudarski:  

W sprawozdaniach miesięcznych składanych do jednostek nadzorujących nie wykazujemy 
wirtualnych uczestników . Jest to poważny problem, gdyż oglądalność takich wydarzeń, wykładów w 
Internecie jest bardzo duża. Jest to rzecz, któą bardzo łatwo monitorować. Nie każda platforma ma 
opcje oceniania jakości . Mam obawy, że instytucje będą niepotrzebne jeśli wszystkie wydarzenia 
będą wyświetlane na platformach. 

Tomasz Szlendak:  

Najpierw pytaliśmy czy oglądałeś, dopiero potem  gdzie i dopiero na samym końcu o jakość tego 
odbioru. Jest to informacja interesująca również z perspektywy instytucji.  

Jarosław Jaworski:  

Wszystkie znane mi badania wskazują, że transmisje internetowe podnoszą uczestnictwo w danym 
wydarzeniu. 

Michał Wisniewski (Kulturhause):  

Pod każde wydarzenie można stworzyć badania - narzędzie badawcze, na podstawie którego można 
wyciągać takie wnioski, które są celami statutowymi poszczególnych instytucji czy samego 
wydarzenia. Czy istnieje możliwość przekładalności tego, żeby powrotem wracały te raporty do 
urzędów i na ile urząd będzie  wstanie to zaakceptować?  Jesteśmy więźniami wskaźników, które są 
kompletnie niemiarodajne.  

Tomasz Szlendak:  Chodzi o to, żeby z generalnych badań wyciągnąć wskaźniki, które umożliwią 
również rozdział pieniędzy. Musimy odpowiednio podejść do tego co chcemy mierzyć. Dysponent 
pieniądza publicznego może się dogadać z badaczem, jakiego rodzaju wskaźniki są istotne, bo że 
frekwencja nie jest takim wskaźnikiem, to już wiemy. Nie zrezygnujemy ze wskaźników, bo wyborca 
będzie sobie życzył jasnych ilustracji i wyników.  

Miary można dostosować do potencjalnych odbiorców, np. dzieciosterowne to osoby, które z domu 
wypycha aktywność dzieci. Jeżeli okaże się, że w nich tkwi potencjał, to instytucje mogą dostosować i 
adresować  swoje działania również do tej grupy – rozszerzyć profil działalności. 

Niestety badania ujawniają całą rzeszę ludzi, z którymi nie da się zrobić nic. 
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Adrian Stelmaszyk (Fundacja Stabilo): 

Rozmawiamy tutaj o aktualizacji strategii rozwoju kultury w Toruniu:  a jak ma się sprawa  z 
dotychczasową strategią? Jak ona ewoluowała? Co się sprawdziło? Badania prowadzone na zlecenie 
konkretnych instytucji: czy miasto planuje takie badania na poziomie nie konkretnych instytucji , ale 
również miasta. 

Zbigniew Derkowski (Dyrektor Wydziału Kultury) : 

 Strategia wdrażania  jest w dobrym momencie. Teraz jest czas, żeby rozmawiać o kulturze. 

Jan Kwiatkowski: 

 Zapominacie o grupie aktywnych seniorów. Dajcie możliwość współpracy z seniorami, zapraszajcie 
seniorów. 

Tomasz Cebo:   

Pisanie strategii w 2012 r. było bezsensu. Przerwałem pisanie tej strategii. Co do tej pory udało się 
zrobić?  Wydaje mi się, że wydarzy się coś ważnego, albo już się wydarza. Coraz szybciej stajemy się 
konserwatystami.  

Czy jak sobie ściśle określimy jakość to nie ograniczymy wolności artystycznej? Zabraknie konfliktu i 
dyskusji. Jak będziemy mieli wszystko obliczone to zabijemy wolność i maszynę kultury zamkniemy w 
schematy. Może zabijemy wartość. Na ile obliczenia mogą nam zaszkodzić a na ile pomóc? 

Jarosław Jaworski: 

 Dyskusja dotyczy tego w jaki sposób mierzyć kulturę i musimy do tego dojść,  jak to robić. W każdym 
pokoleniu istnieje grupa kreatywna, aktywna jak i bierna. Pokolenie Zet – do 80% nie wiemy jak 
dotrzeć. Badania trzeba umieć zanalizować, zbadać i  przeliczyć . 

Marcin Orłowski: Myślałem, że będziemy rozmawiać o jakości kultury w Toruniu. Jak Kultura w 
Toruniu zmieniła się w ostatnich 7 latach? Brałem udział w konsultacjach dot. Tworzeniu strategii w 
2012 r. i padło pytanie, że nie ma określonych mierników i określonych celów. Czy są jakieś mierniki 
jakości kultury na przyszłe lata? 

Kazimierz Suwała: 

 To spotkanie chyba nigdy nie miało w planie omawiać toruńskiej kultury, tylko raczej poszukanie 
mierników innych niż zostały stosowane . Można na razie stwierdzić , że mierniki które wiele lat temu 
skupiały się praktycznie na ilościach nie odpowiadają obecnym standardom ( temu co dzieje się w 
kulturze) jak ona się zmienia, jak ona odpowiada na obecny świat . 

Łukasz Wudarski: 

Pytanie jak się zmieniła kultura na przełomie ostatnich lat nadaje się na osobne spotkanie.  W 
Strategii z 2012 r. są określone jasne cele i wskaźniki. Wskaźniki i cele teraz się zdezaktualizowały,  bo 
strategia się zdezaktualizowała. Po to się spotykamy, żeby sprawić, aby było lepiej.  
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Tomasz Szlendak: 

Badania pokazują różnice nie tylko czasową . Jest to uzależnione od władzy publicznej wybranej przez 
lokalne społeczności. Możemy się zastanowić jak to w przyszłości można regulować z pieniędzy 
publicznych. 

 

 

Uwagi przesłane drogą elektroniczną 

 

Podczas naszej dyskusji pt. „Jak mierzyć jakość kultury w Toruniu?” wydaje mi się, że w umknęło nam 
jaki jest cel aktualizacji strategii kultury. A celem jest, zgodnie z nową strategią rozwoju miasta 
„tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej”(cel 1.3). A zatem również tworzone miary powinny 
być adekwatne do celu, jaki chcemy osiągnąć. Powinny one zarówno jak najlepiej oceniać jakość 
wydarzeń kulturalnych, jak również stymulować ich rozwój.  

Zastanawiam się także jakich miar należałoby użyć do takich wydarzeń jak Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki na Bilbordach Art Moves i Bilbordy Galerii Rusz, które przez całoroczną ekspozycję w 
przestrzeni publicznej miasta mają setki tysięcy odbiorców z różnych grup wiekowych – wzbudzają 
ogromne zainteresowanie wśród osób starszych, w średnim wieku, jak i młodszych (obecna młodzież 
szkolna i studenci), są udostępniane w postaci memów i szeroko dyskutowane w internecie – na 
forach internetowych, w mediach społecznościowych facebook i instagram oraz portalach takich jak 
KWEJK.pl, Joe Monster.org, wykop.pl, demotywatory.pl. 

Rafał Góralski / Fundacja Rusz 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne dotyczące  aktualizacji Strategii rozwoju 
kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem 
perspektywy rozwoju do 2028 r. odbywały się w terminie 11 – 30 
kwietnia  2019 r.  

W otwartym spotkaniu konsultacyjnym 18 kwietnia 2019 r. 
uczestniczyło ok. 50 osób, jedna przesłała swoje uwagi drogą 
elektroniczną. 

Panel dyskusyjny składał się z dwóch części: 

1) w pierwszej zaproszeni goście przedstawiali oraz porównywali 
swoje stanowiska na temat możliwości mierzenia jakości w kulturze, 

2) w drugiej słuchacze zadawali pytania i wymieniali poglądów. 

Spotkanie konsultacyjne trwało ok. 2 godzin. W tym czasie udało się 
wypracować wniosek, że jakość w kulturze można mierzyć. Należy 
to jednak czynić  stosując inne niż dotychczas kategorie – takie, 
które: 

• odnoszą się (badają oraz analizują) do doświadczenia 
odbiorców,  

• uwzględniają aktualną sytuacje społeczną, 
• wspomagają tworzenie ukierunkowanej na 

uczestnika/współtwórcę polityki kulturalnej. 

Drogą elektroniczną wpłynęła jedna uwaga, od Pana Rafała 
Góralskiego, członka Fundacji Rusz. Poruszył on ważną kwestię, 
związaną z adekwatnością tworzonych miar do celu, jaki chcemy 
osiągnąć. Miary powinny bowiem właściwie oceniać jakość 
wydarzeń kulturalnych, ale również  stymulować  rozwój kultury. 
 

Panel dyskusyjny poświęcony możliwościom oraz sposobom 
mierzenia jakości w kulturze stanowił pierwszy etap konsultacji 
społecznych dotyczących aktualizacji Strategii rozwoju kultury 
miasta Torunia do roku 2020   z uwzględnieniem perspektywy 
rozwoju do 2028 r. W kolejnym etapie rozmawiać będziemy o 
edukacji kulturalnej. 

Po zakończeniu cyklu spotkań dyskusyjnych powstanie raport 
zbiorowy, w którym zamieszczone zostaną propozycje zapisów, 
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które powinny znaleźć się z zaktualizowanej Strategii rozwoju 
kultury miasta Torunia do roku 2020   z uwzględnieniem 
perspektywy rozwoju do 2028 r. 

 

 

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 kwietnia 2019 r.  

 

Cały tekst: 

W jaki sposób mierzyć jakość kultury? Czy kultura podlega ocenom? Zapraszamy do 
udziału w cyklu spotkań poświęconych działalności kulturalnej w Toruniu. 
 
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. 
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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(...). 
 
Na początek zadamy sobie pytanie: w jaki sposób możemy mierzyć jakość kultury, czy w 
ogóle jest to możliwe, jakie kryteria oceny można zastosować, czy kultura w ogóle podlega 
ocenom... Będziemy skupiać się na lokalnym wymiarze aktywności ludzkiej, określanej jako 
działalność kulturalna, czyli intencjonalna i planowa aktywność obywateli, ich organizacji 
oraz instytucji publicznych, mająca na celu tworzenie, upowszechnianie oraz ochronę kultury 
(definicja za ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej; tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406). 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym: 
 
18 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w CKK Jordanki (sala konferencyjna z tyłu budynku) 
 
Gośćmi panelu będą: 

• Prof. Tomasz Szlendak - profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UMK, Dyrektor Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badacz przemian obyczajów, praktyk 
kulturalnych, relacji między pokoleniami i między płciami. 

• Jarosław Jaworski - specjalista w prowadzeniu promocji i działań PR instytucji oraz 
organizacji związanych z kulturą. Szef promocji Miejskiego Centrum Kultury. Zarządzał 
biurami prasowymi takich festiwali jak: TOFIFEST, CAMERIMAGE, Alternatywne Spotkania 
Teatralne KLAMRA. 

• Łukasz Wudarski – Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa wraz z zespołem odpowiedzialny 
za zmianę polityki kulturalnej instytucji i otworzenie jej na nową publiczność. Historyk sztuki, 
animator kultury. Z toruńską kulturą związany od 2006 roku. 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij swoje opinie na adres: 
konsultacje@um.torun.pl (w pierwszym etapie działania opinie zbieramy do 30 kwietnia 
2019 r.) 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 11 kwietnia 2019 r. 
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Informacja na portalu chilli.torun.pl,  15 kwietnia 2019 r.  
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Artykuł w Gazecie NOWOŚCI,  17 kwietnia 2019 r. 

 

 

Cały tekst: 

Dyskusji W czwartek w CKK Jordanki odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem „Porozmawiajmy o 
kulturze" Liczy się ilość, czy jakość imprez? Czy można mierzyć jakość kultury? Odpowiedź na to 
pytanie poznamy jutro podczas spotkania w ramach konsultacji społecznych poświęconego 
aktualizacji strategii kulturalnej miasta. W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia zaktualizowała 
strategię rozwoju miasta Torunia do roku 2028. Teraz czas na dokument szczegółowo precyzujący 
rozwój w zakresie kultury, ponieważ zarówno strategia rozwoju miasta jak i strategia kultury muszą 
być spójne. Żeby się zgadzało - W czasie opracowywania 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 - tłumaczy Maria Wesoła z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta. Teraz panel Jutro w Centrum Kulturalno-
Kongresowym Jordanki odbędzie się pierwsze spotkanie w cyklu „Porozmawiajmy o kulturze". Panel 
dyskusyjny z udziałem prof. Tomasza Szlendaka, socjologa i badacza praktyk kulturalnych z UMK, 
Łukasza Wudarskiego, dyrektora Dworu Artusa i Jarosława Jaworskiego, specjalisty ds. promocji, jeśli 
chodzi o wydarzenia kulturalne odbędzie się w ramach konsultacji społecznych poprzedzających 
BELLA SKYWAY FESTIVAL co roku przyciąga do Torunia kilkaset tysięcy widzów. To wydarzenie lata w 
mieście opracowanie projektu zaktualizowanej strategii rozwoju kultury. Paneliści będą dyskutować 
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przede wszystkim 0 tym, czy jest możliwe mierzenie jakości kultury. Odpowiedzą też na pytanie, czy 
kultura w ogóle podlega ocenom, a jeśli tak, to jakie kryteria oceniania stosować. Jarosław Jaworski w 
rozmowie z „Nowościami" podkreśla, że nie jest to łatwe, bo jak porównać wydarzenie, w którym 
uczestniczy kilkaset osób z niszową wystawą? - Czy to, że wydarzenie nie odniosło sukcesu 
frekwencyjnego sprawia, że należy je skasować? - pyta Jaworski. Specjalista ds. promocji w 
instytucjach kulturalnych podaje też inny przykład. Otóż jedna świetnie przygotowana impreza może 
przynieść większy pożytek i mieć większą wartość niż 50 innych mniej szych wydarzeń. 1 w tym 
momencie trzeba zdecydować, czy wybieramy ilość, czy jakość? Takich pytań podczas jutrzejszego 
panelu na pewno będzie więcej, choćby z tego powodu, że przez ostatnie lata zmieniła się panorama 
kultury w Toruniu. Wpływ na to miało wiele czynników, takich jak chociażby inwestycje w 
infrastrukturę: powstanie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, Młynów Wiedzy, czy rozwój i 
umasowienie festiwali np. Bella Skyway Festival. Dyrektor Dworu Artusa zwraca też uwagę na duże 
zmiany w podejściu ludzi do kultury. Jak to liczyć - Wiele aktywności przenosi się dzisiaj do sfery 
wirtualnej. To wszystko powoduje, że powinniśmy się przyjrzeć 2028 to rok, do którego trzeba 
dostosować strategię kulturalną Torunia do strategii rozwoju miasta. nie tylko celom strategicznym 
np. kłaść większy nacisk na edukację, ale także stworzyć nowy i przede wszystkim wiarygodny system 
oceniania i badania kultury - mówi Łukasz Wudarski, dodając, że istniejący system monitorowania 
kultury przede wszystkim za pomocą metod statystyczno- ilościowych, przestaje się sprawdzać. Nie 
można bowiem na dłuższą metę wykazywać w kulturze rozwoju za pomocą jedynie większej liczby 
wydarzeń i wyższej frekwencji. - Wierzę, że efektem naszej dyskusji z udziałem publiczności będzie 
stworzenie odpowiedniego systemu ewaluacji wydarzeń kulturalnych, dzięki któremu będziemy 
mogli lepiej monitorować kulturę w Toruniu - dodaje Łukasz Wudarski. Konsultacje odbędą się jutro o 
godz. 17 w CKK Jordanki. Wstęp jest wolny.©® PAULINA BŁASZKIEWICZ 
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Informacja na w Gazecie Nowości, 15 kwietnia 2019 r. 

 

 

Informacja na w Gazecie Nowości, 19 kwietnia 2019 r. 
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Informacja  na portalu Twoje-Miasto.pl, 12 kwietnia 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na stronie Instytutu Socjologii UMK, 17 kwietnia 2019 r.  
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Informacja zamieszczona na  fanpage’u Instytutu Socjologii UMK, 17 kwietnia 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na  fanpage’u Instytutu Socjologii UMK, 18 kwietnia 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na  fanpage’u Wydziału Humanistycznego UMK, 18 kwietnia 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na  fanpage’u OrbiToruń, 12 kwietnia 2019 r. 
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Wydarzenie na  portalu Facebook , 12 kwietnia 2019 r. 
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Informacje zamieszczone  na  fanpage’u Konsultacje Społeczne Toruń prowadzonym przez Fundację 
Stabilo , 12 oraz 18 kwietnia 2019 r. 
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Informacja na  fanpage’u Centrum Informacji Młodzieży , 17 kwietnia 2019 r. 
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Informacja na  fanpage’u Menażeria , 18 kwietnia 2019 r. 
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Informacja na  fanpage’u Stowarzyszenia Stawki , 12 kwietnia 2019 r. 

 

 

 


