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Termin 
 

 
I etap: 11 -30 kwietnia 2019 r.  
II etap: 11 czerwca – 8 lipca 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 70 osób uczestniczyło w spotkaniach konsultacyjnych 
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(...). 

W pierwszym etapie 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). 

  

 

W drugim etapie 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. 
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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. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
ü reklama radiowa 
ü plakaty informujące o wydarzeniu w placówkach kultury, 

nauki oraz na słupach Targów Toruńskich 
ü zaproszenia skierowane do dyrektorów oraz zarządzających 

placówkami i instytucjami kultury na terenie miasta  
 
 



 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Harmonogram konsultacji społecznych  
I etap: 
-   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 
II etap: 
-   11 czerwca 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
-   11 czerwca – 8 lipca 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą       
    elektroniczną 
-   18 czerwca  2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
-   8 lipca 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 
 
I etap konsultacji: 
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 
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podejście do mierzenia oraz samych miar, które możemy zastosować 
w odniesieniu do jakości w kulturze. Wskazał on na konieczność 
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 
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kultury powinni nie tylko  w niej współuczestniczyć, ale również ją 
współtworzyć. Od jakiegoś czasu bowiem mamy do czynienia z 
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. 

II etap konsultacji: 

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 
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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 

   

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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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, 

• 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. 
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Konsultacje internetowe 
W I etapie konsultacji do 30 kwietnia 2019 r. można było przesyłać 
uwagi drogą elektroniczną. Do UMT wpłynęła 1 uwaga. 
W drugim etapie konsultacji do 8 lipca 2019 r. można było przesyłać 
uwagi drogą elektroniczną. Do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 
 

 
 

 

Koszty 
 
Wynajem sali oraz cateringu na spotkania: 1 200 zł 
Wynagrodzenie moderatora oraz prelegentów: 500 zł 
Razem: 1 700 zł 
 

 

Uwagi 
Poniżej zestawienie uwag zgłoszonych w ramach dwóch etapów 
konsultacji. 
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Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych dotyczących mierzenia jakości w kulturze 

II. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego Odpowiedź 

1. 
Należy odrzucić stary podział na „wysokie” i „niskie”. Potrzebujemy dzisiaj w kulturze 
nowych miar, które powinny skupiać się w głównej mierze na odbiorcach kultury 
oraz wymiarach odbioru samej kultury. Warto badania socjologiczne z 
wykorzystaniem nowych miar zastosować także w Toruniu. Miałoby to bowiem  
istotny wpływ na rozwój strategii kulturalnej w naszym mieście. 

 

Tradycyjny podział na kulturę „wysoką” i kulturę „niską” 
typowy był dla XX w. W wieku XXI podział ten jest już 
anachroniczny, z jednej strony – z uwagi na przeobrażenia, 
które zachodzą w samej kulturze. Z drugiej zaś – ze względu na 
stale rozwijającą się przestrzeń elektroniczną, która czyni ją 
zjawiskiem egalitarnym. 

 Opracowanie oraz zastosowanie nowych miar w kulturze, 
takich które znajdą zastosowanie również w jej 
instytucjonalnym wymiarze, jest  jednym z najistotniejszych 
celów,  jakie powinna realizować polityka kulturalna Torunia. 
Wymagają one jednak wdrożenia nowej strategii oraz 
zabezpieczenia odpowiednich środków na jej realizację. 

Bardzo ważna jest wiedza o tym, jak funkcjonuje kultura w 
Toruniu, jakie pojawiają się w niej tendencje, na jakie 
problemy natrafia i jakie wartości przynosi. 

   

2. 
 

Należy zmienić sposób oceny instytucji zajmujących się kulturą. Zaangażowanie  i 
oddziaływanie społeczne jest bowiem ważniejsze niż bezrefleksyjne uczestnictwo – 
dane statystyczne zatem niewiele nam mówią. Powinniśmy zatem stworzyć 

Opracowanie oraz zastosowanie nowych miar w kulturze, 
takich które znajdą zastosowanie również w jej 
instytucjonalnym wymiarze, jest  jednym z najistotniejszych 
celów,  jakie powinna realizować polityka kulturalna Torunia. 
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„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. 

 

Wymagają one jednak wdrożenia nowej strategii oraz 
zabezpieczenia odpowiednich środków na jej realizację. 

Bardzo ważna jest wiedza o tym, jak funkcjonuje kultura w 
Toruniu, jakie pojawiają się w niej tendencje, na jakie 
problemy natrafia i jakie wartości przynosi. 

 

3. 
Współcześni odbiorcy kultury powinni nie tylko  w niej współuczestniczyć, ale 
również ją współtworzyć. Czasem małe wydarzenie więcej wnosi, aniżeli gala z 
udziałem znanych osób. Warto przemyśleć kwestię strategii skierowanej ku 
oddolnym działaniom kulturalnym, przeznaczonym dla odbiorów reprezentujących 
różne grupy społeczne. 

Jednym z celów strategicznych jest stałe zwiększanie wsparcia 
dla przedsięwzięć inkluzyjnych („włączających”), zmierzających 
do poszerzania kręgu osób zajmujących się współtworzeniem 
kultury.   

4. Dla rozwoju kultury w Toruniu niezbędne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych 
badań socjologicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych 
(podobnych do badań, które prowadził prof. Szlendak dla Warszawy). 

Jest to niezwykle ważne. Jednakże, z uwagi na tempo zmian, 
które zachodzą w obszarze kultury Torunia, warto opracować 
regularny program tego typu badań. Pozwoli to prowadzić 
stałą weryfikacje otrzymanych informacji. 

5. Powinniśmy wypracować skuteczny system promocji wydarzeń kulturalnych w 
mieście. 

Promocja wydarzeń jest realizowana w sposób ciągły oraz 
nieustannie rozwijana.  
W najbliższych latach rozwijać się będzie współpraca JST z 
podmiotami rynkowymi takimi  jak agencje marketingowe, 
firmy badania rynku i opinii, firmy doradcze i konsultingowe. 
Prowadzić to ma  do dalszej profesjonalizacji działań 
marketingowych JST i oparcia ich o uznane w sferze biznesu 
metodyki projektowania, realizacji i kontroli działań.  
Dodatkowo, zakłada się wprowadzenie programu podnoszenia 
kompetencji marketingowych kadr wykonujących zadania 
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kulturalne na rzecz Torunia. Program ma być istotnym 
elementem koordynacji promocji miasta i służyć: 1) wzrostowi 
wiedzy marketingowej osób realizujących przedsięwzięcia 
oznaczeniu promocyjnym dla miasta; 2)wymianie 
doświadczeń, dobrych praktyk i integracji kadr 
uczestniczących w promocji miasta; 3) inicjowaniu 
partnerskich projektów promocyjnych zorientowanych na 
spójność, synergię i efekty skali.  

6. Warto przewidywać z wyprzedzeniem, co będzie działo się w przyszłości na scenie 
kulturalnej. Trzeba pracować nad strategią kultury patrząc horyzontalnie. Zmieniają 
się bowiem zachowania społeczne i kulturowe. Należy zastanowić się,  jak uratować 
to co wartościowe w kulturze. 

Działania w powyższym zakresie są realizowane regularnie. 

7. Warto przemyśleć i włączyć do strategii kwestie wirtualnego uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych, stanowią one bowiem ważną część partycypacji w 
kulturze. 

Z uwagi na stale rozwijającą się przestrzeń elektroniczną, 
analiza również  tej sfery powinna być  badana przy pomocy 
nowych miar. 

8. 
Powinniśmy wypracować narzędzie badawcze, które umożliwi instytucjom zbieranie 
oraz przetwarzanie informacji na temat uczestników poszczególnych wydarzeń i tym 
samym pozwoli na „wyciagnięcie” odpowiednich wskaźników. Ułatwią one rozdział 
środków dla poszczególnych instytucji oraz pozwolą im wypracować skuteczną 
strategię działalności. 

Opracowanie oraz zastosowanie nowych miar w kulturze, 
takich które znajdą zastosowanie również w jej 
instytucjonalnym wymiarze, jest  jednym z najistotniejszych 
celów,  jakie powinna realizować polityka kulturalna Torunia. 
Wymagają one jednak wdrożenia nowej strategii oraz 
zabezpieczenia odpowiednich środków na jej realizację. 

Bardzo ważna jest wiedza o tym, jak funkcjonuje kultura w 
Toruniu, jakie pojawiają się w niej tendencje, na jakie 
problemy natrafia i jakie wartości przynosi.. 
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9. 
Jakie są efekty wdrażania dotychczasowej strategii? Jak ona ewoluowała? Co się 
sprawdziło? Jak zmieniła się scena kulturalna w ciągu ostatnich 7 lat? 

Obecnie przygotowywane jest opracowanie dotyczące 
realizacji Strategii oraz zmian w toruńskiej kulturze, 
uwzględniające również zmiany z 2019 r. 

10. Czy miasto planuje przeprowadzić badania dotyczące jakości w kulturze na poziomie 
poszczególnych instytucji, czy może tylko dla całego miasta? 

Opracowanie oraz zastosowanie nowych miar w kulturze, 
takich które znajdą zastosowanie również w jej 
instytucjonalnym wymiarze, jest  jednym z najistotniejszych 
celów,  jakie powinna realizować polityka kulturalna Torunia. 
Wymagają one jednak wdrożenia nowej strategii oraz 
zabezpieczenia odpowiednich środków na jej realizację. 

Z uwagi na tempo zmian, które zachodzą w obszarze kultury 
Torunia, warto opracować regularny program tego typu 
badań. Pozwoli to prowadzić stałą weryfikacje otrzymanych 
informacji. 

Koniecznym jest zastosowanie nowych miar również na 
poziomie poszczególnych instytucji. 

11. Czy mamy już wypracowane jakieś mierniki kultury na kolejne lata? 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem 
nowych sposobów oceny działalności kulturalnej. Powinny one 
zostać opracowane w okresie bieżącego roku lub kilkunastu 
miesięcy. 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
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 

Stworzenie odpowiednich miar wymaga uwzględniania bardzo 
wielu zmiennych w co najmniej kliku obszarach. Zapraszamy 
do współpracy i dyskusji w celu stworzenia optymalnego 
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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 

 

modelu. 

 

 

 

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych dotyczących edukacji kulturalnej 

II. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego Odpowiedź 

1. 
Strategia dotycząca edukacji kulturalnej powinna skupiać się przede wszystkim na aktywizowaniu 
społeczeństwa – uczeniu aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dla tego celu konieczne jest 
przeprowadzenie diagnozy społeczności lokalnych.  

 Jednym z celów strategicznych jest stałe 
zwiększanie wsparcia dla przedsięwzięć 
inkluzyjnych („włączających”), zmierzających do 
poszerzania kręgu osób zajmujących się 
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współtworzeniem kultury.   
Planowane jest  zastosowanie nowych miar w 
kulturze, takich które znajdą zastosowanie 
również w jej instytucjonalnym wymiarze. Dla 
pozyskania odpowiednich danych na poziomie 
lokalnym, konieczne będzie wykonanie diagnozy 
lokalnej.  

2. 
Należy wykorzystać potencjał naukowy i instytucjonalny Torunia: 
1) podejmować współpracę z UMK w szerokim zakresie, 
2) instytucje powinny prowadzić edukację  kulturalną na wysokim poziomie (przeznaczoną dla 
różnych odbiorców i urozmaiconą pod względem tematycznym). 
 

Działanie te będą intensyfikowane oraz 
nieustannie rozwijane. 

3. 
Strategia dotycząca edukacji powinna skupić się również na przekonaniu mieszkańców Torunia, że 
warto uczestniczyć w działaniach związanych z kulturą. Przynosi to bowiem nie tylko korzyść 
natury edukacyjnej, ale przede wszystkim korzyść świadomego uczestnictwa w społeczeństwie.  

 

Szczególną rolę w stwarzaniu warunków dobrej 
edukacji odgrywają jednostki samorządu 
terytorialnego, które są organami prowadzącymi 
dla publicznych szkół i placówek, i jednocześnie 
najważniejszymi instytucjami w otoczeniu szkoły. 
Samorządy lokalne  realizują  także szereg innych 
ważnych zadań, określonych przepisami prawa 
oświatowego. Istotnym elementem związanym z 
realizacją Strategii są kompetencje odbiorców 
kultury, szczególnie mieszkańców Torunia. 
Zakłada się prowadzenie stałej edukacji 
kulturalnej wśród mieszkańców Torunia i to bez 
względu na wiek. Strategia Rozwoju Edukacji 
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Miasta Torunia na lata 2016-2023 przewiduje 
partnerstwo zagraniczne w realizacji celu 4.8 
Wymiana doświadczeń w ramach projektu 
„Toruń porusza smakiem – miasta partnerskie od 
kuchni”. 

4. 
Myśląc o strategii rozwoju edukacji, powinniśmy skupić się na wypracowaniu wspólnego języka – 
pomiędzy twórcami kultury i odbiorcami. Tylko dzięki temu będziemy w stanie przekazywać 
zrozumiałe dla wszystkich treści.  

Cel ten będziemy starali się zrealizować poprzez 
działanie dwutorowe: 
1) edukację kulturalną społeczności lokalnych, 
2) podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej 
instytucjami kultury oraz twórców kultury. 

5. 
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 

Wdrażane są działania, które mają na celu 
intensyfikację i zacieśnienie współpracy z 
uniwersytetem.  

6. 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 miasto mogłoby zorganizować targi edukacyjne, na których wszystkie 
zainteresowane podmioty mogłyby przedstawić swoją ofertę. 

Promocja wydarzeń jest realizowana w sposób 
ciągły oraz nieustannie rozwijana.  
Analizowane są możliwości wdrożenia obydwu 
propozycji. 

7. 
Dla zachowania ciągłości 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 kulturalnej.  

Działania te są wypisane na stałe do Strategii  
jako 
CEL  STRATEGICZNY II:  

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO 
W ZAKRESIE KULTURY 

2.3. Edukacja w zakresie kultury 
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8. 
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. 

Warunkiem skuteczności realizacji Strategii jest 
nie tylko pomnażanie potencjałów, ale racjonalne 
(optymalne) wykorzystanie posiadanych 
(dostępnych) zasobów: ludzkich, organizacyjnych, 
finansowych, technicznych itp. Cel ten 
koncentruje się na dbałości o dostępną obecnie i 
przyszłą infrastrukturę w zakresie kultury w 
Toruniu, przy jednoczesnym lepszym 
wykorzystaniu dostępnej bazy lokalowej zarówno 
w instytucjach kultury, jak i będących w 
dyspozycji innych podmiotów, a które mogą być 
wykorzystane do działalności kulturalnej. 
Optymalizacja wykorzystania bazy 
uwarunkowana jest integracją współpracy 
(również programowej) pomiędzy różnymi 
podmiotami działającymi w sferze kultury  
w Toruniu. Bardzo ważna przy tym jest wiedza o 
tym, jak funkcjonuje kultura w Toruniu, jakie 
pojawiają się w niej tendencje, na jakie problemy 
natrafia i jakie wartości przynosi. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne dotyczące  aktualizacji Strategii rozwoju 
kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem 
perspektywy rozwoju do 2028 r. składały się z dwóch etapów. 
Pierwszy z nich odbywał się w terminie 11 – 30 kwietnia  2019 r. 
Dotyczył on mierzenia jakości w kulturze Torunia i składał się z 
dwóch części; 
1) panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów, 
2)konsultacji elektronicznych. 
W ramach tego etapu, wspólnie z mieszkańcami zastanawialiśmy się 
czy można mierzyć jakość w kulturze? Jeśli tak, to jakie miary 
powinniśmy zastosować? 
W wyniku konsultacji 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. 

Drugi etap konsultacji odbywał się w terminie 11 czerwca – 8 lipca  
2019 r. Tym razem dyskutowaliśmy na temat edukacji kulturalnej w 
Toruniu. Ten etap również składał się z części panelowej oraz 
internetowej.  
Wypracowane rozwiązania, które należałoby zawrzeć w Strategii 
odnosiły się do zagadnień: 

• wzmocnienia współpracy między uniwersytetem i 
miastem, poprzez angażowanie naukowców oraz badaczy 
w działania związane z edukacją kulturalną,  

• skutecznego informowania mieszkańców o ofercie 
kulturalnej poszczególnych instytucji, 

• wpisania na stałe edukacji kulturalnej w misję miasta,  
•  wykorzystania potencjału edukacyjnego instytucji kultury. 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

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

 

 

 

 

 


