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Kapitał społeczny jako język obcy w polskim publicznym sektorze kultury  

Komentarz do badań zrealizowanych przez Małopolski Instytut Kultury 

 

Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i 

obszarów wiejskich to projekt Małopolskiego Instytutu Kultury zrealizowany we współpracy 

z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

oraz Związkiem Miast Polskich
1
. Przedsięwzięcie to skłania do bardzo szeroko zakrojonej 

refleksji na kilku polach teorii i praktyki zarządzania w polskim sektorze kultury. Jest ono 

również dowodem na to, jak skutecznie mogą współpracować przedstawiciele nauk 

ekonomicznych z badaczami problematyki zarządzania w kulturze o bardziej humanistycznie 

i społecznie nastrojonych instrumentach analitycznych.  

 Zasadnicze trzy pytania postawione przez inicjatorów dyskusji dotyczą realnego 

wpływu lokalnych centrów kultury oraz kadr kultury na rozwój bardzo pożądanej przez 

polityków i administrację publiczną, zwłaszcza biurokrację europejską, jakości, którą  nazywa 

się „kapitałem społecznym”. W tym świetle pojawia się tytułowa kwestia kompetencji osób 

działających w instytucjach kultury w otoczeniu lokalnym, sprawa rozwoju umiejętności 

pracowników organizacji kulturalnych i w końcu pytanie o to, czy idea kapitału społecznego 

może i powinna oddziaływać na polityki kulturalne praktykowane w polskich środowiskach 

miejskich.  

 Aby przymierzyć się do odpowiedzi na te pytania i zestawić wyniki badania zespołów 

z Krakowa z moją perspektywą oglądu tej tematyki, chciałbym się odwołać do czterech 

zakresów moich doświadczeń z mijającego roku: po pierwsze, ogólnopolskiego projektu 

badawczego „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i 

warunków kulturalnego oddziaływania mieszkańców polskich miast”
2
, jak również innego 

projektu badawczego o zasięgu ponadregionalnym – „Diagnoza sektora kultury w 

perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o 
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teorię wartości kultury Johna Holdena”
3
; po drugie,  projektu bloku seminariów 

szkoleniowych dla kadr kultury w Wielkopolsce „Budzik kulturalny”
4
; po trzecie, badań 

dotyczących strategii rozwoju kultury realizowanych na potrzeby samorządów średniej 

wielkości miast: Słupska
5
 i Gorzowa

6
. W końcu chciałbym się odwołać do moich obserwacji 

z zainicjowanego w Berlinie projektu Fundacji Roberta Boscha „Actors of Urban Change. 

Urban Development through Cultural Activities and Cross-Sector Collaboration in Europe”
7
. 

Te inicjatywy towarzyszą moim myślom podczas lektury raportu z badań realizowanych w 

Małopolsce i stanowią w istotnych fragmentach dobry punkt odniesienia dla wskazania 

punktów stycznych, korelacji, kontrowersji, wątpliwości i prób rekomendacji w obliczu 

projektu zrealizowanego przez zespół MIK i GAP. Mój komentarz będzie przy tym 

zbudowany z sekwencji czterech głównych problemów.  

 

1. Kondycja kadr kultury w Polsce  

W badaniach zespołu z Krakowa realizowanych na terenie trzech regionów 

południowej Polski zainteresowały mnie przede wszystkim spostrzeżenia dotyczące kondycji 

osób działających w sektorze kultury. Zwraca się uwagę na wykorzystywanie kadr kultury 

działających zwłaszcza w małych ośrodkach, w lokalnych instytucjach kultury, do bycia 

pracownikami uniwersalnymi, zajmującymi się wszelkiego typu działalnością, jako „ludzi od 

wszystkiego”. Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje się między innymi niedostateczną 

liczbę zatrudnionych osób, które muszą sprostać ambicjom dyrektorów instytucji lub 

lokalnych polityków czy samorządowców, a niestety rzadziej – potrzebom publiczności. Taka 

sytuacja utrudnia lub uniemożliwia rozwój szczególnych, profesjonalnych kompetencji kadr 

kultury. Pracownicy instytucji kultury nie znają partycypacyjnego modelu zarządzania i nie 

uczestniczą w nim. Swego rodzaju formą pośrednią jest praktykowany przez niewielką część 
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dyrektorów instytucji rodzinny styl zarządzania firmą. Dominuje jednak w tym zakresie wzór 

bardziej formalnego sprawowania kontroli, gdzie lider przede wszystkim rozdziela zadania 

dla realizacji własnego pomysłu. Trudno mówić tutaj o efektywnej pracy zespołowej, 

ukierunkowanej na strategiczne, uświadomione cele, zinternalizowane przez kadry. Ta 

obserwacja jest powiązana z innym wnioskiem badaczy, który wskazuje, że działania 

lokalnych instytucji kultury są prowadzone w oderwaniu od strategii rozwoju. Ludzie 

zaangażowani w aktywność kulturalną w tych organizacjach najczęściej nie mają 

świadomości istnienia takich strategii lub związku instytucji z dokumentami czy refleksją 

strategiczną.  Sprawa nie jest zresztą zależna wyłącznie od instytucji, które najczęściej żyją w 

samorządowej domenie strategicznej. Instytucje skupiają się na planowaniu (sezonu) imprez 

kulturalnych, a nie projektów oddziaływania na mieszkańców, rozwoju kompetencji i 

współpracy wewnątrz wspólnoty lokalnej. Samorząd zresztą najczęściej nie oczekuje niczego 

więcej. Instytucje nie mają również modelu lub strategii współpracy ze swoimi bardzo 

zróżnicowanymi interesariuszami (różne grupy wiekowe publiczności, decydenci z 

samorządu, inne instytucje, organizacje trzeciego sektora, szkoły, parafie, media lokalne, 

przedsiębiorcy i tym podobne).    

 Z tymi wnioskami w pełni koreluje doświadczenie uczestników szkoleń 

realizowanych w Wielkopolsce, gdzie niemal dwustu przedstawicieli instytucji kultury z 

całego regionu uczestniczyło w ośmiu całodniowych warsztatach dotyczących różnych 

zakresów zarządzania w kulturze oraz animacji kulturalnej. Problemem sektora jest tu 

zwłaszcza bariera mentalna między pracownikami z ambicjami, pasją, którzy chcą się 

rozwijać, są chłonni wiedzy, nowych umiejętności, metod działania i promocji kultury, oraz 

tymi, którzy traktują miejsce pracy w sektorze kultury jako zabezpieczenie minimum 

socjalnego lub sposób na dotrwanie do emerytury. Często ci nieliczni „oświeceni” wracają po 

warsztatach, szkoleniach, stażach, wizytach w innych instytucjach do własnego środowiska, 

gdzie stanowią mniejszość względem dominującej grupy, a zwykle również lidera instytucji. 

Owa większość nie ma ani ochoty, ani siły na zmiany, przekraczanie barier i konwencji 

działania, nie jest gotowa do inwestowania w rozwój. Jest również zdecydowanie niechętna 

ewaluacji – o czym mowa również w raporcie z badań MIK, nie jest są również 

zainteresowana bardziej profesjonalnym, inteligentnym badaniem publiczności i 

mieszkańców, którzy nie przekraczają progu instytucji. Trwają w przekonaniu o swojej 

skutecznej empatii, patencie na wiedzę o tym, „czego oczekują” i „czego potrzebują” 

odbiorcy oferty kulturalnej instytucji. Osobom świadomym konieczności inwestowania w 



rozwój kadry jest trudno wracać i funkcjonować w takim niesprzyjającym kreatywności 

otoczeniu.  

 Interesujące jest również nałożenie na wiedzę uzyskaną z badań na południu kraju, 

spostrzeżeń z innego projektu, dotyczącego kompetencji lokalnych liderów edukacji 

kulturalnej realizowanego w 16 regionach Polski. W ramach tego projektu respondenci, 

przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni 

samorządowcy i urzędnicy, ludzie trzeciego sektora, przedsiębiorcy kulturalni, liderzy 

instytucji kultury wskazywali na kilka najważniejszych wymiarów aktywności lidera lokalnej, 

kulturalnej sfery publicznej. W odpowiedzi na pytanie o rolę lidera instytucji zajmującej się 

edukacją kulturalną, co stanowi jedno z zasadniczych zadań każdej z instytucji kultury, 

ułożono się ranking, w którym lider:  

a) jest otwarty na pomysły innych i konsultuje decyzje z zespołem; 

b) potrafi przekonać do pomysłów, zjednoczyć, zaangażować do współpracy różne 

środowiska; 

c) motywuje do działania innych, stymuluje aktywność współpracowników. 

W znacznie mniejszym stopniu wskazuje się na lidera jako wizjonera wyznaczającego cele, 

osobę dążącą do samorealizacji, człowieka charyzmatycznego i będącego medialną twarzą 

instytucji.  

 Tę perspektywę uzupełniają odpowiedzi na zasadnicze pytanie o czynniki sukcesu 

liderów w działaniach z zakresu edukacji kulturalnej. Zdaniem większości z ponad 500 

respondentów sukces w działalności kulturalnej oddziaływującej na kompetencje kulturalne 

publiczności zależy:  

a) dobrego zespołu i atmosfery w organizacji; 

b) nastawienia w działaniu na współpracę; 

c) ciężkiej pracy, nauki na własnych błędach, pozyskania widza i kompetencji w  

zespole. 

Znacznie mniejszym powodzeniem cieszyły się inne możliwe czynniki sukcesu, wśród 

których wymieniano umiejętność pozyskiwania funduszy, charyzmę i medialność lidera, jego 

kontakty i sprzyjające otoczenie lokalne.   

 Kadry sektora kultury dramatycznie potrzebują nowych kompetencji. Instytucje 

kultury są obecnie graczami na globalnym rynku usług kultury. Ich konkurentami w grze o 

czas wolny mieszkańców polskich miast są co raz skuteczniej komunikujące się z odbiorcami 

globalne korporacje medialne i oferty transmitowane przez Internet, tu również konkurują z 

pozalokalnymi i zagranicznymi instytucjami kultury (transmisje internetowe koncertów, 



przedstawień, oferta wirtualnych muzeów, książki, filmy, muzyka udostępniane jako pliki). W 

badaniach ROK UAM i ZMP ludzie sektora kultury pytani o ich potrzeby wskazują na: 

a) pozyskiwanie umiejętności na podstawie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

b) umiejętność rozpoznawania i badania potrzeb mieszkańców; 

c) współpraca z innymi podmiotami, np. choćby poprzez uzgodnienie wspólnego 

kalendarza imprez w mieście. 

Potrzebę i gotowość uczestnictwa w szkoleniach deklaruje aż 72% respondentów, a wśród 

najbardziej newralgicznych zagadnień wskazują oni, co ważne, kompetencje komunikacyjne, 

umiejętność współpracy, aktualizację wiedzy na temat nowych kierunków i trendów w 

kulturze, nowych metod w zarządzaniu w kulturze oraz animacji kulturalnej.  

 

2. Status polskich instytucji i organizacji kultury 

 Badania małopolskie wskazują na bardzo złożony i zróżnicowany stan instytucji 

kultury. Ich wspólny problem stanowi jakość lokalnej współpracy międzysektorowej
8
, między 

instytucją a organizacjami obywatelskimi, podmiotami prywatnymi. Smuci fakt, że 

współpraca ta ma charakter wymiany usług,  bez przenikania, wspólnego uczenia partnerów i 

podpatrywania odmiennych rozwiązań, poszukiwania nowych idei i praktycznych działań, 

bez wzmacniania kompetencji pracowników. Równocześnie cieszy fakt, że instytucja kultury 

jest postrzegana przez respondentów jako mająca najbardziej adekwatny potencjał i miejsce 

inicjujące integrację międzysektorową. Diagnoza ta koreluje z wynikami badań 

realizowanych w 2013 roku na terenie innych trzech województw, zebranymi w raporcie z 

badań grup interesariuszy polskiego sektora kultury, których pytano o wiele kategorii 

powiązanych z koncepcją triady wartości kultury Johna Holdena: integralną (albo 

autonomiczną), instrumentalną (gdzie kultura służy sprawom społecznym i ekonomicznym) 
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wyznacza im niedawno uchwalona oddolnie przygotowana przez środowisko lokalne i interesariuszy instytucji – 

strategia rozwoju kultury.   



oraz instytucjonalną (gdzie istotą jest relacja organizacji kulturalnej z jej społecznym 

otoczeniem) wartością kultury. Badani decydenci, artyści, przedstawiciele grup publiczności 

w zdecydowanej większości jednoznacznie utożsamiają działania kulturalne w Polsce z 

sektorem publicznym. To państwowe lub samorządowe „firmy” w opinii respondentów 

kształtują obraz kultury w Polsce. Podmioty obywatelskie czy prywatne działają przede 

wszystkim z wykorzystaniem zasobów, przestrzeni instytucji kultury. Możliwa współpraca 

międzysektorowa jest wynikiem dobrej woli zarządzających podmiotami publicznymi, 

podobnie jak poziom realizacji tytułowych wartości kultury. Obserwacji tej towarzyszy 

spostrzeżenie, że instytucjonalna orientacja polskiego sektora kultury ma charakter mocno 

dysfunkcyjny, nie sprzyja kreatywności w zarządzaniu organizacjami, nie opiera się na 

konkurencyjności i nie szuka elastycznych, nowych metod finansowania działań kulturalnych. 

To przekłada się na niezadowalającą jakość oferowanych usług w sektorze kultury. Decyzje o 

podejmowaniu zachowań innowacyjnych nie są oparte na silnej motywacji. Instytucjonalnie 

ustabilizowany polski sektor kultury nie zakłada personalnej odpowiedzialności za porażki i 

sukcesy, najczęściej zarządzającym instytucjami chodzi przede wszystkim o przetrwanie i 

podtrzymanie instytucjonalnego monopolu. Jak wynika z badań zrealizowanych przez 

Kreatywne Podlasie, ta sama grupa respondentów postrzega organizacje pozarządowe jako 

miejsca potencjału kreatywnego, kojarzone z powagą zaangażowania, dbałością o jakość 

artystyczną i promocyjną mimo niesprzyjających organizacyjnych i materialnych warunków 

do działania. Efektywność organizacji sektora pozarządowego wynika z nastawienia do pracy 

ludzi zaangażowanych w stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty nie-instytucjonalne, z ich 

poczucia odpowiedzialności, dbałości o wizerunek i markę organizacji, którą reprezentują i 

kształtują. Potwierdzenie dla takiego stanu rzeczy znalazłem podczas badań realizowanych na 

potrzeby programu rozwoju kultury dla Miasta Słupska. Inicjatywa urzędników ratusza 

podejmujących działania mające na celu powstanie strategii wygasała proporcjonalnie do 

ilości treści strategii zbudowanej na podstawie aktywności środowisk opiniotwórczych i 

autorytetów obywatelskich, w której rekomendowano przekazane coraz to większych partii 

decyzji do sektora pozarządowego, ideą uruchomienia społecznych koordynatorów strategii 

przypisanych do konkretnych priorytetów (na przykład edukacja kulturalna, pozyskiwanie 

środków zewnętrznych dla kultury, dbanie o dialog z prywatnym mecenatem, innowacyjne 

działania promocyjne w dziedzinie kultury). Zamówiona przez Ratusz strategia nie miałaby 

szans ujrzenia światła dziennego, gdyby nie upór środowisk obywatelskich miasta, które 

uznały za realny do realizacji innowacyjny pomysł społecznej koordynacji strategii przez 

operatywnych pasjonatów i specjalistów. Również wnioskiem z badań sektora kultury w 



Polsce z perspektywy koncepcji wartości kultury Holdena jest paląca potrzeba większej 

otwartości na podmioty i osoby kreatywne, na innowacyjne projekty. 

 Do takich systemowych projektów należy obserwowany przeze mnie pomysł na 

stymulację trzech grup aktywistów kulturalnych podjęty w przestrzeni europejskiej przez 

fundację Roberta Boscha. Actors of Urban Change, projekt zorientowany na stymulację 

rozwoju społeczności miejskich poprzez inicjatywy kulturalne, jest przykładem akcji 

systemowej, która jak najpilniej powinna być przeszczepiona na grunt polski. Warunkiem 

udziału miasta w projekcie i otrzymania kwoty na realizację zmiany w dziedzinie kultury i z 

pomocą aktywności kulturalnej mieszkańców, który uruchomi procesy zmiany społeczno-

kulturowej w danym mieście, jest obowiązek zaangażowania do projektu aktywistów, liderów 

z trzech sektorów: jednego urzędnika, jednego artystę, najczęściej w praktyce również osobę 

związaną z organizacją pozarządową, i jednego przedsiębiorcę kulturalnego. Wyobrażam 

sobie, że sformułowanie priorytetu na tak skonstruowane podmiotowo projekty w warunkach 

pozyskiwania grantów w polskim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego znacząco 

poprawiłoby jakość projektów i efektywność pożytkowania publicznych pieniędzy.   

 

3. Edukacja kulturalna w Polsce 

Cieszy mnie, że jednym z głównych wniosków badań Małopolskiego Instytutu 

Kultury jest konieczność wzmocnienia edukacji kulturalnej. To spostrzeżenie niby oczywiste, 

ale wymagające precyzyjnej argumentacji i wskazania newralgicznych problem.  Z jednej 

strony edukacja kulturalna jest postrzegana przez respondentów jako zasadniczy sens istnienia 

instytucji kultury, z drugiej strony wiele przesłanek zaobserwowanych podczas badań 

wskazuje na częste mylenie edukacji kulturalnej z edukacją artystyczną. Istotą działań 

edukacyjnych w instytucjach kultury w społecznościach lokalnych powinno być promowanie 

działań prowspólnotowych i twórczych wysiłków grupy, budowanie pomostu między 

indywidualną ekspresją a całościowym potencjałem kreatywnym wspólnoty. To ambitne 

wyzwanie, które nie jest łatwe do realizacji w otoczeniu lokalnych nacisków politycznych i 

ograniczeń budżetowych. Wszelako instytucje najczęściej w ogóle nie wchodzą na ten pułap 

aktywności edukacyjnej, trzymając się utartych konwencjonalnych celów, jakim jest uczenie 

umiejętności artystycznych w danych konkretnych dziedzinach, gdzie dba się przede 

wszystkim o rozwój indywidualnych jednostek ich amatorskich lub kiełkujących 

profesjonalnych talentów artystycznych. Edukator występuje tu jako impresario, organizator 

zajęć w ramach indywidualnego rozwoju artystycznego. Ma to swoją wielką wartość, uczy 

osób konkretnego rzemiosła artystycznego, pozwala realizować indywidualne pasje, nie ma 



jednak mowy o kapitale społecznym, integracji, współdziałaniu na rzecz wspólnoty. Tutaj 

cennym spostrzeżeniem jest to wskazujące na negatywną korelację  przedmiotu edukacji 

kulturalnej (wedle opinii edukatorów) z kompetencjami kadr kultury – nakierowanymi na 

szczególny model edukacji artystycznej. W wyniku tego zestawienia okazuje się, że kadry 

instytucji kultury czują się bezpiecznie w przekazywaniu kompetencji artystycznych 

jednostkom, ponieważ nie mają umiejętności do pracy ze wspólnotą w kontekście działań o 

charakterze integracyjnym, opartym na współpracy i synergii różnych zdolności mieszkańców 

wspólnoty. Znacznie łatwiej jest być wyłącznie specjalistą w jednej dziedzinie i jednocześnie 

pracować według utartego, sprawdzonego schematu pracy pedagogicznej ze zatomizowaną 

jednostką.  

W koordynowanych przeze mnie badaniach „Kompetencje lokalnych liderów edukacji 

kulturalnej” zadaliśmy pytanie o rolę, zadanie edukacji kulturalnej. Większość odpowiedzi 

(ponad 71%) pochodzących od kilkuset osób potrafiących ocenić realnie oddziaływanie 

instytucji w środowiskach lokalnych 48 miast wskazała jako podstawową rolę edukacji 

kulturalnej: rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze, przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w kulturze oraz zapewnianie edukacji w różnych dziedzinach 

sztuk. W pewnym stopniu za ważne cele edukacji kulturalnej uznano kształtowanie postaw 

względem dziedzictwa kulturowego oraz innych kultur, jako dość ważne wskazano też 

kształtowanie krytycznego odbioru sztuki i edukację kulturalną. Najbardziej zaskakującym 

wnioskiem z tych badań, potwierdzonym zresztą w badaniach małopolskich, jest fakt, że tylko 

26% badanych w diagnozie ogólnopolskiej wskazało jako cel instytucji kultury aktywnej w 

dziedzinie edukacji kulturalnej dbanie o wartości obywatelskie i budowanie kapitału 

społecznego. O ile te znalazły jeszcze dostateczne uznanie wśród respondentów 

reprezentujących organizacje obywatelskie i administrację samorządową, o tyle nie zaprzątały 

znaczącej uwagi przedstawicieli instytucji kultury i instytucji oświatowych.  

 

4. Miejskie polityki kulturalne a rozwój kultury i kapitału społecznego 

Diagnoza dotycząca gminnych instytucji kultury realizowana przez zespół krakowski 

wskazuje na konieczność wspierania współpracy i integrowanie z sobą działań lokalnych 

pomiotów kulturalnych. Autorzy raportu postulują między innymi zwiększenie 

samodzielności instytucji i ich niezależności od ratusza. Należy wzmacniać równocześnie 

także oddolne inicjatywy na rzecz współpracy. Wiele do myślenia dają wyniki 

przeprowadzonego w ramach projektu warsztatu analizy interesariuszy, w wyniku którego 

uczestnicy doszli do wniosku, obserwowanego w praktyce działania instytucji, że najbardziej 



wpływowym interesariuszem zewnętrznym instytucji jest nie publiczność, mieszkańcy 

miasta, lecz jego burmistrz. Trudno zatem się dziwić zorientowaniu działalności wielu 

instytucji na służące w pierwszej kolejności lokalnym politykom, a dopiero w dalszej 

społeczności lokalnej. Tutaj ujawniają się źródła uwiązania lokalnych instytucji, które 

spełniają pragnienia urzędników zorientowanych na markę miasta i wygranie wyborów, a nie 

proces wzbogacania mieszkańców o adekwatne kompetencje kulturalne. Dominacja strategii 

marki nad strategią rozwoju jest przekleństwem wielu samorządowych polityk kulturalnych. 

Rozwoju sektora kultury w środowisku lokalnym nie zapewnia się przez import gwiazd i 

celebrytów na eventy gminne, tylko poprzez rozbudowywanie lokalnego portfolio 

osobowości artystycznych i talentów w zakresie animacji kulturalnej wzmacniających na co 

dzień społeczność lokalną, będących do ich dyspozycji jako przewodnicy w świecie kultury i 

lokalnej tożsamości. Gminy, które płacą frycowe w postaci honorariów przyjezdnych gwiazd, 

zamiast inwestować w jakość kadrową instytucji, budować zaufanie mieszkańców do 

organizacji kulturalnych, oddalają perspektywę długoletnich i skutecznych inwestycji w 

jakość zaangażowania społecznego własnych mieszkańców. W tym sensie przydatna może 

być dla celów wzmacniania kompetencji kulturalnych metafora kapitału społecznego, która 

pośrednio uzmysłowi urzędnikom, decydentom i politycznie zorientowanym dyrektorom 

instytucji kultury znaczenie inwestycji w miękkie zasoby kulturalne, kompetencje ludzi 

sektora, inicjatywy oddolne, stymulatory współpracy.  

Pytania z zakresu relacji działalności kulturalnej do idei kapitału społecznego, 

sformułowane przez zespół badawczy, mają sens tylko przy zgodzie na to, że pojęcie kapitału 

społecznego jest faktycznie motywem działania lub celem do osiągnięcia przez kadry sektora 

kultury. Zanim zatem zaczniemy pytać o tę relację, faktyczną czy tylko życzeniową, trzeba 

zadać pytanie bardziej podstawowe – o polski kształt realizacji idei instrumentalnej wartości 

kultury. Ta, według Johna Holdena, dotyczy społecznej i ekonomicznej funkcji kultury, jej 

oddziaływania na rozwój wspólnot, zwłaszcza miejskich, w zakresie podnoszenia szeroko 

pojętej jakości życia mieszkańców. Czy kadry kultury mają świadomość i cenią rolę 

oddziaływania kultury na sferę społeczną i gospodarczą, ekonomiczną? Wyniki różnych 

ostatnio realizowanych badań skłaniają ku odpowiedzi, że raczej nie. 

 Skuteczne realizowanie miejskich polityk kulturalnych jak również zapewnienie 

rozwoju kultury w środowiskach lokalnych wymaga przede wszystkim dialogu i otwarcia na 

języki używane przez pozornie zantagonizowane środowiska. Uporczywy, niestrudzony 

dialog i obopólne wsłuchiwanie się w język, komunikaty, intencje i działania zarówno 

decydentów, jak i artystów, menedżerów kultury i polityków, społeczników i publiczności 



jest może nie jedyną drogą, ale na pewno pierwszym krokiem do budowania kapitału 

społecznego opartego na działaniach kulturalnych.  Tylko bazując na międzysektorowej 

synergii, możemy stworzyć adekwatne dla polskich warunków narzędzia, które posłużą 

przetłumaczeniu ekspresji, kreatywności i przedsiębiorczości jednostek na 

współodpowiedzialność za lokalne „razem”. Zabieganie o wzmacnianie jakości, którą 

europejscy biurokraci nazywają „kapitałem społecznym”, nie może wszelako zgubić istoty 

jakiejkolwiek lokalnej czy narodowej polityki kulturalnej. Chodzi o równoległe zapewnienie 

rozwoju, ale również zabezpieczenie ciągłości. Istotą i gwarantem rozwoju kultury jest 

dynamiczne, prorozwojowe tarcie zmiany i trwania, norm i wartości związanych z tym, co 

konserwujące i modernizujące, współistnienie i ciągły równoprawny dialog tradycji i 

awangardy, dziedzictwa i innowacji, konwencji i prowokacji
9
. 
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