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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  
w dniu 28 października kwietnia 2015 r., godz. 11.30.  

ul. Niecała 2, III piętro, sala 330 
 

 
 

 
1. Prezentacja dotycząca badań publiczności i audience development - prof. Tomasz 

Szlendak; 

2. Strategia m.st. Warszawy do 2030 –  dr Anna Domaradzka z Uniwersytetu 

Warszawskiego;  

3. Ustalenie zakresu materiałów do sekcji Aktualności serwisu PRK; 

4. Sprawy różne. 

 

 
Uczestnicy: 
 
Joanna Szwajcowska   
Tomasz Szlendak 
Alina Gałązka 
Agata Diduszko-Zyglewska 
Adam Sienkiewicz 
Monika Czerska 
Anna Domaradzka- Widła 

 
 

 
Przebieg posiedzenia:  

 

Zebranie rozpoczęła  Joanna Szwajcowska, która powitała zebranych, przeprosiła za 
nieobecność Dyrektora Tomasz Thun-Janowskiego przypomniała agendę spotkania  
i poprosiła prof. Tomasza Szlendaka o przedstawienie metodologii i wyników badań 
przeprowadzonych przez kierowany przez niego Instytut Socjologii UMK. 
 
Tomasz Szlendak przedstawił prezentację, na którą składały się fragmenty szkolenia 
badaczy i efekty badania publiczności w ramach projektu zajmującego się kulturą 
prowincjonalną. Projekt dotyczył badania publiczności tzw. megaceremoniałów/multi-
eventów.   
 
Zaznaczył, że każde badanie jej poprzedzone zawsze pewnymi założeniami. W tym 
wypadku: 
 
1. Teza o rutynizacji karnawału 
2. Teza o kulturalnych kapsułach czasu 
3. Teza o koncentracji „wydarzeniowości” 
4. Teza o (rosnącej) efektywności gospodarowania czasem praktyk kulturalnych 
5. Teza o zróżnicowaniu nowych form aktywności kulturalnej z uwagi na aktywny lub    
     bierny stosunek do współtworzenia Kultury.  
 
Przedstawił też tezy o motywacji przyświecającej badanym tj. akceleracji procesów 
społecznych, skróconemu horyzontowi oczekiwań (struktury społeczne i związki 
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międzyludzkie trwają dzisiaj krócej) oraz rosnącej symultaniczności zdarzeń w obrębie 
lebensweltu.  
 
Badacze dokonali detalicznego rekonesansu antropologicznego z użyciem odpowiednich 
narzędzi: rejestratorów dźwięku, aparatów fotograficznych, tabletów i smartfonów, 
notatników, cienkopisów.  
 
Tomasz Szlednak opowiedział o tzw. „shadowing” czyli formie białego szpiegostwa. 
Oznacza to, że badacze występują w roli cienia, jawnego podglądacza: wewnętrznego 
obserwatora pozostającego cały czas w badanej grupie, jednak stojącego mentalnie na 
zewnątrz jeśli chodzi o odnotowywanie praktyk badanych oraz interpretację tych praktyk.
  
Badane jest „plemię” (interakcje wewnętrzne w grupie, reguły wpływu społecznego 
związanego z gustami kulturalnymi, przepływy emocjonalne związane z doświadczeniami 
kulturalnymi) oraz „sieci praktyk” (co i jak członkowie śledzonej grupy robią z innymi aktorami 
na miejscu imprezy, jakie zachodzą relacje między członkami grupy a rozmaitymi 
aktorami/obiektami na miejscu). Interesujące są tu, przede wszystkim, a) procedury 
modyfikacji gustów, b) przepływy „ciar” kulturalnych (co?, jak?, od kogo do kogo?, czym jest 
warunkowana „emocjonalność” związana z bodźcami kulturalnymi?) i c) temporalność 
praktyk kulturalnych (ile czasu na co?, kto i jak zarządza czasem grupy?, czym 
warunkowany jest czas poświęcany na rozmaite atraktory?). W ciągu jednej procedury 
shadowingu cień jest obowiązany trzykrotnie sporządzić hiper-szczegółową notatkę 
operacyjną: co-pięciominutowy draft wszystkich poczynań grupy pisany w ciągu półtorej 
godziny w trzech określonych przedziałach czasowych.  
 
Prezentacja Tomasza Szlendaka została zilustrowana przykładami z jakimi jego grupa 
badawcza spotkała się podczas badania publiczności uczestniczącej w multieventach kultury 
prowincjonalnej. Członkowie Zespołu sterującego umówili się na powrócenie do tematu 
badan publiczności na spotkaniu grudniowym.  
 
Dyrektor Joanna Szwajcowska przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku 
posiedzenia i oddała głos p. Annie Domaradzkiej-Widła, doktor socjologii z Instytutu 
Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującej się badaniem miasta  
i aktywności oddolnej, która pełni funkcję moderatorki grupy roboczej w obszarze 
społecznym w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy. Anna Domaradzka-Widła opowiedziała o 
procesie powstawania dokumentu strategicznego. Za strategię odpowiedzialne jest Biuro 
Funduszy Europejskich. Kieruje ono procesem, który zakończy się stworzeniem dokumentu, 
wyznaczającego cele strategiczne miasta do 2030 roku. Dyskusja na temat strategii odbywa 
się w 3 grupach roboczych, tj: gospodarka, społeczeństwo i przestrzeń. Obszar dotyczący 
kultury formalnie wpisany jest do grupy społecznej. Każda grupa ma docelowo liczyć 25 
osób, 12 z nich to osoby delegowane przez biura urzędu, 2 osoby z Rady Miasta, a 11 
miejsc pozostawionych jest dla rekomendowanych przez organizacje czy instytucje 
ekspertów społecznych/ mieszkańców. Aby dostać się do grupy roboczej trzeba mieć 
rekomendację instytucji, czy organizacji, czyli jakiegoś środowiska. Pierwszy etap tworzenia 
Strategii Rozwoju m.st. Warszawy to praca nad wizją miasta, drugi etap to sformułowanie 
celów. Na obecnym etapie kończy się ankieta dostępna dla mieszkańców zarówno wi 
Internecie, jak i w różnych miejscach miasta, gdzie można wypowiedzieć się na temat wizji 
tego, jak Warszawa będzie wyglądała w 2030 roku.   
 
Agata Diduszko-Zyglewska oraz Alina Gałązka zwróciły uwagę na problem braku kultury 
jako oddzielnego filaru w strategii, tym bardziej, że kultura ma już swój program tj. Program 
Rozwoju Kultury. Przypomniały również, że Warszawa według słów Prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz miała przestać kojarzyć się jedynie z centrum administracyjnym czy z 
biznesem. Miała natomiast podkreślać znaczenie kultury w budowaniu marki miasta, 
tymczasem podział Strategii Rozwoju Warszawy na filary społeczeństwo, gospodarka, 
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przestrzeń znowu cementuje ten wcześniejszy podział. Również Tomasz Szlendak przyznał 
rację, że podział na przestrzeń i społeczeństwo, które są ze sobą naturalnie powiązane jest 
mocno sztuczny i technokratyczny.   
 
Anna Domaradzka-Widła odparła, że strategia ma być dokumentem ogólnym, który będzie 
odnosił się do dokumentów szczegółowych. Kultura przechodzi przez wszystkie wspomniane 
obszary horyzontalnie. Dodała, że dokument PRK jest bardzo dobrze napisany, 
przekonsultowany i być może możliwa jest aplikacja tego dokumentu do Strategii Rozwoju 
Warszawy. Należy tylko zadać pytanie w jakim stopniu jest już zrealizowany i czy nadal jest 
aktualny, czy cele można „przepisać” do strategii. Należy również pamiętać o stworzeniu 
miejsca na refleksję do 2030 roku (PRK napisany jest w perspektywie do 2020 roku).  
 
Tomasz Szlendak zauważył, że problemem może być zebranie wszystkich celów różnych 
grup, które mogą być ze sobą rozbieżne, również ideologiczne. Jeśli nie mamy jasno 
określonego celu do którego dążymy, to po co robimy strategię?  
 
Anna Domaradzka-Widła poinformowała, że dokument nad jakim rozpoczęto prace to 
aktualizacja istniejącej już Strategii Rozwoju do 2020 roku. Jest ona jednak dokumentem 
mocno zdezaktualizowanym  oraz o ciężkiej formie.  
 
Joanna Szwajcowska zapytała, czy w gotowym dokumencie zostanie również zachowany 
podział na społeczeństwo, gospodarkę i przestrzeń?  
 
Anna Domaradzka-Widła odparła, że nie sądzi, dlatego że poszczególne tematy takie jak 
kultura, czy zdrowie są zbyt istotne, żeby zostały one tylko wspomniane w ogólnym dziale 
„społeczeństwo”. Istniejący trójpodział strategii został określony na czas pracy grup 
roboczych. Na tym etapie można lobbować za lepszymi rozwiązaniami. Dodała również, że 
cieszy się ze spotkania takiego jak te, ponieważ utwierdza ją ono w przekonaniu, że jej 
intuicja, co do zasadności tego podziału jest słuszna. Ekspertem wiodącym pisania strategii 
jest Wojciech Dziemianowicz, Mirek Grochowski zajmuje się przestrzenią, a Michał Klepka 
gospodarką. Ich praca bardziej polega na moderacji, czy zarządzaniu procesem pisania, niż 
na pracy eksperckiej. Przy strategii jest również zespół redakcyjny, w którym zasiadają 
urzędnicy. Otrzymają oni wkład merytoryczny wypracowany w grupach roboczych, który 
zostanie przepisany przez grupę redakcyjną z uwzględnieniem przepisów itd., i wróci potem 
do grupy roboczej do przekonsultowania.  
 
Alina Gałązka zauważyła, że o organizacje pozarządowe często zostają odsunięte od 
pisania tego typu projektów.  
 
Tomasz Szlendak zapytał jaka jest przewidywalna moc tego dokumentu?  
 
Anna Domaradzka-Widła odparła, że dokument będzie istotny przy tworzeniu branżowych 
programów, w wypadku kultury przy aktualizacji PRK.  Ma być wizytówką miasta, skrótem 
kierunków, w których miasto chce się rozwijać. Powiedziała, również, że bardzo istotne będą 
dla niej wnioski płynące z samego stopnia realizacji lub nie realizacji PRK.  
 
Alina Gałązka powiedziała, że chętnie by się włączyła w prace, czy konsultacje obszaru 
kultury, choć nie w pracę całej grupy roboczej „społeczeństwo”, która ma dla niej zbyt szeroki 
zakres. Włączyłaby się chętnie w zastanowienie się nad tym, jak powinna zostać napisana 
aktualizacja czy aktualizacja samego PRK. Dodała również, że poprzedni dokument Strategii 
Rozwoju był szerzej zupełnie nieznany.  
 
Joanna Szwajcowska przypomniała, że ewaluacja PRK jest już zaplanowana. Istotne jest 
jak aktualizować strategię, żeby odpowiednio zintegrować to co było, z tym co jest. To, co już 
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zostało wypracowane w sferze kultury musi zostać poszerzone o nowe kierunki. Punktem 
wyjścia powinien być Program Rozwoju Kultury. 
 
Anna Domaradzka-Widła dodała, że istotny dla samej strategii rozwoju jest też raport  
z ewaluacji jej poprzedniej wersji. Przypomniała, również, że zgłoszenie się do puli osób 
pracujących nad strategią rozwoju, ma ten plus, że zostaje się informowanym jak 
przebiegają prace, na jakim są etapie.   
 
Tomasz Szlendak przypomniał, że skoro Biuro Kultury ma mieć też swojego przedstawiciela 
w grupie gospodarka, to nie należy bagatelizować tej grupy, tym bardziej, że Warszawa 
dysponuje największym przemysłem kultury. Edwin Bendyk badający ten temat  
i dysponujący dużą wiedzą w tym obszarze powinien być na pewno włączony do badań.
  
Anna Domaradzka-Widła poinformowała, że ma kontakt z Edwinem Bendykiem, gdyż 
pracują w tym samym instytucie. Dodała, że może dobrze byłoby oddelegować kogoś do 
grupy roboczej strategii z Zespołu Sterującego. Przypomniała również, że strategia ma nie 
dotyczyć oczywistych obowiązkowych zadań gminy. Ma to być raczej dokument wizyjny,  
z ambitnymi celami wychodzący poza to, co miasto i tak musi zrobić.  
 
Joanna Szwajcowska wyszła z propozycją przedefiniowania obszarów strategii. Wskazała, 
iż rozumie, że podział jest roboczy i że dzięki przetasowaniu osób pracujących  
w poszczególnych obszarach będzie można zrewidować opinię, zebrać i połączyć 
informacje, czy pokazać jak te obszary będą się łączyć. Należy jednak wyodrębnić kulturę ze 
względu na jej nieoczywisty charakter.  
 
Anna Domaradzka-Widła przyznała, że również jest zwolenniczką zaznaczenia wyraźnie 
wszystkich obszarów w strategii, dlatego będzie również rozmawiać o tym z pozostałymi 
osobami pracującymi nad tym dokumentem. 
 
Ustalono, że ZS PRK będzie powiadamiany, gdy na spotkaniach roboczych Strategii 
Rozwoju Miasta pojawi się temat kultury, po to, aby w spotkaniu mógł wziąć udział członek 
Zespołu Sterujacego jako gość.  
 
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane wstępnie na 10 listopada 2015 r. o godzinie 11:30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziły: 

Monika Czerska i Justyna Zielkowska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy 


