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PROGRAM  
DNA MIASTA

Kreujemy kulturalny kod DNA miasta

• Odpowiadamy wyzwania stojące przed 
miejską kulturą

• Diagnozujemy problemy, projektujemy  
i wdrażamy dobre rozwiązania

• Gromadzimy i dzielimy się wiedzą
• Wprowadzamy nowe tematy

„DNA Miasta” zapewnia merytoryczne wsparcie 
przy włączaniu kultury i polityki kulturalnej 
w rozwój miast i regionów. Od 2009 r. 
konsultujemy, badamy, tworzymy rekomendacje 
i wdrażamy najlepsze rozwiązania. Pomagamy 
tym, którzy są zainteresowani tworzeniem 
dobrych standardów w zarządzaniu kulturą  
i przyśpieszaniem jej rozwoju. Kluczową zaletą 
programu „DNA Miasta” jest umiejętność pracy 
z realnymi ludźmi, diagnozowania stojących 
przed nimi wyzwań i wypracowywania realnych 
kompromisów. 

Jednym z najważniejszych sukcesów  
to przeprowadzenie społeczności Koszalina, 
Białegostoku i Rybnika przez proces tworzenia 
miejskiej strategii rozwoju kultury. W ślad tym 

osiągnięciem władze Gdańska zaangażowały 
program „DNA Miasta” do opracowania reformy 
konkursów dla organizacji pozarządowych, 
a władze Sopotu do analizy strategicznej 
Bałtyckiej Agencji Artystycznej “BART”.

Jednym z efektów działań „DNA Miasta” jest 
także 13 raportów badawczych – z czego 
najważniejszy – „DNA Miasta: Miejskie Polityki 
Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 
największych polskich miast. W samym tylko 
2015 r. zapytaliśmy o opinię ponad 1300 

twórców, urzędników, polityków i aktywnych 
mieszkańców polskich miast i przemierzyliśmy 
ponad 40 tysięcy kilometrów podróżując 
pomiędzy miejscami naszych działań. 

Od 2009 r. członkowie zespołu kierownictwem 
Artura Celińskiego współpracowali z władzami 
23 miast, a nasza wiedza była inspiracją 
dla uczestników ponad 250 krajowych  
i międzynarodowych konferencji, warsztatów  
oraz wydarzeń poświęconych kulturze.
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klubów spółdzielczych, mediów oraz niezależni 
twórcy, pomogli nam lepiej zdiagnozować, jak 
działa polityka kulturalna w Rybniku. 

Badanie było realizowane przez zespół DNA 
Miasta w składzie Artur Celiński, Zofia Penza, 
Michał Sęk oraz Katarzyna Dorda. 

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu 
– wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować 
na adres poczty elektronicznej kontakt@
dnamiasta.com.

WPROWADZENIE

Raport powstał na podstawie badań 
socjologicznych i analiz finansowych 
przeprowadzonych w Rybniku w oparciu  
o metodologię DNA Miasta w pierwszej połowie 
2018 roku. Jego celem jest przygotowanie 
rzetelnej analizy umożliwiającej stworzenie 
dokumentu strategicznego dla rybnickiej 
kultury. Proces badawczy został zainicjowany  
i zlecony przez Miasto Rybnik.

Chcielibyśmy podziękować za pomoc, 
współpracę i zaangażowanie wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do realizacji badania – 
Urzędowi Miasta Rybnik oraz przedstawicielom 
i przedstawicielkom środowiska kultury, którzy 
zgodzili się z nami spotkać i porozmawiać 
lub wypełnili ankietę. Badania odbywały się  
w atmosferze współdziałania, w trakcie nich 
usłyszeliśmy wiele cennych komentarzy 
dotyczących aktualnej sytuacji kultury  
w mieście. Dzieląc się swoimi doświadczeniami 
i opiniami, przedstawiciele samorządu 
terytorialnego, instytucji, organizacji 
pozarządowych, prywatnych podmiotów, 
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na ile kultura jest dla władz miasta istot-
na, czy prowadzi ono politykę kultural-
ną w oparciu o merytoryczne przesłan-
ki i na ile tę wiedzę wykorzystuje do 
współpracy ze środowiskiem kultury.  
Na ten priorytet składają się dwa 
elementy: strategiczne myślenie  
o kulturze oraz współpraca wewnątrz 
sektora i z innymi sektorami.

• Finansowanie/zasoby kultury - Dane 
reprezentujące warunki finansowe  
i infrastrukturalne w miastach. 

• Działalność pozainstytucjonalna (orga-
nizacji społecznych) - Sfera dotycząca 
mieszkańców aktywnie zaangażowanych 
w kulturę poprzez działalność w orga-
nizacjach pozarządowych albo grupach 
nieformalnych.

Opis narzędzi badawczych

Analiza dokumentów i danych zastanych, czyli 
istniejących dokumentów strategicznych, 
planów działania, rocznych sprawozdań  
z działalności oraz dokumentów budżetowych, 
które obejmowały lata 2012-2017. Wyniki 
analizy porównywane zostały z innymi miastami, 
co było możliwe dzięki danym pozyskanym 
podczas realizacji ogólnopolskiego badania 

Polityka kulturalna to prowadzone  
w ramach obowiązującego prawa, świadome 
i konsekwentne działanie władz, zmierzające 
do tworzenia warunków do rozwoju kultury 
i sztuki; a w szczególności do umożliwienia 
autonomicznego prowadzenia działalności 
kulturalnej i wzmacniania uczestnictwa  
w kulturze. Polityka kulturalna nie ogranicza 
się tylko do kwestii sektorowych, ale  
z poszanowaniem dla kultury jako wartości 
autotelicznej uznaje ją za istotny czynnik 
rozwoju i wzmacnia jej rolę społeczną –  
w szczególności jej wpływ na budowanie 
spójnych społeczności, łączących je więzi  
i tożsamości oraz kreatywności.

Analiza polityki kulturalnej skupia się  
na następujących kwestiach:

• Dostępność do kultury/uczestnictwo  
w kulturze - Sfera dotycząca dostępności 
kultury oraz tego, na ile mieszkańcy 
uczestniczą w kulturze.

• Działalność miejskich instytucji kultury - 
sfera dotycząca tego jaką ofertę miasta 
tworzą dla mieszkańców poprzez swoje 
instytucje kultury.

• Otoczenie formalno-prawne działalno-
ści kulturalnej - sfera dotycząca tego,  

METODOLOGIA

Badania polityki kulturalnej w Rybniku miały 
charakter diagnostyczno-eksploracyjny. 
Diagnostyczny, gdyż głównym celem było 
rozpoznanie i opisanie obecnego stanu polityki 
kulturalnej w mieście; eksploracyjny zaś, gdyż 
jednoczesnym zadaniem było odkrywanie 
zależności i prawidłowości, którymi rządzi się 
polityka kulturalna obecnie i może rządzić się 
w przyszłości.

W procesie badawczym zastosowana 
została triangulacja, czyli łączenie różnych 
narzędzi badawczych i źródeł danych  
w celu pełniejszego opisania zjawiska. Dzięki 
pozyskaniu i wykorzystaniu danych z różnych 
źródeł minimalizowany jest wpływ charakteru 
danego źródła.

Przy realizacji badań opieramy się na własne 
definicji polityki kulturalnej (wypracowanej 
we współpracy z gronem ponad 30 ekspertów  
i praktyków kultury). 
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poszczególnych podmiotów oraz ich roli we 
współtworzeniu polityki kulturalnej. Udało się 
uzyskać opinie od 70 respondentów. Grupa 
docelowa ankiety nie pozwala na traktować 
jej wyników jako reprezentatywnych dla 
wszystkich mieszkańców Rybnika. Ankieta jest 
dostępna tutaj: http://bit.ly/ankieta_rybnik.

Grupa respondentów badania została 
dobrana w sposób celowy: były to osoby, 
które kształtują kulturę i politykę kulturalną  
w Rybniku. Miejska kultura kształtuje się 
poprzez ich działania, ale także wzajemne 
zależności, dlatego w badaniu tak ważne było 
dotarcie do tych właśnie respondentów. 

Było to możliwe przede wszystkim dzięki 
zaangażowaniu Urzędu Miasta w realizację 
badania oraz dzięki pozytywnemu odzewowi 
osób ze środowiska kultury, które nie tylko 
chętnie udzielały wywiadów, ale także 
ułatwiały kontakty z innymi, opiniotwórczymi 
przedstawicielami rybnickiej kultury.

„DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 
2016”.

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) były 
niezwykle ważnym źródłem wiedzy. Dzięki 
rozmowom z przedstawicielami środowiska 
kultury (twórcami oraz reprezentantami 
miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, 
samorządu, podmiotów prywatnych czy 
mediów) dowiedzieliśmy się, w jaki sposób 
funkcjonuje kultura w Rybniku. Poznaliśmy 
opinie na temat prowadzonej polityki 
kulturalnej w mieście. Wywiady dotyczyły 
również m. in. szans i wyzwań w obszarze 
kultury, oczekiwań wobec poszczególnych 
podmiotów, relacji pomiędzy nimi, ale też 
potencjału i przyszłości rybnickiej kultury. 
W sumie przeprowadzono 30 pogłębionych 
wywiadów z przedstawicielami środowiska 
kultury.

Otwarta ankieta on-line kierowana była 
do mieszkańców Rybnika, w szczególności 
do przedstawicieli szeroko definiowanego 
środowiska ludzi kultury – wszystkich tych 
osób, z którymi nie mieliśmy możliwości 
porozmawiać indywidualnie. Jej celem było 
zbadanie ogólnego wizerunku dotychczasowej 
polityki kulturalnej. Ankieta pozwoliła nam 
również na stworzenie podstawy do oceny 
funkcjonowania kultury w mieście, w tym 
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PODSUMOWANIE

Mieszkańcy wielu polskich miast przekonują,  
że ich miasto jest specyficzne. Ta „specyficzność” 
jest przy tym bardzo niejasno definiowana. 
Służy zarówno do podkreślania wyjątkowości 
miasta, jak i do uzasadnienia niemożliwości 
realizacji ambitnych projektów i pomysłów. 
Często jednak jest też wynikiem złudnego 
przekonania, że dane miasto znacząco różni 
się od innych. Są jednak miasta – takie właśnie 
jak Rybnik – które rzeczywiście są specyficzne  
i wyjątkowe. Zwłaszcza jeśli odnosi się do 
stanu miejskiej kultury. Dlatego właśnie Rybnik 
zasługuje nie tylko na szczególną uwagę, ale 
także na indywidualne podejście w planowaniu 
miejskiej polityki kulturalnej. Niniejsze badanie 
jest pierwszym krokiem na tej drodze. Jego 
efektem jest nie tylko kompleksowa diagnoza 
najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi 
środowisko twórców i animatorów kultury, ale 
również bardzo konkretne rekomendacje, które 

powinny zostać rozważone przy tworzeniu  
i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju kultury. 
Specyfika Rybnika wyraża się na kilka 
sposobów. Po pierwsze, w tym prawie 140 
tysięcznym mieście, wśród siedmiu instytucji 
kultury, dla których jest organizatorem, nie 
ma żadnej instytucji artystycznej. Większość 
istniejących instytucji skoncentrowana jest 
przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. 
Działalność związana ze sztuką jest prowadzona 
albo indywidualnie, albo nakierowana jest  
na ruch amatorski. 

Po drugie, panuje tutaj wyjątkowa zgodność 
środowiska twórców i animatorów kultury, 
a jedyne odmienne głosy na temat jakości 
prowadzonej działalności kulturalnej pochodzą 
od osób spoza tradycyjnie rozumianego 
środowiska. Z jednej strony jest to zaleta – 
w Rybniku nie trzeba nikogo namawiać do 
współpracy, a istniejące potencjały są dobrze 
rozpoznane. Jednocześnie jednak dochodzi 
do sytuacji, w której – ze względu na relacje 
personalne – nie toczą się dyskusje o jakości 
realizowanych działań. Nie ma tu też przestrzeni 
na kulturalny ferment. Można również odnieść 
wrażenie, że dominująca w środowisku grupa 
sprawnych menadżerów kultury takiego 
fermentu w ogólne nie potrzebuje i skupia 
się na realizacji swoich własnych działań. 
Warto jednak zauważyć, że nie oznacza to,  

że w Rybniku o kulturze i prowadzonej polityce 
kulturalnej się nie dyskutuje. 

Jednocześnie jednak w Rybniku nie brak 
artystów – twórców i animatorów kultury, 
których w swojej pracy koncentrują się  
na wartości artystycznej. W 2017 roku 
ukazała się w Rybniku publikacja „Rybnik 
twórcy kultury. Ludzie, inspiracje, działania”. 
Powstała ona po to, by pokazać lokalnych 
twórców kultury – pochodzących z Rybnika 
oraz mieszkających lub pracujących w tym 
mieście. W publikacji tej przedstawionych 
zostało ok. 170 twórców i grup artystycznych 
(część z wpisów poświęcona była zarówno np. 
zespołowi muzycznemu, jak i poszczególnym 
jego członkom). Reprezentują oni różne nurty 
sztuki – od fotografii, poprzez literaturę, 
sztuki plastyczne, teatr, muzykę, aż po modę 
i kabaret. Na podstawie tego zestawienie od 
razu można stwierdzić, że najpopularniejszą 
dziedziną sztuki jest w Rybniku muzyka. 
Publikacja wymienia tu ok. 85 osób i grup.  
Dla porównania w teatrze działalność prowadzi 
15 osób i grup, fotografią i filmem zajmuje się 
16 osób grup, a modą tylko 3 osoby bądź grupy. 
Trzeba jednak powiedzieć, że duża część tych 
osób i grup nie prowadzi działalności w sposób 
niezależny – tj. poza instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi cieszącymi się 
długoletnim uznaniem ze strony władz miasta. 
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Część z tych osób dawno już nie mieszka  
w Rybniku, a jedynie się z tym miastem 
utożsamia – z natury rzeczy więc nie uczestniczy 
w bieżącej debacie o stanie kultury. 

Rybnik jest również miastem, które bardzo 
silnie odczuwa swój podział na 27 dzielnic. Tym 
bardziej, że ze względu na swoją lokalizację 
na gęsto zaludnionym Górnym Śląsku,  
z wielu dzielnic często o wiele łatwiej i szybciej 
można dostać się do centrum sąsiadujących 
z Rybnikiem miast (jak Żory czy Wodzisław 
Śląski). Ma to także konsekwencje dla poczucia 
tożsamości miasta, które bardzo często 
jest definiowane właśnie przede wszystkim 
poprzez fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy. 

Za specyficzne, respondenci naszego badania 
uznają również gusta lokalnych mieszkańców i ich 
oczekiwania związane z kulturą.  Wielokrotnie, 
w przeprowadzanych rozmowach padały 
stwierdzenia, że nie zawsze to, co podoba się 
w Katowicach, Warszawie czy innych miastach, 
zyskuje uznanie w Rybniku.  Generalnie 
jednak – zdaniem respondentów – mieszkańcy 
miasta chętniej uczestniczą w wydarzeniach 
popularnych i bliższych rozrywce. Najlepiej, 
jeśli przy okazji wydarzenia te okraszone są 
gwiazdami z telewizji lub znane mieszkańcom  
z wcześniejszych kontaktów z kulturą. 

oraz wyodrębniono ze struktury urzędu Biuro 
Kultury.  Prezydent Kuczera wielokrotnie 
deklarował, że jego celem jest sprawienie, 
aby w kulturze działo się znacznie więcej 
niż wcześniej. Jednym z kierunków działań 
nowych władz jest na przykład zwiększenie 
intensywności wydarzeń kulturalnych. 
Innym jest poszukiwanie wydarzenia, które 
przyciągnie uwagę całego kraju i wypromuje 
Rybnik poprzez kulturę. 

Z tą zmianą wiąże się jednocześnie wiele 
wyzwań, które sprawiają, że tworzenie nowej 
miejskiej polityki kulturalnej jest w tym 
mieście niezwykle istotnym przedsięwzięciem. 
Urzeczywistnienie sformułowanego  
na początku aktualnego procesu zmian hasła 
„niech się dzieje” sprawiło bowiem, że coraz 
częściej padają pytania dotyczącego tego,  
co stanie się dalej. Te pytania są formułowane 
zarówno przez środowisko twórców kultury  
i kierowane do władz miasta, jak i przez władze 
miasta z nadzieją, że odpowiedź padnie ze 
strony środowiska. W tle toczy się istotna 
refleksja na temat tego, kto powinien inicjować 
dalsze zmiany i jak powinny one wyglądać.  
To w istocie dyskusja o roli i odpowiedzialności 
każdego z aktorów – zarówno władz miasta, 
jak i środowiska – za rozwój kultury. 

Specyficzność Rybnika oddaje także brak 
silnego środowiska akademickiego, które byłoby 
stymulatorem rozwoju życia kulturalnego  
w mieście (poza Wydziałem Biznesu, Finansów 
i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach). O tym, jak bardzo to ważne, 
przekonuje wpływ Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego 
Szafranków w Rybniku, które nie tylko kształci 
kolejne generacje muzyków, ale również ma 
swój udział w powstaniu i/lub działalności 
licznych zespołów muzycznych działających  
w Rybniku (np. Canzonetta Trio, Chór 
Dominanta, Filharmonia Rybnicka im. Braci 
Szafranków czy Orkiestra Symfoniczna PSM).

Jednocześnie jednak Rybnik jest miastem 
ambitnym, które w ciągu ostatnich lat 
bardzo mocno postawiło na kulturę. „Rybnik  
z powodzeniem aspiruje do tytułu ważnego 
w kraju centrum kulturalnego” – zwraca 
uwagę Prezydent Kuczera we wstępnie 
do wspomnianej publikacji „Rybnik twórcy 
kultury” z 2017 roku. Realizację tych aspiracji 
można poznać nie tylko po konsekwentnym 
zwiększaniu finansowania kultury, ale również 
poprzez bardzo intensywne poszukiwanie 
narzędzi, które przyśpieszą pozytywne 
zmiany w samej kulturze. W ciągu ostatnich 
trzech lat dokonano kluczowych przetasowań  
na stanowiskach dyrektorów instytucji kultury 



DNA MIASTA: RYBNIK | DIAGNOZA 2018
10

Na podstawie doświadczeń zebranych przez 
zespół DNA Miasta trzeba koniecznie zaznaczyć, 
że władze miasta tylko przez krótki okres – 
maksymalnie dwa lata – powinny przejmować 
rolę animatora kultury i inicjować wydarzenia 
lub procesy, które mogą mieć kluczowe 
znaczenie dla lokalnej kultury. Wydłużenie tego 
okresu może sprawić, że twórcy i animatorzy 
lokalnej kultury poczują się zwolnieni  
z odpowiedzialności za stan oferty kulturalnej 
i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności  
w tym obszarze. Obecność animatora-
decydenta może także ograniczyć kreatywność 
i utrudnić warunki do rozwoju nowych 
wydarzeń. Istotne jest więc rozgraniczenie 
roli decydentów – ich zadaniem powinna 
być troska o jakość warunków do rozwoju 
kultury, a nie jej tworzenie. Problem rybnicki 
polega na tym, że dla wielu twórców sytuacja, 
w której to decydenci są inicjatorami 
działań wykraczających poza standardową 
działalność instytucji kultury (np. nowe 
festiwale czy wydarzenia ogólnomiejskie), 
jest dosyć wygodna. To zwolnienie  
z obowiązku jest jednocześnie zrzuceniem 
całej odpowiedzialności na władze miasta. W 
takich warunkach władzom Rybnika będzie 
trudno osiągnąć pożądanych efekt – nie 
tylko w zakresie działań związanych z chęcią 
wypromowania miasta poprzez kulturę, ale 

także np. zapisanych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji.   

Niniejszy raport formułuje kilka propozycji, 
które mogą pomóc w znalezieniu bardzo 
konkretnych rozwiązań umożliwiających 
sprostanie istniejącym w Rybniku wyzwaniom.  
Ich treść została oparta na przeprowadzonej 
diagnozie i stanowi wstęp do pracy nad nową 
polityką kulturalną Rybnika. Dlatego raport 
ten warto czytać w szerszym kontekście 
oraz ze świadomością, że nie obejmuje  
on wszystkich przejawów życia kulturalnego 
miasta. Powstał on bowiem po to, by z jednej 
strony skoncentrować dyskusję wokół kilku 
kluczowych wyzwań, a z drugiej strony,  
by zaangażować wszystkich zainteresowanym 
dalszym rozwojem rybnickiej kultury do pracy 
nad poszukiwaniem wspólnych rozwiązań 
tychże wyzwań. 
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NAJWAŻNIEJSZE 
WYZWANIA i TEZY

1. Obecna oferta kulturalna jest na wyższym 
poziomie, niż miało to miejsce jeszcze 
kilka lat temu. Opinie te odnoszą się 
zarówno do jakości, jak i ilości wydarzeń.

2. Najmocniejszą stroną miejskiej kultury  
są „dobry wizerunek miasta na zewnątrz”, 
„informowanie o wydarzeniach 
kulturalnych”, „działalność instytucji 
kultury” oraz „dostępność ciekawych 
wydarzeń kulturalnych”. Najrzadziej 
wskazywano w tym kontekście „dobre 
warunki pracy dla twórców” oraz 
„profesjonalizm polityków i urzędników 
tworzących warunki do rozwoju kultury”. 

3. Poziom artystyczny dużej części 
wydarzeń jest poniżej oczekiwań. Wiele 
z organizowanych wydarzeń nie wnosi 
nic nowego w życie kulturalne miasta 
poza tym, że wypełnia czas i daje chwilę 
rozrywki.

W efekcie dyskusja o roli kultury w 
mieście czy sposobach definiowania 
odpowiedzialności władz za kulturę 
przesunęła się bardzo mocno w stronę 
kultury, która służy innym (buduje relacje, 
wzmacnia kompetencje, promuje miasto, 
tworzy tożsamość) niż jako autonomicznej 
przestrzeni, w której kultura - a zwłaszcza 
sztuka - jest wartością samą w sobie. 

8. Niezwykle odczuwalny jest brak instytucji 
artystycznych i szerokiego grona 
profesjonalnych artystów w mieście. 

9. W Rybniku panuje przekonanie, że to 
urząd miasta powinien zdefiniować to, 
czym będzie kultura i opierająca się na 
niej polityka kulturalna w mieście. Jest 
to proces, który utwierdza władze miasta 
w przekonaniu, że powinny być one nie 
tylko odpowiedzialne za jakość warunków 
do rozwoju kultury, ale również do bycia 
animatorem miejskiej kultury. 

10. Wybory samorządowe w 2014 roku 
stanowią prawdziwą cezurę w zarządzaniu 
kulturą w Rybniku.  W odróżnieniu od 
decydentów pełniących swoją funkcję 
przed wyborami, nowe władze nie tylko 
wydają się lepiej rozumieć znaczenie 
kultury, ale też bardzo intensywnie 

4. Istotnym elementem życia kulturalnego 
Rybnika jest korzystanie z oferty poza 
miastem. 

5. Najczęstszym źródłem informacji o ofercie 
kulturalnej miasta jest Internet (portale 
lokalne), plakaty i ulotki oraz media 
społecznościowe. System kultura.rybnik.
eu zajął w takim zestawieniu czwarte 
miejsce - korzysta z niego prawie 50 
procent ankietowanych. 

6. Istniejąca struktura instytucji kultury 
w Rybniku, a przede wszystkim brak 
artystycznej instytucji kultury oraz 
koncentracja na upowszechnianiu kultury 
i prowadzenie działań adresowanych 
do lokalnych odbiorców ma swoje 
uzasadnienie. Wiąże się ono bezpośrednio 
z lokalizacji tego miasta. Rybnik jest 
bowiem częścią województwa śląskiego, 
które odznacza się najwyższym stopniem 
urbanizacji i gęstością zaludnienia. Na 
jego terenie znajduje się aż 19 miast na 
prawach powiatu. Mieszkańcy Rybnika 
korzystają z oferty kulturalnej oferowanej 
przez swoich bliższych i dalszych 
sąsiadów.

7. Środowisko twórców jest zdominowane 
przez menadżerów, edukatorów i 
animatorów kulturalnych.  
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pracują nad jej rozwojem.  Wśród 
określeń, które pojawiały się w kontekście 
tej zmiany padały takie słowa jak 
„przewartościowanie dotychczasowej 
sytuacji” czy „rewolucja w kulturze”. 
Dyskusyjna pozostaje ocena efektów tych 
działań i sposób ich realizacji. Słowa, jakie 
tutaj zwracają uwagę to „zachłyśnięcie 
się” i brak konsekwencji w działaniu. 

11. Aktywność nowej władzy przyjęła 
dwa kierunki. Pierwszy z nich dotyczy 
strukturalnych zmian w sposobie 
zarządzania kulturą w mieście. Drugi zaś 
objawia się w postaci hasła „niech się 
dzieje”, czyli z jednej strony wezwania 
do zwiększenia aktywności kulturalnej 
w mieście, a z drugiej wcielenie się rolę 
animatora kultury i organizację własnych 
wydarzeń. Wnioski płynące  
z analizy finansowej pokazują, że nowa 
polityka kulturalna niosła za sobą również 
konsekwentne zwiększanie wysokości 
budżetu na kulturę.

12. Wątpliwości dotyczące wcielania się 
Prezydenta miasta w animatora kultury 
czy traktowanie lokalnych twórców 
jako „podwykonawców” znajdują swoje 
potwierdzenie w faktach opisanych przez 
respondentów wywiadów IDI. Wynika  

poziom profesjonalizmu, zdolność do 
zawierania kompromisów i uczciwość 
w wywiązywaniu się ze wzajemnych 
zobowiązań. 

15. Środowisko twórców i animatorów 
kultury nie uchroniło się przed nadmierną 
fraternizacją i obecnie jest niechętne  
do publicznej krytyki kulturalnych działań 
innych osób uczestniczących w tworzeniu 
miejskiej kultury. 

16. Brak szerokiego grona profesjonalnych 
artystów sprawia, że w Rybniku niezwykle 
trudno o kulturalny ferment, a kultura nie 
stanowi źródła pozytywnego buntu oraz 
nie tworzy awangardy zdolnej zapewnić 
wystarczająco silny powiew świeżości. 
Ma to również negatywny wpływ na 
zauważoną wcześniej fraternizację 
obecnego grona twórców i animatorów 
kultury. 

17. Duża część środowiska twórców i 
animatorów kultury nie utrzymuje 
bieżącego kontaktu z władzami miasta 
w sprawach związanych z realizowaną 
polityką kulturalną miasta. Prawie 55 
procent ankietowanych w ciągu ostatniego 
roku w ogóle nie kontaktowała się  
z urzędem miasta/radnymi lub 

to z dwóch kwestii – istniejącego 
przekonania dużej części środowiska 
twórców i animatorów, że to urząd miasta 
powinien zdefiniować to, czym będzie 
kultura i opierająca się na niej polityka 
kulturalna w mieście; oraz chęci władz 
miasta do przyśpieszenia rozwoju kultury, 
co spowodowało przejęcie przez urząd roli 
organizatora i animacji kultury. 

13. Polityka oparta na haśle „niech się dzieje” 
straciła obecnie swoją moc oddziaływania. 
Co prawda w ciągu trzech ostatnich 
lat Instytucje kultury i organizacje 
pozarządowe pozytywnie odpowiedziały 
na wezwanie Prezydenta, ale obecnie 
dominują wątpliwości związane z brakiem 
poczucia sensu dalszej realizacji tego typu 
podejścia do kultury. Zamiast koncentracji 
na ilości, proponowane jest skupienie się 
na jakości wydarzeń. 

14. Reprezentanci środowiska twórców 
i animatorów rybnickiej kultury 
deklarują bardzo mocną współpracę 
i brak konfliktów. Z uznaniem mówią 
także o wykonywanej przez kolegów 
i koleżanki pracy i są zadowoleni z 
jakości organizowanych przez siebie 
wydarzeń. Respondenci zwracali uwagę 
na otwartość instytucji kultury, wysoki 
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prezydentem miasta i nie przekazywała 
uwag na temat funkcjonowania polityki 
kulturalnej w Rybniku.

18. Sektor pozarządowy w Rybniku 
oparty jest przede wszystkim na 
kilku doświadczonych i aktywnych 
organizacjach pozarządowych. 
Jednocześnie jednak od dwóch lat 
pojawiają się nowe organizacje z nowymi 
pomysłami, które skutecznie pozyskują 
dotacje na swoje działania. Jednym  
z powodów coraz większej aktywności 
nowych organizacji i osób jest zmiana 
polityki władz miasta wobec NGO. Wciąż 
jednak nie można powiedzieć,  
że istniejący system wspierania organizacji 
pozarządowych ma sformułowane inne 
cele poza wspieraniem wybranych przez 
komisję konkursową projektów. 

19. Część środowiska pozarządowego dotyka 
inercja. Wynika ona z faktu, że niektóre 
z organizacji pozarządowych przez lata 
przyzwyczaiły się do otrzymywania 
środków z zasobów urzędu miasta. Zmiana 
polityki władz miasta w tym obszarze 
sprawiła, że organizacje te niekoniecznie 
umieją się odnaleźć w nowej sytuacji  
i zmiany swoich przyzwyczajeń. 

wykazane w dziale 921 budżetu do roku 
2015 dotyczą bowiem przede wszystkim 
inwestycji dokonywanych przez instytucje 
kultury. Największe wydatki, które 
pojawiały się w Rybniku – np. związanych 
z rewitalizacją zabytkowych budynków 
kopalni Ignacy – były zaś uwzględniane  
w innych działach budżetu. 

24. Dane z lat 2010–2014 dla 100 
największych polskich miast pokazują,  
że średnia wartość procentowego udziału 
wydatków bieżących na kulturę  
w budżecie bieżącym miasta ukształtowała 
się na poziomie 3,3 procent. Oznacza 
to, że Rybnik z wartością tego wskaźnika 
wynoszącą 3,1 pozycjonuje się poniżej 
średniej dla największych polskich miast. 

25. Można zauważyć konsekwentny wzrost  
w wysokości wydatków bieżących 
liczonych metodą /per capita/ w Rybniku. 
W 2010 r. było to 96 zł. W 2017 r. jest 
to zaś aż 155 zł. To wzrost o ponad 61 
procent w ciągu 8 lat pomiędzy 2010  
a 2017 rokiem. 

26. Jednocześnie jednak warto zauważyć,  
że średnia wartość dla lat 2010–2014 zł, 
jaką przyjął ten wskaźnik w Rybniku była 
identyczna ze średnią liczoną dla 100 
największych polskich miast. Wartość  

20. Pomiędzy 2012 a 2016 r. władze Rybnika 
zdecydowały się przekazać na potrzeby 
kultury 114,4 mln złotych. 93,8 procent 
z tej sumy przekazane zostało na bieżące 
potrzeby kultury. 

21. Kwota wydatków bieżących na kulturę  
w 2010 roku wynosiła 13,5 mln złotych, 
a więc o ponad 8 mln mniej niż w 2017 
r. Wartość inwestycji w bieżące potrzeby 
kultury wzrosła w Rybniku aż o 60%  
w stosunku do roku 2010.

22. W latach 2012–2017 widać 
konsekwentny wzrost wysokości 
wydatków bieżących na kulturę. Od 2010 
r. władze miasta co roku przeznaczają 
na kulturę większe środki niż w roku 
poprzednim. Jednocześnie władze Rybnika 
nie decydują się na znaczące zwiększenie 
procentowego udziału wydatków na 
bieżące potrzeby kultury. 

23. Wysokość środków mających zaspokoić 
potrzeby majątkowe kultury, czyli remonty 
lub budowę nowych budynków jest 
bardzo niska i podniosła się dopiero  
w 2016 i 2017 roku do poziomu 
przekraczającego 0,5 mln złotych. Analiza 
tych wydatków nie pokazuje jednak pełni 
sytuacji panującej w Rybniku. Środki 
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ta osiągnęła 105 zł. Gdyby brać pod 
uwagę wskaźnik z 2017 r., to widać 
wyraźne przekroczenie wartości średniej. 

27. Wysokość łącznych dotacji dla instytucji 
kultury w latach 2012–2016 wyniosła 
zaś 75,8 mln złotych. Stanowiło to 82 
procent budżetu całkowitej sumy środków 
bieżących na kulturę. Łączne wydatki na 
instytucje stanowiły zaś 92,3% wszystkich 
dostępnych kulturze środków pomiędzy 
2012 a 2016 rokiem (w części bieżącej).

28. Ze względu na fakt, że w Rybniku 
funkcjonuje specyficzna, jak na miasto 
tej wielkości, struktura instytucji kultury, 
można powiedzieć, że aż 89,6% środków 
trafia do tzw. Instytucji pierwszego 
kontaktu – domów kultury i biblioteki. 
Analizując zmiany wydatków bieżących 
na kulturę w latach 2012–2017 warto 
także zauważyć wzrastającą rolę domów 
kultury w strukturze wydatków miasta na 
instytucje. W 2012 roku na ich działalność 
władze miasta przeznaczały 6,6 mln 
złotych. W 2017 dotacje dla tego typu 
instytucji wzrosły do poziomu 9,9 mln 
złotych. 

29. Zmiany w wysokości środków 
przeznaczonych na bieżące 

funkcjonowanie kultury przełożyły się 
także na wzrost dotacji podmiotowych dla 
wszystkich instytucji kultury w mieście. 
Średni, procentowy wzrost dotacji 
podmiotowych pomiędzy 2012 a 2016 
rokiem wynosi aż 53 procent. 

30. Słabym punktem rybnickich instytucji 
kultury jest pozyskiwanie dotacji 
zewnętrznych.  Przez cały okres objęty 
analizą instytucjom kultury udało się 
uzyskać tylko 574 tysiące złotych, czyli 
0,6% sumy środków, jakimi dysponowały 
instytucje kultury pomiędzy 2012 a 2016 
rokiem.

31. Władze miasta w latach 2015–2018 
zdecydowały się przeznaczyć na wsparcie 
kulturalnych projektów organizacji 
pozarządowych łącznie 1,3 mln złotych. 
To zdecydowanie zbyt mała kwota, 
by móc myśleć o rozwoju aktywności 
kulturalnej prowadzonej przez organizacje 
pozarządowe z Rybnika. Władze miasta 
pozbywają się w ten sposób jednego 
z kluczowych narzędzi stymulowania 
rozwoju kultury w mieście. 

32. Środki, które nie trafiają do instytucji 
kultury lub nie są przekazywane NGO  
w otwartych konkursach dotacyjnych –  

a mowa tu o kwocie około 1,5 mln złotych 
w 2015 oraz ponad 2 mln złotych w 2016 – 
służą finansowaniu inicjatyw własnych władz 
miasta. 

33. Pomiędzy rokiem 2012 a 2017 przyznano 
łącznie 30 nagród Prezydenta Rybnika. 
Średnia wysokość nagrody wyniosła 2 630 
zł. Łączny budżet na nagrody wyniósł zaś 
79 000 zł. To tylko 0,1 procenta wysokości 
sumy środków na bieżące potrzeby kultury 
w tym roku. Rybnik poza tą nagrodą nie ma 
żadnych innych narzędzi gratyfikacji bądź 
wspierania rozwoju indywidualnych twórców 
i animatorów kultury. To istotna wada 
miejskiej polityki kulturalnej.
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KULTURA 
W UJĘCIU 

DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH

Rybnik posiada szereg dokumentów, które 
wyznaczają długoterminowe strategie dla 
kultury miejskiej. Najbardziej aktualnym jest 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika 
do 2020 roku przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Rybnika nr 662/XLIII/2017 z 14 grudnia  
2017 r. 

W LPR została przeprowadzona zarówno 
diagnoza stanu miejskiej kultury, jak też 
kierunki jej rozwoju z punktu widzenia 
działań rewitalizacyjnych. Diagnoza przyjmuje 
perspektywę „poszerzania pola kultury” 
zgodnie z tendencją deinstytucjonalizacji 
– zarówno w zakresie zmieniającego się 
uczestnictwa w kulturze, jaki i przyjętej 
perspektywie badawczej. 

mieszkańców i dostępność oferty kulturalnej  
w miastach ościennych, nie jest to zdaniem tej 
diagnozy, istotny problem. 

Za ważniejsze uznane jest bowiem 
„niedostosowanie oferty instytucji do potrzeb 
mieszkańców”. Zdaniem autorów LRP znacząca 
część oferty jest skierowana do klasy średniej. 
Odwołują się przy tym zarówno do badań 
ogólnopolskich, jak i analizie wydarzeń 
kulturalnych w Rybniku dostępnych w portalu 
kultura.rybnik.eu. Podkreślone jest przy tym 
coraz bardziej widoczne zjawisko „stopniowych 
zmian w ofercie i aktywności poszczególnych 
domów kultury w kierunku silniejszej współpracy 
z lokalnymi środowiskami oraz większemu 
otwarciu się na potrzeby i oczekiwania lokalnej 
społeczności”. Jako przykłady pokazują tu 
m.in. badania potrzeb mieszkańców, projekt 
„Podwórko Boguszowice” czy inicjatywa 
stworzenia ogrodu społecznościowego przy 
DK Chwałowice.

Na podstawie przygotowanej przez 
siebie diagnozy, autorzy LPR stwierdzają,  
że „obecność samorządowych instytucji kultury 
oraz aktywność organizacji pozarządowych 
na poszczególnych podobszarach 
rewitalizacji należy uznać za istotny potencjał 
kulturotwórczy do podejmowania działań o 
charakterze rewitalizacyjnym, szczególnie w 
realizacji strategii rewitalizacji poprzez kulturę.”

Diagnoza stanu kultury będąca częścią 
LPR zwraca uwagę na problem związany  
z dotarciem oferty kulturalnej do jej odbiorców. 
Zwraca również uwagę, że „w wymiarze 
instytucjonalnym działalność́ kulturalna opiera 
się głównie na strukturze samorządowej”, 
ale podkreśla obecność również innych osób  
i podmiotów, które prowadzą działalność 
kulturą w mieście. Za kluczowe uznaje tutaj 
działania, inicjatywy i projekty realizowane 
przez organizacje pozarządowe działające  
w obszarze kultury. Wynika to z założenia 
autorów LPR, według którego „prawdopodobnie 
większość́ działań skierowanych do 
osób wykluczonych, włączających ich do 
społeczności, podnoszących kompetencje 
kulturowe, oraz związanych z edukacją  
i upowszechnianiem kultury” jest prowadzona 
przez te właśnie podmioty. 

Analizując działalność sfery kultury 
instytucjonalnie w mieście, autorzy LPR 
dostrzegają zwiększającą się liczbę wydarzeń 
i szeroką ofertę (z punktu widzenia jej 
różnorodności), ale jednocześnie uznają, 
że „pewne środowiska lub grupy społeczne 
nie są w zadowalającym stopniu obecne  
w działaniach instytucji oraz w programowaniu 
jej oferty”. Podkreślają również nierównomierne 
rozmieszczenie instytucji kultury, ale ze 
względu na zauważoną wysoką mobilność 



17
DNA MIASTA: RYBNIK | DIAGNOZA 2018

17

Warto zauważyć, że niniejsza diagnoza 
potwierdza i pogłębia obserwacje zarysowane 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Jednym 
z głównych wniosków raportu DNA Miasta 
jest stwierdzenie, iż rybnicka kultura jest 
skoncentrowana na upowszechnianiu kultury 
i prowadzeniu działań adresowanych do 
lokalnych odbiorców. Dla programu rewitalizacji 
to zaleta – z pewnością ułatwi wykorzystanie 
istniejącego potencjału do wsparcia działań 
rewitalizacyjnych w mieście. Tym bardziej,  
że na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie  
4 z 6 wskazanych w LPR obszarów kryzysowych 
działają domy kultury (Boguszowice Osiedle, 
Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom).  
Z tego też względu może się okazać,  
że założenie uznające organizacje 
pozarządowych za kluczowe podmioty dla 
powodzenia procesu rewitalizacji może 
się okazać niesłuszne. Tym bardziej, że aż 
92,3% wszystkich dostępnych kulturze 
środków pomiędzy 2012 a 2016 rokiem  
(w części bieżącej) trafiło do instytucji kultury,  
a niniejsza diagnoza stwierdza również,  
że część środowiska pozarządowego dotyka 
inercja.

Warto także zauważyć mimo podkreślenia 
potencjału kultury w realizacji programu 
rewitalizacji w części LRP poświęconej 
pogłębionej analizie obszarów zdegradowanych 

kulturowego dzielnicy”. Jest to zapewne 
efekt działań związanych z przekształceniem 
lokalnego domu kultury w Industrialne Centrum 
Kultury działającym w wyremontowanych 
przestrzeniach kopalni „Ignacy”. 

Odniesienie do działań Industrialnego 
Centrum Kultury znajdziemy także w tabeli 
zbierającej „Cele i kierunki działań określonych 
dla obszaru rewitalizacji”. LPR ustanawia 
tutaj cel strategiczny – „Zwaloryzowanie  
i wykorzystywane społecznie, kulturalnie  
i gospodarczo dziedzictwo kulturowe dzielnicy 
i miasta”. Bezpośrednim narzędziem realizacji 
tego celu mają być projekty:

• „Rewitalizacja budynku byłej 
sprężarkowni na terenie Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby 
lokalnej społeczności. Projekt ten ma 
być przeprowadzony w latach 2018-
2019, a jego całkowita wartość wynosi 
6 mln złotych. 

• Modernizacja budynków nadszybia  
i maszynowni szybu „Kościuszko” na 
terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Rybniku. Projekt ten ma być 
przeprowadzony w latach 2018-2019,  
a jego całkowita wartość wynosi 10,5 
mln złotych.

nie znalazły się kwestie poświęcone jakości 
oferty kulturalnej. Pojawiały się one tylko 
podczas warsztatów z udziałem mieszkańców 
dzielnicy Niewiadom oraz Niedobczyce.  
Są one opisane jako „kluczowe problemy” – 
„niedostosowana do oczekiwań mieszkańców 
oferta kulturalno-edukacyjna” oraz „brak oferty 
kulturalno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży  
w wieku 13-20”. Nie zostało jednak wyjaśnione 
na czym polega owo „niedostosowanie”  
i z czego wynikają zauważone braki. 

Jako jeden z planowanych efektów rewitalizacji 
zostało za to zdefiniowane „wzmacnianie  
i urozmaicanie funkcji kulturalnych, których 
rozwój opierać się będzie na dziedzictwie 
kulturowym dzielnic, potencjale instytucji 
kulturalnych i edukacyjnych, a przede wszystkim 
na aktywności i pomysłowości organizacji 
pozarządowych, liderów lokalnych oraz 
wszystkich mieszkańców i tworzeniu warunków 
do powstawania przestrzeni spotkań”. Pojawia 
się także efekt związany z „ochroną elementów 
tworzących dziedzictwo kulturowe Rybnika,  
w tym historycznie ukształtowanego krajobrazu 
kulturowego”. 

W podobszarze Niewiadom został zaś 
zdefiniowany cel rewitalizacji w postaci 
„zwaloryzowania i wykorzystania społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego dziedzictwa 
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• Zagospodarowanie otoczenia Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy” w Rybniku na po-
trzeby lokalnej społeczności. Ten pro-
jekt również ma być przeprowadzony 
do końca 2019 r., a jego budżet wynosi  
5 mln złotych. 

Dodatkowo w ramach LPR przewidziana jest 
realizacja projektów:

• Modernizacji zabytkowego pawilonu 
„Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego 
nr 1 w Rybniku. Jego celem jest 
zwaloryzowanie i wykorzystanie 
społecznie, kulturalnie i gospodarczo 
dziedzictwa kulturowego dzielnicy  
i miasta. Wartość tego projektu to 21,7 
mln złotych, a termin ukończenia to 
koniec 2019 r. Zarys projektu przewiduje, 
że „zmodernizowany budynek zostanie 
przeznaczony na cele kulturalne, które 
będą również mieć wpływ na rozwój 
sektora turystycznego – w jego wnętrzu 
ma zostać zainstalowana atrakcyjna 
wystawa stała oparta o motywy postaci 
pomysłodawcy powstania budynku 
doktora Juliusza Rogera. Prowadzone 
będą działania o charakterze muzealnym 
z elementami doświadczalnymi, 
edukacyjnymi (tzw. edukatorium). 

dotyczą kultury. Zwłaszcza tej skoncentrowanej 
na zwiększaniu aktywności społecznej 
mieszkańców i zwiększaniu dostępności 
usług czasu wolnego. Wydają się więc być to 
projekty patrzące na kulturę z perspektywy 
teorii „poszerzonego pola kultury”.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta 
Rybnika do roku 2020

 Zadania dla kultury wyznacza również 
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta 
Rybnika do roku 2020. Została ona przyjęta 
uchwałą Rady Miasta nr 140/XI/2015 z 18 
czerwca 2015 r. Identyfikuje ona kulturę 
jako jeden z elementów „centralnego 
wyróżnika”, czyli pełnienia przez Rybnik funkcji 
centrum administracyjnego, gospodarczego 
i kulturalnego Subregionu Zachodniego.  
W ramach diagnozy „wyróżnika”, jakim według 
strategii jest kultura, zdefiniowano wysoką 
dostępność zróżnicowanych usług czasu 
wolnego. Składają się na nie m.in.:

• centrum kulturalne z atrakcyjną ofertą 
o znaczeniu regionalnym i krajowym: 
kabarety („Ryjek”), muzyka – piosenka 
(OFPA), jazz (Silesian Jazz Meeting),

• bogata, urozmaicona, całoroczna oferta 
kulturalna, dobre zaplecze instytucji 

Przewiduje się również stworzenie 
przestrzeni na wystawy czasowe.” 

• Modernizacji zabytkowego pawilonu 
„Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego 
nr 1 w Rybniku. Czas realizacji to lata 
2018 – 2019, budżet zaś wynosi 14,1 
mln złotych. Wyremontowany budynek 
– zgodnie z zarysem projektu „zostanie 
przeznaczony na cele kulturalne, które 
będą również mieć wpływ na rozwój 
sektora turystycznego – w jego wnętrzu 
ma zostać zainstalowana atrakcyjna 
wystawa stała poświęcona historii 
medycyny i farmacji.

• Modernizacji zabytkowego budynku 
byłej kaplicy przyszpitalnej dawnego 
Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku. Tutaj 
podobnie – czas realizacji do końca 2019, 
budżet 2 mln złotych. Cel modernizacji 
– poza wpisaniem w kontekst kultury – 
nie został określony w zarysie projektu. 

Ponadto w LPR został określony szereg działań, 
takich jak „Nowa energia rybnickiej tradycji 
2020”, „Ośrodek Społecznej Aktywności”, 
„ALTERNATYWNA – przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu” czy też „Program 
Aktywności Społecznej W Boguszowicach”, 
które co prawda nie bezpośrednio, ale jednak 
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kultury oraz aktywnie działający 
animatorzy kultury,

• aktywność́ kulturalna mieszkańców,  
w tym wysoki poziom kultury muzycznej,

• warunki przyrodnicze sprzyjające 
rozwojowi rekreacji: lasy, Zalew Rybnicki, 
rzeka Ruda,

• współpraca instytucji kultury i sportu

Powyższe „składowe wyróżnika” mają w przy-
szłości wesprzeć rozwój Rybnika poprzez:

• rozwój talentów mieszkańców,

• utrzymywanie więzi mieszkańców  
z miastem,

• rozwój usług dla odwiedzających Rybnik,

• zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej 
mieszkańców,

• rozwój kultury spędzania czasu wolnego

Kultura została uznana za silną stronę miasta. 
Zdaniem autorów strategii oferta kulturalna 
miasta jest „bogata, urozmaicona i całoroczna”, 
instytucje kultury posiadają „dobre zaplecze”,  
a w Rybniku działają aktywni animatorzy 
kultury. 

i zatrzymywanie podmiotów decydujących  
o rozwoju lokalnym oraz pełne wykorzystanie 
atutów miasta”. 

Analiza treści tej strategii pokazuje, że jej 
autorzy podeszli do kultury dosyć bezkrytycznie 
i nie zbadali jej rzeczywistego potencjału. 
Zdefiniowane cele są bardzo ogólne i nie 
pozwalają w istocie na mierzenie sposobu 
ich realizacji. Dla niniejszego badania, a także 
procesu tworzenia dokumentu strategicznego 
w dziedzinie kultury stanowią więc małą 
wartość dodaną. 

Kultura została także wymieniona jako element 
wizji „Rybnik 2020+” – poprzez „dostępność 
urozmaiconej oferty kulturalnej, w tym 
wydarzeń kulturalnych o randze regionalnej 
i krajowej” oraz „dostępność infrastruktury 
i instytucji umożliwiających mieszkańcom 
aktywność kulturalną” ma pomóc osiągnąć 
stan „miasta oferującego wysoką jakość życia”. 
Poprzez organizacje kulturalnych „wydarzeń 
wizerunkowych” ma również pomóc Rybnikowi 
zyskać miano „bieguna rozwoju Subregionu 
Zachodniego i ważnego ośrodka rozwoju 
województwa śląskiego”.

Kultura została wyraźnie umiejscowiona  
w tej strategii jako czynnik „wysokiej jakości 
życia w Rybniku gwarantującej rozwój 
kapitału ludzkiego i stabilizację demograficzną 
miasta”. Ma to się stać poprzez realizację celu 
szczegółowego C2.1, czyli „Dostępność usług 
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
zdrowotnych i opiekuńczych umożliwiających 
rozwój mieszkańców oraz wspierających 
rozwój rodziny”. 

Realizacja celu C3.1, czyli „Oferta wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
tworząca wyróżniający wizerunek Rybnika” 
ma zaś według strategii pomóc w osiągnięciu 
celu strategicznego „Silny i atrakcyjny 
wizerunek Rybnika umożlwiający przyciąganie 
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ANALIZA  
FINANSOWA 

Jak została przygotowana analiza finansowa? 

Wydatki, czy – jak to będzie ujęte w analizie – 
inwestycje w kulturę ze środków publicznych 
miasta ukazują realne cele polityki kulturalnej 
miasta. 

Analiza finansowa została przeprowadzona 
na podstawie danych z lat 2012–2017. 
Uwzględnia więc wszystkie powstałe w tym 
czasie uchwały budżetowe i sprawozdania 
z ich wykonania. Pod uwagę zostały wzięte 
przede wszystkim dane finansowe ujęte  
w dziale budżetu oznaczonym kodem 921, a więc 
te, które przeznaczone są na wsparcie kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego. Dodatkowo 
przeanalizowane zostały szczegółowe dane 
wynikające z systemu wsparcia dla organizacji 
pozarządowych z okresu pomiędzy 2015  
a 2018 rokiem.

oddziela środki przeznaczone na bieżącą 
działalność (czyli m.in. pensje pracowników, 
materiały, koszty eksploatacyjne i prowadzoną 
działalność) od tych, które przeznaczone  
są na poprawę stanu infrastruktury – remonty, 
modernizację czy budowę nowych ośrodków. 
Ta sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie  
w poniższej analizie. 

Informacje podstawowe

W ciągu ostatnich pięciu lat władze Rybnika 
planowały przeznaczyć średnio ponad 18,8 
mln złotych rocznie na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego. Sprawozdania 
finansowe z lat 2012–2017 pokazują zaś, 
że realnie kultura dysponowała średnim 
budżetem o ponad 200 tysięcy zł większym. 
W tym okresie władze Rybnika przeznaczały 
bowiem średnio rocznie na kulturę kwotę 19 
mln złotych. 

W całym okresie objętym badaniem kultura 
została doinwestowana kwotą 114,4 mln 
złotych, z czego 107,4 mln złotych stanowiły 
środki przeznaczone na realizację potrzeb 
bieżących. 

W tym samym czasie łączne inwestycje Rybnika 
zgodnie z planem miały wynosić średnio ponad 

Warto zauważyć, że analiza rozróżnia inwestycje 
(wydatki) planowane od zrealizowanych.  
To pozwala na sprawdzenie, w jaki sposób 
władze miasta planowały wysokość  
i podział środków i jak wyglądała rzeczywista 
realizacja tego planu. To niezwykle istotne, 
ponieważ na podstawie uchwały budżetowej 
opracowywane są również plany finansowe 
wszystkich instytucji miejskich, dla których 
urząd miasta jest organizatorem. Plany  
te zaś są kluczowe dla przygotowania programu 
merytorycznego i pozwalają instytucjom 
miejskim na ułożenie własnego kalendarza 
wydarzeń i zabezpieczenie środków na ich 
sfinansowanie. 

Oczywiście budżet miasta zmienia się w trakcie 
roku kalendarzowego – często wielokrotnie. 
Dlatego zawsze wtedy, gdy w analizie jest mowa 
o inwestycjach (wydatkach) planowanych, 
odzwierciedlają one stan budżetu na dzień 
przyjęcia uchwały budżetowej. Efekty zmian 
tej uchwały zostały przedstawione jako 
inwestycje (wydatki) zrealizowane, co 
praktycznie pokazuje strukturę budżetu miasta 
na ostatni dzień danego roku kalendarzowego. 

Konstrukcja budżetu w polskich samorządach 
dzieli środki finansowe na te, które nazywa 
bieżącymi i na te, które uznaje się za majątkowe. 
To rozróżnienie w bardzo ogólnej definicji 
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740 mln złotych (2012–2017). Rzeczywista 
realizacja tych planów w tym okresie była 
niższa średnio prawie 65 mln złotych rocznie  
i wyniosła 675 mln złotych rocznie.

To oznacza, że procentowy udział 
zrealizowanych wydatków na kulturę w tym 
okresie stanowił średnio 3,2 procent budżetu 
miasta. 

Na podstawie naszych ogólnopolskich badań 
„DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 
2016” wiemy, że w latach 2010–2015 r. 
średni procentowy udział inwestycji w kulturę 
w budżetach 99 największych polskich 
miast wynosił blisko 4 procent (3,9 procent  
w odniesieniu dla planów budżetowych i 3,8 
procent w przypadku ich realizacji). Oznacza 
to, że średni procentowy udział wydatków na 
kulturę w Rybniku jest niższy od średniej dla 
99 polskich miast. Dla miast wojewódzkich 
(poza Kielcami) średnia ta była jeszcze wyższa  
i w podanym okresie wynosiła 4,1 procent. 

Dane finansowe z lat 2012–2017

Pomiędzy 2012 a 2016 r. władze Rybnika 
zdecydowały się przekazać na potrzeby 
kultury 114,4 mln złotych. 93,8 procent z tej 
sumy przekazane zostało na bieżące potrzeby 
kultury – funkcjonowanie instytucji kultury, 

Z danych badania „DNA Miasta: Miejskie 
Polityki Kulturalne 2016” wynika,  
że w okresie pomiędzy 2010 a 2014 r. 
władze miasta przeznaczyły na kulturę 80,79 
mln złotych, a w tym przypadku prawie 91 
procent z tej kwoty, a więc 73,9 mln złotych 
stanowiły wydatki bieżące. Średnia wartość 
rocznych inwestycji w kulturę w tym okresie 

granty dla NGO, stypendia i tak dalej. Łącznie 
na ten cel przeznaczone zostało więc 107,4 
mln złotych. 

Na cele inwestycyjne – a więc remonty 
infrastruktury, zakup środków trwałych czy 
budowę nowych obiektów – władze miasta 
przeznaczyły 6,99 mln złotych. 
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stanowiła ponad 16 mln złotych, a więc o ponad  
3 mln mniej niż w latach 2012–2017. Warto 
także zauważyć, że kwota wydatków bieżących 
na kulturę w 2010 roku wynosiła 13,5 mln 
złotych, a więc o ponad 8 mln mniej niż w 2017 
r. To pozawala na stwierdzenie, że wartość 
inwestycji w bieżące potrzeby kultury wzrosła 
w Rybniku aż o 60% w stosunku do roku 2010.

Na Wykresie 1. przedstawiającym zmiany 
wysokości wydatków bieżących na kulturę  
w latach 2012–2017 widać konsekwentny 
wzrost sumy środków przeznaczonych na ten 
obszar działalności samorządu. Rzeczywiście 
władze miasta od 2010 r. co roku przeznaczają 
na kulturę większe środki niż w roku 
poprzednim. Warto jednak zauważyć, że o ile 
w 2011 r. budżet bieżący na kulturę wzrósł 
tylko o 80 tysięcy złotych (a rok później o 230 
tysięcy złotych), to w 2013 r. budżet skoczył 
w górę o ponad 2 mln złotych. Budżet w roku 
wyborczym ponownie wzrósł – tym razem o 
ponad 1,2 mln złotych. Budżet na kulturę 
realizowany już w całości przez nową ekipę 
rządzącą, a więc w 2015 r., wzrósł o ponad  
2 mln złotych w porównaniu do roku 2014.

Jeżeli zaś chodzi o budżet mający zaspokoić 
potrzeby majątkowe kultury, czyli remonty 
lub budowę nowych budynków lub zakup 
niezbędnych do pracy środków trwałych 

Środki wykazane w dziale 921 budżetu do 
roku 2015 dotyczą bowiem przede wszystkim 
inwestycji dokonywanych przez instytucje 
kultury. Największe wydatki, które pojawiały 
się w Rybniku – np. związanych z rewitalizacją 
zabytkowych budynków kopalni Ignacy – były 
zaś uwzględniane w innych działach budżetu. 

to tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Wysokość środków przeznaczanych na 
sfinansowanie tego typu potrzeb jest bardzo 
niska i podniosła się dopiero w 2016 i 2017 
roku do poziomu przekraczającego 0,5 mln 
złotych. Analiza tych wydatków nie pokazuje 
jednak pełni sytuacji panującej w Rybniku. 
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Dane procentowe z lat 2012–2016

W 2010 roku procentowy udział bieżących 
wydatków na kulturę w budżecie miasta  
(w jego części bieżącej) wynosił 3,3. Bieżące 
wydatki miasta wyniosły wówczas ponad 407 
mln złotych. W 2012 r. wartość tego wskaźnika 
spadła do poziomu 2,9 procent przy wydatkach 
bieżących miasta wynoszących 481 mln 
złotych. Maksymalny poziom procentowego 
udziału wydatków bieżących na kulturę sięgnął 
3,5 procent. Miało to miejsce w 2015 roku, gdy 
budżet miasta osiągnął poziom 546 mln złotych. 
Jednocześnie jednak w 2017 r. procentowy 
udział wydatków bieżących na kulturę spadł 
do poziomu 3,2 procent. Przy budżecie całego 
miasta na poziomie 673 mln złotych udział 
ten pozwala na zachowanie konsekwentnego 
wzrostu sumy środków finansowych na kulturę. 
Gdyby jednak procentowy udział wydatków 
bieżących na kulturę w 2017 roku utrzymał 
się co najmniej na takim poziomie, jak w 2015 
roku, to kultura mogłaby liczyć na budżet  
w wysokości o prawie 2 mln większy. 

Średni procentowy udział wydatków bieżących 
na kulturę w budżecie bieżącym miasta w 
latach 2012–2017 w Rybniku wyniósł 3,2 
procent. Średnia dla lat 2010–2014 to zaś 3,1 
procent. 

Analiza sposobu kształtowania się poziomu 
tego wskaźnika w Rybniku prowadzi do wniosku,  
że władze Rybnika nie decydują się na znaczące 
zwiększenie procentowego udziału wydatków 
na bieżące potrzeby kultury. Pomimo tego 
kultura dysponuje corocznie większą sumą 
środków. Jest to bowiem efektem zwiększania 
ogólnej sumy wydatków w budżecie miasta. 
Rybnik staje się bogatszy, co przekłada się 
na większe zasoby przekazywane twórcom  
i animatorom kultury w mieście. Gdyby jednak 
władze miasta chciałyby dorównać liderom  
i mieć taki sam procentowy wskaźnik wydatków 
na bieżące potrzeby kultury, jaki ma Sopot  
i Jelenia Góra (czyli 4,4 procent), to budżet na 
kulturę w 2017 roku sięgnąłby poziomu prawie 
30 mln złotych. W ten sposób byłby wyższy  
o prawie 8 mln złotych od realnego budżetu  
z tego roku. 

Dane per capita 2012–2017

Dane liczone metodą per capita pokazują 
stan wydatków na kulturę w przeliczeniu na 
zameldowanego mieszkańca. Ten wskaźnik 
pozwala na dostrzeżenie różnic w liczbie 
mieszkańców. W Rybniku w latach 2012–2017 
przy średniej liczbie mieszkańców wynoszącej 
140 148 osoby wartość wydatków bieżących 
na kulturę per capita wyniosła rocznie średnio 
127,82 zł. 

Dane z lat 2010–2014 dla 100 największych 
polskich miast pokazują, że średnia wartość 
procentowego udziału wydatków bieżących 
na kulturę w budżecie bieżącym miasta 
ukształtowała się na poziomie 3,3 procent. 
Oznacza to, że Rybnik z wartością tego 
wskaźnika wynoszącą 3,1 pozycjonuje się 
poniżej średniej dla największych polskich 
miast. Liderami są tu Jelenia Góra i Sopot, 
w których ten wskaźnik przyjął wartość 4,4 
procenta. 

Na podstawie tych samych danych wyliczona 
została średnia procentowego udziału bieżących 
wydatków na kulturę w 13 największych 
miastach województwa śląskiego. W grupie 
tej znajdują się: Wodzisław Śląski, Katowice, 
Zabrze, Bielsko–Biała, Sosnowiec, Gliwice, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, 
Tychy, Ruda Śląska, Bytom oraz oczywiście 
Rybnik. Średni, procentowy udział wydatków 
bieżących na kulturę w tej grupie miast 
ukształtował się na poziomie 3,2 procent.  
To znowu wartość wyższa niż ma to miejsce  
w Rybniku. Warto podkreślić, że miastem, 
które w latach 2010–2014 przeznaczało 
procentowo najwięcej pieniędzy na bieżące 
potrzeby kultury jest Wodzisław Śląski (4,2 
procent). Zaraz za nim plasują się Katowice (4,1) 
oraz Zabrze (3,9). Na końcu tego zestawienia 
znajduje się zaś Bytom (1,5), Ruda Śląska (1,9) 
i Tychy (2,5). 
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Jeśli zaś mowa o okresie 2010–2014 to 
wartości te były zdecydowanie niższe. Średnie 
wydatki bieżące na kulturę liczone łącznie  
w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 
wówczas 105 zł. 

Na Wykresie 3. przedstawiającym zmiany 
w wysokości wydatków bieżących liczonych 
metodą per capita można zauważyć 
konsekwentny wzrost wartości tego wskaźnika 
w Rybniku. W 2010 r. było to 96 zł. W 2017 
r. jest to zaś aż 155 zł. To wzrost o ponad 61 
procent w ciągu 8 lat pomiędzy 2010 a 2017 
rokiem. 

Jednocześnie jednak warto zauważyć, że średnia 
wartość dla lat 2010–2014 zł, jaką przyjął ten 
wskaźnik w Rybniku była identyczna ze średnią 
liczoną dla 100 największych polskich miast. 
Wartość ta osiągnęła 105 zł. Gdyby brać pod 
uwagę wskaźnik z 2017 r., to widać wyraźne 
przekroczenie wartości średniej. Dużo brakuje 
jednak do lidera w tej dziedzinie, czyli Sopotu, 
który w latach 2010–2014 inwestował  
w bieżące potrzeby kultury średnio aż 386 zł 
na każdego mieszkańca miasta. 

W gronie miast województwa śląskiego 
średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 104 
zł (lata 2010–2014). Ponownie więc Rybnik 

Analiza tego wskaźnika pokazuje, że dzięki 
wzroście wysokości funduszy na bieżącą 
działalność kulturalną pomiędzy 2010  
a 2017 rokiem Rybnik w znaczący sposób 
poprawił wartość środków w przeliczeniu na 
mieszkańca. 155 zł per capita to więcej niż 

plasuje się dokładnie w okolicach tej wartości. 
Liderem wśród tych miast są Katowice, które na 
bieżące potrzeby kultury przeznaczały rocznie 
średnio 157 zł. Na drugim końcu skali jest zaś 
Bytom, który przeznaczał praktycznie trzy razy 
mniej środków, bo 49 zł rocznie w przeliczeniu  
na mieszkańca. 



Katowice przeznaczały w 2013 roku, a więc  
w czasach konsumowania pozytywnego 
efektu związanego z metamorfozą miasta 
i jego kultury związaną ze startem o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury. 

Finansowanie instytucji kultury w latach 
2012–2016

Finansowanie działalności instytucji kultury 
należy do podstawowych narzędzi prowadzenia 
polityki kulturalnej miasta. W Rybniku władze 
miasta są obecnie organizatorem dla 7 instytucji. 
Wśród nich są trzy dzielnicowe domy kultury 
(DK Niedobczyce, DK Chwałowice oraz DK 
Boguszowice), Industrialne Centrum Kultury 
w Niewiadomiu oraz Teatr Ziemi Rybnickiej 
(które mają dodatkowe funkcje), Muzeum oraz 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

W 2016 r. na bieżące funkcjonowanie 
organizowanych przez siebie instytucji miasto 
przeznaczyło 17,4 mln złotych. Stanowiło to 
88,2 procent całkowitego budżetu na kulturę 
miasta w jego części bieżącej. 

Wysokość łącznych dotacji dla instytucji 
kultury w latach 2012–2016 wyniosła zaś 75,8 
mln złotych. Stanowiło to 82 procent budżetu 
całkowitej sumy środków bieżących na kulturę. 
Łączne wydatki na instytucje stanowiły 
zaś 92,3% wszystkich dostępnych kulturze 
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środków pomiędzy 2012 a 2016 rokiem  
(w części bieżącej).

Dane o procentowym udziale dotacji 
bieżących dla instytucji kultury w bieżącej 
części kulturalnego budżetu miasta w Rybniku 
zestawiliśmy z podobnymi danymi z innych 
miast, w których realizowaliśmy pogłębione 
analizy. Wynik tego zestawienia został 
przedstawiony na poniższym wykresie. 

Warto zauważyć, że w latach 2012–2014 
w porównaniu do Białegostoku, Koszalina, 
Słupska, Olsztyna, Katowic i Gorzowa 
Wielkopolskiego, Rybnik był miastem, które 
na działalność swoich instytucji przeznaczał 
relatywnie mniejszą część swojego budżetu 
kulturalnego (w części bieżącej). 

To pozwalałaby na zbudowanie wniosku, 
że władze miasta doceniają także inne – 
nieinstytucjonalne – obszary prowadzenia 
działalności kulturalnej. Jednakże analiza 
sposobu finansowania organizacji 
pozarządowych oraz praktyczna nieobecność 
takich narzędzi jak stypendia dla twórców 
czy nagrody za działalność kulturalną  
(o czym można przeczytać w dalszych częściach 
raportu) nie pozwalają postawić takiej tezy. 
Środki, które nie trafiają do instytucji kultury 
lub nie są przekazywane NGO w otwartych 
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Biblioteki Publicznej (prawie 35 procent ogólnej 
sumy dotacji podmiotowych) oraz Teatru Ziemi 
Rybnickiej (ponad 30 procent sumy). Muzeum 
otrzymało ponad 10 procent środków,  
a dzielnicowe domy kultury łącznie prawie 
25 procent pieniędzy. Ze względu na fakt,  
że w Rybniku funkcjonuje specyficzna, jak 
na miasto tej wielkości, struktura instytucji 
kultury, można powiedzieć, że aż 89,6% 
środków trafia do tzw. Instytucji pierwszego 
kontaktu – domów kultury i biblioteki. Teatr 
Ziemi Rybnickiej formalnie jest bowiem domem 
kultury, chociaż duża część jego zadań wiąże 
się z działalnością impresaryjną. 

W ramach badania „DNA Miasta: Miejskie 
Polityki Kulturalne 2016” udało się ustalić, 
jak wygląda podobna struktura budżetu  
w 99 największych polskich miastach. Trudno 
tu jednak o proste zależności, gdyż miasta 
prowadzą bardzo nieprzejrzystą strukturę 
podziału instytucji w ramach swojego budżetu, 
a analiza była oparta przede wszystkim  
o wysokość wydatków w poszczególnych 
rozdziałach budżetowych, jak np. rozdział 
„92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby”, w ramach którego mogą funkcjonować 
nie tylko tradycyjne domy kultury, ale również 
te, które pełnią bardziej rozbudowane funkcje. 
Tak jak rybnicki Teatr Ziemi Rybnickiej oraz 
ICK Niewiadom, które poza pełnieniem 

konkursach dotacyjnych – a mowa tu o kwocie 
około 1,5 mln złotych w 2015 oraz ponad 
2 mln złotych w 2016 – służą finansowaniu 
inicjatyw własnych władz miasta. 

Dla porównania warto dodać, że zgodnie  
z danymi płynącymi z badania „DNA Miasta: 
Miejskie Polityki Kulturalne” średni procentowy 

udział wydatków na instytucje kultury dla 99 
największych polskich miast kształtuje się  
na poziomie 86 procent. 

Analiza struktury budżetu przekazanego 
instytucjom kultury w okresie pomiędzy 2012 
a 2016 r. pokazuje, że najwięcej środków 
zostało skierowanych do Powiatowej i Miejskiej 
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funkcji dzielnicowego domu kultury pełni także 
kluczową rolę w obsłudze ruchu turystycznego 
oraz pielęgnuje dziedzictwo industrialne Rybnika  
(w tym pełni opiekę nad obiektami zabytkowymi, 
jak dawna kopalnia Ignacy).  

Tym niemniej jednak warto pokusić się o pewne 
spostrzeżenia. Jednym z nich jest fakt, że 
najwięcej środków w objętych naszym badaniem 
miastach, przeznaczone jest na funkcjonowanie 
centrów kultury i sztuki (30 procent) oraz domów 
i ośrodków kultury (31 procent). Następne  

są biblioteki, które otrzymują średnio 24 
procent kulturalnego budżetu. Galerie i biura 
sztuki współczesnej zwykle otrzymują jedynie  
6 procent budżetu na kulturę, a teatry 17 procent. 
W Rybniku nie ma tego typu instytucji, więc nie 
powinien dziwić tak wielki udział domów kultury 
w strukturze wydatków. 

Analizując zmiany wydatków bieżących na kulturę 
w latach 2012–2017 warto także zauważyć 
wzrastającą rolę domów kultury w strukturze 
wydatków miasta na instytucje. W 2012 roku 
na ich działalność władze miasta przeznaczały 
6,6 mln złotych. W 2017 dotacje dla tego typu 
instytucji wzrosły do poziomu 9,9 mln złotych. 

Zauważone w wcześniejszych częściach 
niniejszego opracowania zmiany w wysokości 
środków przeznaczonych na bieżące 
funkcjonowanie kultury przełożyły się także  
na wzrost dotacji podmiotowych dla wszystkich 
instytucji kultury w mieście. Średni, procentowy 
wzrost dotacji podmiotowych pomiędzy 2012  
a 2016 rokiem wynosi aż 53 procent. Największe 
zmiany dotyczą ICK Niewiadom, którego dotacja 
– w związku z powierzeniem nowych funkcji – 
wzrosła z poziomu 510 tysięcy złotych w 2012 
roku do kwoty 1,7 mln złotych w 2017 roku. 
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Dotacja podmiotowa dla Muzeum wzrosła 
pomiędzy 2012 a 2016 rokiem o 30 procent. 
W przypadku Teatru Ziemi Rybnickiej można 
mówić o 39 procentowym wzroście kwoty 
dotacji. Tutaj pojawia się także bardzo ciekawa 

że przychody tej instytucji w 2015 roku 
osiągnęły kwotę 1,7 mln złotych, co 
pozwoliło na zmniejszenie wysokości dotacji 
podmiotowej. W 2016 roku ta sama instytucja 
zwiększyła swoje przychody do kwoty 2,2 mln 
złotych. 

W tym miejscu warto zauważyć, że działalność 
miejskich instytucji kultury pozwoliła  
na uzyskanie przychodów własnych w łącznej 
wysokości 14,6 miliona złotych (w latach 2012–
2016). Kwota ta stanowi ponad 13,7 procenta 
sumy środków przekazanych na bieżącą 
działalność kulturalną przez władze miasta  
z budżetu (nie tylko dla instytucji kultury). 

Po zsumowaniu łącznych przychodów (w tym 
m.in. dotacji podmiotowej, dotacji celowych, 
pozyskiwanych dotacji zewnętrznych oraz 
przychodów z działalności) okazuje się,  
że łączna kwota środków przeznaczonych 
na działalność kulturalną instytucji kultury  
w latach 2012–2016 osiągnęła poziom ponad 
91 mln złotych. Dotacje podmiotowe stanowią 
83,3 procent tej kwoty (75,8 mln złotych).  

Na Wykresie 8. przedstawione zostały zmiany 
wysokości przychodów własnych instytucji 
kultury w latach 2012–2016. Prezentowane 
są one jako suma przychodów wszystkich 

kwestia związana z przychodami instytucji 
kultury w Rybniku. W przypadku Teatru Ziemi 
Rybnickiej dotacja w 2015 roku była wyższa 
od tej w 2016 i wynosiła ponad 6 mln złotych  
(w 2016 4,9 mln złotych). Wynika to z faktu,  
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dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej. 
Biblioteka zaś pozyskała prawie 340 tysięcy 
złotych, a więc 58% wszystkich środków  
z tego źródła. 

Dla porównania – w o wiele mniejszej Jeleniej 
Górze, w której miasto jest organizatorem 
dla 10 instytucji kultury, tylko w ciągu pięciu 
lat (2010–2014), jeleniogórskie instytucje 
samodzielnie bądź we współpracy z urzędem 
miasta pozyskały dodatkowo ponad 18,2 mln 
złotych. To ponad 25% kwoty, jaką władze 
miasta przekazały w tym czasie jeleniogórskim 
instytucjom. Co więcej nie ma w Jeleniej Górze 
ani jednej instytucji, która nie pozyskałyby 
żadnych środków w tym okresie. Przyczyną 
zupełnie odmiennej sytuacji w Jeleniej Górze 
może być nie tylko sprawność i nastawienie 
pracowników instytucji kultury. Miejscowy 
urząd od wielu lat z powodzeniem stosuje 
bowiem mechanizm finansowania wkładu 
własnego w projektach, na które udało się 
pozyskać finansowanie. Istnieje możliwość 
łatwego wzięcia pożyczki z budżetu miasta 
umożliwiającego bieżące finansowanie 
realizacji projektów, w których finansowanie 
następuje po zakończeniu działań.  

Ostatnim elementem analizy finansów miejskich 
instytucji kultury jest kwestia wynagrodzeń. 
W Rybniku pomiędzy 2012 a 2016 rokiem  

własnych. Analiza dostępnych sprawozdań 
finansowych z lat 2012–2016 pokazuje, 
że dyrektorzy instytucji bardzo ostrożnie 
planują własne przychody. Tymczasem tylko 
w 4 przypadkach na 33 analizowane suma 
rzeczywistych przychodów była niższa 
od planu. Średnio przychody były wyższe  
aż o 60 procent od tych zakładanych.  
W liczbach bezwzględnych wygląda to 
tak, iż zgodnie z przygotowanymi planami 
finansowymi przychody własne instytucji  
w badanym okresie miały wynieść ok. 9,3 mln 
złotych. Realnie pieniędzy było aż o 3,7 mln 
złotych więcej (bo ok. 13,2 mln złotych). Tak 
daleko idąca ostrożność jest zrozumiała dla 
każdego, kto miał okazję prowadzić instytucję 
kultury i wie dobrze, jak łatwo jest naruszyć 
dyscyplinę finansów publicznych. W istocie 
jednak przyjęcie takiej zachowawczej strategii 
spowalnia rozwój instytucji kultury. 

Słabym punktem rybnickich instytucji 
kultury jest również pozyskiwanie dotacji 
zewnętrznych.  Przez cały okres objęty 
analizą instytucjom kultury udało się uzyskać 
tylko 574 tysiące złotych, czyli 0,6% sumy 
środków, jakimi dysponowały instytucje 
kultury pomiędzy 2012 a 2016 rokiem.  
To daje średnią na poziomie 118 tysięcy złotych. 
Niektóre instytucje, jak DK Boguszowice oraz 
Teatr Ziemi Rybnickiej nie pozyskały żadnej 

instytucji ze względu na to, że każda z instytucji 
ma inne zadania i inne możliwości generowania 
przychodów. Teatr Ziemi Rybnickiej jest 
instytucją, która ze względu na swój 
impresaryjnych charakter i posiadane zaplecze 
infrastrukturalne jest w stanie wygenerować 
bardzo wysokie przychody. Dlatego nie 
powinno dziwić, że ta instytucja odpowiada aż 
za 54,7 procent wszystkich przychodów. Z kolei 
Biblioteka (PiMBP) ani nie ma zbyt wielkich 
możliwości pozyskiwania przychodów, ani też 
nie dysponuje infrastrukturą, na której mogłaby 
zarabiać na swoją działalność (np. poprzez 
wynajem pomieszczeń). Dlatego też udział 
Biblioteki w strukturze przychodów wynosi 
tylko 5,6 procenta. Warto też zwrócić uwagę, 
jak zmiana roli i zasobów ICK Niewiadom 
wpłynęła na sumę przychodów tej instytucji. 
W sprawozdaniu za 2012 r. instytucja ta po 
stronie przychodów własnych zapisała 88 
tysięcy złotych (mniej miało tylko Muzeum). 
Od 2014 roku, czyli po przejęciu obiektów 
po dawnej kopalni Ignacy, przychody zaczęły 
systematycznie rosnąć, by w 2016 osiągnąć 
kwotę 232 tysięcy złotych. 

W związku z tym, że działania każdej instytucji 
kultury planuje się z dużym wyprzedzeniem, 
istotne jest, w jaki sposób instytucje planują 
swój budżet na kolejne lata. W tym kontekście 
najważniejsze jest planowanie przychodów 
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na opłacenie pracy twórców i animatorów 
kultury przeznaczone zostało 55,6 mln złotych, 
czyli średnio 10,7 mln złotych rocznie. Kwota 
ta stanowi 58,9 procent sumy środków, jakimi 
w tym samym okresie dysponowały miejskie 
instytucje kultury. Dobą informacją jest fakt,  
że poziom wynagrodzeń rośnie wraz ze 
wzrostem nakładów na kulturę w mieście.  
W 2012 r. budżet przeznaczony na 
wynagrodzenia dla pracowników instytucji 
kultury wynosił 9,3 mln złotych. W 
2015 wzrósł do 10,5 mln złotych.  
A w 2016 osiągnął poziom 11,6 mln złotych. 

Brakuje tutaj danych porównawczych  
z innych miast, które umożliwiłyby dokonanie 
rzeczywistej analizy efektywności działań 
instytucji kultury. Być może jednak w ogóle taka 
analiza nie jest możliwa, gdyż każda instytucja 
kultury posiada swój własny model pracy  
i system wynagradzania pracowników. Tutaj 
zasada – im mniej, tym lepiej – nie ma żadnego 
zastosowania. Tym bardziej, że jak wskazują 
dane GUS poziom wysokości pensji w sektorze 
kultury w Polsce wskazuje raczej na mocne 
niedoinwestowanie sfery kultury. Istotne jest 
także, że bardzo często to właśnie pracownicy 
i ich kompetencje są najważniejszym zasobem 
instytucji kultury. Podawane tutaj liczby należy 

– wobec braku danych i metody umożliwiającej 
przeprowadzenie rzetelnej analizy – traktować 
czysto informacyjnie i nie wyciągać na ich 
podstawie zbyt daleko idących wniosków. 

Wsparcie NGO

Istotną pozycją w kulturalnym budżecie 
każdego miasta naszym zdaniem powinny być 
środki przeznaczone na wsparcie organizacji 
pozarządowych zajmujących się kulturą.  
W 2015 r. średni udział wydatków dedykowanych 
wsparciu organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność kulturalną wśród  
99 największych polskich miast kształtował się 

Tabela 1. Wynagrodzenia w instytucjach kultury
Instytutucja DK Boguszowice DK Chwałowice DK Niedobczyce ICK Niewiadom Muzeum PiMBP Teatr Suma końcowa
2012  631 099,75  zł  773 849,15  zł  634 914,19  zł  361 828,95  zł  940 494,64  zł  3 963 714,54  zł  2 084 332,34  zł  9 390 233,56  zł 

2013  645 811,65  zł  828 893,01  zł  710 203,52  zł  418 152,91  zł  984 407,86  zł  5 882 583,82  zł  2 058 653,98  zł  11 528 706,75  zł 

2014  698 293,65  zł  880 556,32  zł  682 949,86  zł  453 652,57  zł  1 105 983,70  zł  4 336 564,64  zł  2 288 504,26  zł  10 446 505,00  zł 

2015  709 992,92  zł  892 684,69  zł  751 214,17  zł  477 601,14  zł  1 206 052,39  zł  4 493 238,75  zł  2 041 467,37  zł  10 572 251,43  zł 

2016  833 474,07  zł  791 470,00  zł  749 750,00  zł  695 572,16  zł  1 296 192,66  zł  4 749 912,87  zł  2 545 908,47  zł  11 662 280,23  zł 

Suma  3 518 672,04  zł  4 167 453,17  zł  3 529 031,74  zł  2 406 807,73  zł  5 533 131,25  zł  23 426 014,62  zł  11 018 866,42  zł  53 599 976,97  zł 

% udzial wy-
nagrodzeń w 
przychodach 
instytucji

64,1% 62,6% 41,3% 59,0% 67,6% 85,7% 35,5%
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na poziomie 2,4 procenta budżetu na kulturę (w 
części bieżącej). Aż połowa miast zdecydowała 
się na przeznaczenie na ten cel poniżej 1,9 
procenta swoich kulturalnych budżetów. 
Tymczasem w Rybniku ten wskaźnik w 2015 r. 
zatrzymał się na poziomie 1,8 procenta. 

Władze miasta w latach 2015–2018 
zdecydowały się przeznaczyć na wsparcie 
kulturalnych projektów organizacji 
pozarządowych łącznie 1,3 mln złotych.  
To zdecydowanie zbyt mała kwota, by móc 
myśleć o rozwoju aktywności kulturalnej 
prowadzonej przez organizacje pozarządowe 
z Rybnika. Władze miasta pozbywają się w 
ten sposób jednego z kluczowych narzędzi 
stymulowania rozwoju kultury w mieście. Trudno 
jednak określić, czy jest to decyzja świadoma, 
czy też wynika z ogólnego stanu wiedzy  
na temat tworzenia i realizacji polityk 
kulturalnych w Polsce. Obecnie bowiem często 
nie dostrzega się potencjału w wykorzystaniu 
konkursów dla NGO jako czynnika 
umożliwiającego np. poszerzenie środowiska 
twórców i animatorów kultury czy zapewniania 
ciągłego dopływu świeżych pomysłów i idei.

W Rybniku zaś mechanizm ten służy 
przede wszystkim finansowaniu wydarzeń 
kulturalnych uznanych już kilka lat temu  

Tabela 2. Wysokość dofinansowania wybranych organizacji pozarządowych w Rybniku

Nazwa organizacji 2015 2016 2017 2018 Suma koń-
cowa

Fundacja EDF Polska/Fundacja PGE Energia Ciepła 75000 20000 32000 62000 189000
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” 45800 26000 30000 10000 111800
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży 32000 30000 20000 29000 111000
Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „IZART” 48000 48700 96700
„Towarzystwo PrzyjaciółPaństwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku” 20000 10000 15000 28000 73000

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków z siedzibą w 
Rybniku 45200 10640 8000 8000 71840

„Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia” 20000 49000 69000
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kultu-
ralny Domek” 10000 12000 25000 20000 67000

Stowarzyszenie „Jarmark Kultury” 40000 25000 65000
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” 15000 15000 12000 10000 52000
SUMA 291000 212340 187000 216000 906340

% ogólnej sumy środków w danym roku 83,1% 70,8% 62,3% 61,7% 69,7%

za ważne i potrzebne. Zastosowanie tu formuły 
konkursowej jest tylko czystą formalnością, 
która daje możliwość legalnego przekazania 
środków na ważne dla miasta wydarzenia. 
Wyniki konkursu nie wiążą się zaś z żadnym 
zaskoczeniem, ponieważ – jak pokazała analiza 
wywiadów IDI – istnieje powszechna zgoda co 
do tego, że wybrane wydarzenia i stojące za 
nimi organizacje są warte dofinansowania. 
W Tabeli 2. zostały przedstawione częściowe 

rozstrzygnięcia konkursów dla NGO z lat 
2015 – 2018. Częściowe, ponieważ obejmują 
tylko listę dziesięciu najbardziej skutecznych 
grantobiorców. Można dostrzec, że praktycznie 
w każdym konkursie te organizacje mogą liczyć 
na dofinansowanie swoich pomysłów. W 2015 
r. te dziesięć organizacji pozyskało nawet na 
własne działania aż 83,1% środków, które były 
przeznaczone dla organizacji pozarządowych. 
Z każdym rokiem ten procent się zmniejszał, 
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zarówno tych wydawanych przez uczestników 
kultury, jak i pochodzących od prywatnych 
podmiotów. 

Niewątpliwie, zarówno obecność, jak i wysokość 
tych dodatkowych środków ma wpływ na stan 
miejskiej kultury i kształt miejskiej polityki 
kulturalnej – np. dane miasto nie musi 
utrzymywać w całości sieci miejskich bibliotek 
publicznych, jeśli są one współprowadzone 
z władzami marszałkowskimi. Trudno 
jednak zmierzyć ten wpływ i ocenić decyzje 
podejmowane na jego podstawie. Proste 
wyliczenie sumy środków, jakie przekazują 
władze marszałkowskie czy krajowe na kulturę 
w danym mieście nie daje miarodajnych 
odpowiedzi. Taka analiza musiałaby być 
znacznie bardziej skomplikowana i jest pracą 
wykraczającą poza dotychczasowe możliwości. 
Tym niemniej podczas ogólnopolskich badań 
DNA Miasta przeprowadzona została analiza 
dystrybucji środków, jakie zostały przekazane 
w ramach programów Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010–
2015 r. do podmiotów funkcjonujących w 99 
największych polskich miastach. Jej wyniki 
będą mogły powiedzieć bardzo dużo nie tylko 
o aktywności, czy też efektywności podmiotów 
prowadzących działalność kulturalną  
w największych miastach, ale również pokażą 
sytuację finansową tychże podmiotów. 

twórców w okresie pomiędzy 2010 a 2014 
przeznaczył łącznie 200 200 zł w formie 
stypendiów. Znacznie większy zaś Białystok 
tylko w 2017 r. na nagrody dla twórców  
i animatorów kultury zaplanował zaś 150 
000 zł. Dodatkowo zaplanowano przyznanie 
stypendiów zarówno młodym twórcom 
zajmującym się działalnością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury i opieką nad 
zabytkami, jak i twórcom profesjonalnym. 
Tutaj kwota stypendiów wyniosła 350 000 
zł. W latach wcześniejszych (pomiędzy 2012  
a 2016) Białystok przeznaczył na ten cel 
łącznie ponad 1,8 mln złotych, co stanowi zaś 
1,4 procenta ogólnej sumy środków bieżących 
przeznaczonych w tym czasie na działalność 
kulturalną. Dla przypomnienia – w Rybniku  
w 2017 r. na nagrody przeznaczono 0,1 
procenta budżetu bieżącego na kulturę. 

Pozyskiwanie środków z programów MKiDN

W wielu miastach poziom finansowania 
kultury nie zależy tylko od środków z budżetu 
miasta. Często obok miejskich instytucji 
kultury funkcjonują te finansowane lub 
współfinansowane ze środków samorządu 
wojewódzkiego, powiatowego lub bezpośrednio 
z budżetu państwa – poprzez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie wolno 
też zapominać o środkach prywatnych – 

co świadczy o tym, że konkursy stają się 
coraz bardziej otwarte na nowe inicjatywy  
i wydarzenia.  

Stypendia i nagrody

W Rybniku na lokalnych twórców i animatorów 
kultury czeka możliwość zdobycia finansowej 
nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochronę kultury. Nagrody te przyznawane są 
corocznie. 

Pomiędzy rokiem 2012 a 2017 przyznano 
łącznie 30 nagród Prezydenta Rybnika. Średnia 
wysokość nagrody wyniosła 2 630 zł. Łączny 
budżet na nagrody wyniósł zaś 79 000 zł.  
W latach 2012–2015 było to rokrocznie  
10 000 zł. Dopiero w 2017 r. suma 
przeznaczona na nagrody została zwiększona 
do poziomu 26 500 zł. Wciąż jest to jednak 0,1 
procenta wysokości sumy środków na bieżące 
potrzeby kultury w tym roku. 

Rybnik poza tą nagrodą nie ma żadnych innych 
narzędzi gratyfikacji bądź wspierania rozwoju 
indywidualnych twórców i animatorów kultury. 
To istotna wada miejskiej polityki kulturalnej. 

Dla porównania niewiele mniejszy Gorzów 
Wielkopolski (będący jednak miastem 
wojewódzkim) na wsparcie niezależnych 
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Każdy podmiot, który chce ubiegać się  
o wsparcie w ramach programów Ministra, 
musi bowiem (z drobnymi wyjątkami) posiadać 
wkład własny. Dla podmiotów znajdujących się 
w kiepskiej sytuacji finansowej lub mających 
problemy z uzyskaniem dodatkowego 
dofinansowania może to być bariera nie do 
pokonania. 

Można więc wnioskować, że liczba złożonych 
wniosków, sumy środków, o które ubiegają 
się podmioty z danego ośrodka oraz efekty 
– czyli liczba wniosków dofinansowanych  
i suma środków przekazanych przez MKiDN 
jest kolejnym elementem pokazującym efekty 
miejskich polityk kulturalnych.

Z 99 największych polskich miast w latach 
2010–2015 r. spłynęło do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego aż 31 842 wnioski. 
Podobnie jednak, jak w przypadku sytuacji 
z dotacjami dla NGO, istnieją w tej kwestii 
olbrzymie dysproporcje pomiędzy miastami 
wojewódzkimi a tymi nieposiadającymi 
tego statusu. Te pierwsze bowiem złożyły  
aż 77% wszystkich wniosków. Jednocześnie 
z roku na rok rośnie procentowy udział liczby 
złożonych wniosków pochodzących z miast 
wojewódzkich. W 2015 r. już tylko co piąty 
wniosek nie został złożony przez podmiot 
spoza tego typu ośrodków. Widać też wyraźną 

Wśród miast z pierwszej dziesiątki takiego 
„rankingu” są również Poznań (1743 wnioski), 
Łódź (1381), Gdańsk (1199), Lublin (1145), 
Katowice (914), Szczecin (819) oraz Toruń 
(572).

Gdzie w tej analizie jest Rybnik? Otóż w latach 
2010–2015 zarejestrowane w tym mieście 
organizacje i instytucje złożyły do MKiDN 
78 wniosków i aplikowały o łączną kwotę 
8,1 mln złotych. Udało się pozyskać prawie 
490 tysięcy złotych, czyli dodatkowe 3 zł na 
każdego mieszkańca miasta. 

Liczba złożonych wniosków pozwoliła  
na zajęcie 45 miejsca w Polsce w zestawieniu 
opartym o takie kryterium. Jeśli zaś przyjąć 
jako kryterium sumę pozyskanych środków 
liczonych metodą per capita to Rybnik zajmuje 
miejsce 84 w gronie 99 największych polskich 
miast.

Martwić powinna też liczba złożonych 
wniosków. W przypadku Rybnika na każde 
1000 mieszkańców zostało złożonych  
0,6 wniosku. Aż 76 miast może się pochwalić 
lepszym współczynnikiem w tej dziedzinie. 

przewagę średniej liczby wniosków – w 2015 r. 
na jedno miasto wojewódzkie przypadło prawie 
300 wniosków. Dla miast niewojewódzkich 
wskaźnik ten nie przekroczył 15 wniosków  
na ośrodek.

Liderem w liczbie złożonych wniosków jest 
oczywiście Warszawa. Z tego miasta pochodziło 
aż 28% wszystkich wniosków złożonych przez 
99 największych polskich miast. Jednocześnie 
w stolicy można zauważyć dosyć duży wzrost 
liczby składanych wniosków – w 2010 r. było 
to „tylko” 1166 (czyli 26% ogólnej sumy),  
a w 2015 r. już 1844 wnioski.

Kolejnym miastem mogącym pochwalić się 
dużą liczbą złożonych wniosków jest Kraków 
– z tej dawnej stolicy Polski pochodzi 3528 
wniosków, czyli 11% wszystkich sumy wniosków 
złożonych w latach 2010–2015. Również tu 
doszło do zwiększenia się liczby złożonych 
wniosków pomiędzy 2010 a 2015 r. W 2010 
r. z Krakowa zostało złożonych 485 wniosków.  
W 2015 r. liczba ta była o 57% większa  
i wyniosła już 760.

Ostatnie miejsce na podium zajął Wrocław 
z wynikiem na poziomie 1998 wniosków 
złożonych pomiędzy 2010 a 2015 r. W 2015 
r. podmioty zarejestrowane we Wrocławiu 
złożyły też 88% więcej wniosków niż w 2010.
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w diagnozie wszystkie kluczowe opinie mające 
wpływ na jakość kształtowanej miejskiej 
kultury. 

Ze względu na chęć zapewnienia pełnej 
anonimowości w niniejszej analizie nie zostały 
zamieszczone dokładne cytaty z wypowiedzi 
poszczególnych respondentów. Użycie ich  
w pełnej wersji narażałoby bowiem badanych 
na łatwą identyfikację.

W analizie nie podawane są również danych 
na temat dokładnego rozkładu opinii wśród 
respondentów. Czytelnicy nie będą mogli więc 
znaleźć informacji na przykład o tym, że 15 osób 
pozytywnie ocenia dotychczasową sytuację, a 16 
reprezentuje bardziej krytyczną postawę. Treść 
wypowiedzi nie pozwala bowiem często na tak 
jednoznaczną interpretację. Jednoznaczność 
oceny musiałaby wynikać w takich sytuacjach  
z interpretacji osoby przeprowadzającej analizę, 
co mogłoby w nieuprawniony sposób wpływać 
na końcowy jej efekt. Jednoznaczność nie 
była również celem wykorzystania tej metody 
badawczej. Chodziło tu bardziej o zebranie 
spektrum opinii umożliwiających wytypowanie 
kluczowych wyzwań związanych z polityką 
kulturalną Rybnika. 

• w jaki sposób władze Rybnika definiują 
swoją rolę i odpowiedzialność za kulturę;

• w jaki sposób przedstawiciele środowiska 
twórców i animatorów kultury definiują 
swoją rolę i odpowiedzialność rozwój 
kultury;

• w jaki sposób twórcy i animatorzy 
definiują kulturę i budują oczekiwania 
wobec władz;

• jak wygląda stan dotychczasowej debaty 
tematy związane z jakością kultury  
i systemem jej zarządzania;

• jak wygląda stan miejskiej oferty 
kulturalnej;

• jaka jest kondycja środowiska twórców  
i animatorów miejskiej kultury;

• jak może wyglądać przyszłość miejskiej 
kultury.

Anonimowych wypowiedzi udzieliło 30 osób. 
To porównywalna liczba wywiadów, z których 
wykorzystane zostały przy opracowaniach 
tworzonych w innych miastach – Katowicach, 
Koszalinie, Jeleniej Górze, Białymstoku czy 
Gorzowie Wielkopolskim. Badania w tych 
ośrodkach pokazały, że przy odpowiednim 
doborze respondentów można uwzględnić  

OPINIE LIDERÓW

Uwagi metodologiczne

Kluczowym elementem każdego badania z serii 
„DNA Miasta” są pogłębione wywiady z liderami 
opinii reprezentującymi różne spojrzenia  
na miejską kulturę. Dzięki nim można poznać 
nie tylko opinie na temat konkretnych 
wydarzeń, miejsc i osób, ale także zrozumieć 
atmosferę towarzyszącą w danym momencie 
polityce kulturalnej. Ze względu na to,  
że o udzielenie wywiadu proszone są osoby 
reprezentujące różne grupy (od urzędników  
i polityków tworzących i realizujących politykę 
kulturalną, poprzez twórców i artystów, aż 
po dziennikarzy i komentatorów) analiza ich 
wypowiedzi jest w stanie nie tylko pokazać 
kompletny obraz systemu zarządzania 
kulturą, ale także zdiagnozować przyczynę 
zdiagnozowanych sukcesów i porażek. 

Scenariusz wywiadu został skonstruowany tak, 
aby respondenci mogli udzielić odpowiedzi  
m. in. na pytania o to:
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Jakość oferty kulturalnej

Respondenci w olbrzymiej większości zwracali 
uwagę, że obecna oferta kulturalna jest na 
wyższym poziomie, niż miało to miejsce jeszcze 
kilka lat temu. Opinie te odnoszą się zarówno 
do jakości, jak i ilości wydarzeń.  Respondenci 
zwracali uwagę, że wiele rzeczy „bardzo dobrze 
się rozwija”. 

To pozytywne spojrzenie widać również  
w odpowiedziach na pytanie o zmiany, które 
zaszły w ciągu ostatnich lat w polityce kulturalnej 
miasta. Aż 64,2 procent respondentów ankiety 
online uważa, że jakość polityki kulturalnej 
w Rybniku w ciągu ostatnich 5 lat „raczej się 
poprawiła” lub „zdecydowanie się poprawiła”. 

Jakość obecnie prowadzonej polityki kulturalnej 
zdaniem 44,3 procent respondentów 
ankiety online nie tylko ma znacznie dla 
prowadzonej przez respondentów działalności 
kulturalnej, ale też daje powody do optymizmu  
w odniesieniu do przyszłości. 

Osoby wypełniające ankietę online oceniły 
stopień zaspokojenia potrzeb związanych 
z kulturą przez istniejącą w Rybniku ofertę 
kulturalną na prawie 6 w skali od 1 do 
10 (gdzie 10 oznacza ocenę najwyższą).  
Dla porównania – w realizowanym w podobnym 
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Respondenci ankiety online wskazują też,  
że najmocniejszą stroną miejskiej kultury 
są „dobry wizerunek miasta na zewnątrz”, 
„informowanie o wydarzeniach kulturalnych”, 
„działalność instytucji kultury” oraz „dostępność 
ciekawych wydarzeń kulturalnych”. Najrzadziej 
wskazywano w tym kontekście „dobre warunki 
pracy dla twórców” oraz „profesjonalizm 
polityków i urzędników tworzących warunki do 
rozwoju kultury”. 

W kontekście najważniejszych wydarzeń 
– twórcy i animatorzy miejskiej kultury 
wypełniający ankietę online – wymieniali 
najczęściej Rybnickie Dni Literatury, Rybnicką 
Jesień Kabaretową „Ryjek”, Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Artystycznej, Silesian 
Jazz Meeting oraz Dni Rybnika.  Na liście 
„najważniejszych, Pana/i zdaniem, wydarzeń 
kulturalnych w mieście, które odbyły się  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiło 
się jednak ponad 30 różnych wskazań –  
np. „Silesia Gospel Festival”, „Rybnicki Festiwal 
Fotografii”, ale też mniejsze wydarzenia, jak 
koncerty w kościołach lub mniej oczywiste 
(Rybnicki Zalew Dobrego Piwa). 

Respondenci często chwalili instytucje 
– zwłaszcza dzielnicowe domy kultury –  
za wyjście poza swoje mury i konsekwentną 
pracę z lokalnymi społecznościami (nawet 

Nie powinna ona jednak stanowić powodu do 
niepokoju. Tylko 18,6 procent respondentów 
ankiety online zaznaczyło ocenę od 1 do 4 
odpowiadając na pytanie o stan zaspokojenia 
potrzeb kulturalnych. Jako ciekawostkę warto 
podać, że praktycznie identyczny rozkład 
odpowiedzi zanotowaliśmy w Białymstoku 
(51,5 procent odpowiedzi na „mniej więcej 
na poziomie średniej krajowej”; 28,5 procent 
na „poniżej przeciętnej” oraz 20 procent  
na „powyżej przeciętnej”). 

czasie badaniu w Białymstoku średnia ocena 
stopnia zaspokojenia potrze wyniosła 5,7. 

Ponad 55% respondentów ankiety online 
uznało również, że poziom kultury w mieście 
pozycjonuje się „mniej więcej na poziomie 
średniej krajowej”.  Warto jednak zwrócić 
uwagę, na rozkład odpowiedzi – praktycznie 
podobna grupa osób deklaruje, że rybnicki 
poziom kultury jest albo „powyżej przeciętnej”, 
albo „poniżej przeciętnej”.  Ocena stanu kultury 
nie jest więc jednoznaczna. 
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jako jedna z najmocniejszych stron miejskiej 
kultury to prawie 40 procent respondentów 
ankiety online deklaruje, że przynajmniej 
raz na miesiąc korzysta z oferty kulturalnej 
instytucji i organizacji prowadzących swoją 
działalność poza Rybnikiem.  Z jednej strony 
jest to oczywiście spowodowane bliskością 
innych miast i instytucji. Łatwość dostępu 
łączy się jednak z wielokrotnie deklarowanym 
przez respondentów niniejszego badania 
poczuciem braku możliwości uczestniczenia  
w bardziej ambitnych wydarzeniach 
kulturalnych w Rybniku. 

jeśli poziom artystyczny tej pracy jest raczej 
amatorski). Jednocześnie jednak często 
zwracano uwagę, że poziom artystyczny 
dużej części wydarzeń jest poniżej oczekiwań 
respondentów. Krytyczne spojrzenia padały 
często również na wydarzenia kulturalne 
organizowane przez dzielnice w ramach 
budżetu obywatelskiego. Respondenci 
zwracali uwagę na to, że wydarzenia te, poza 
chwilą wytchnienia i rozrywki, nie przynoszą 
żadnych realnych efektów dla kulturalnego 
rozwoju miasta. 

Istotnym elementem życia kulturalnego Rybnika 
jest korzystanie z oferty poza miastem. Mimo 
że w ankiecie online „dostępność ciekawych 
wydarzeń kulturalnych” była wskazywana 
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Ankietowani deklarują, że najczęstszym 
źródłem informacji o ofercie kulturalnej miasta 
jest Internet (portale lokalne), plakaty i ulotki 
oraz media społecznościowe. System „kultura.
rybnik.eu” zajął w takim zestawieniu czwarte 
miejsce – korzysta z niego prawie 50 procent 
ankietowanych. 

Niezwykle ciekawy system informacji 
kulturalnej „kultura.rybnik.eu” jest generalnie 
oceniany pozytywnie. W skali od 1 do 10 
ankietowani przyznali mu ocenę 6,1. Aż 53 
procent ankietowanych wystawiło mu ocenę 7  
i wyższą. Warto zauważyć, że tak skonstruowany 
i prowadzony system informacji kulturalnej 
jest unikalnym rozwiązaniem w skali Polski. 
Jednocześnie jednak system ten z upływem lat 
mocno się zestarzał – zwłaszcza jeśli chodzi  
o stronę www. Duża część informacji o obiektach 
i miejscach kultury straciła swoją aktualność,  
a system filtrowania informacji o wydarzeniach 
nie pozwala na łatwą, szybką i intuicyjną 
obsługę. Na system ten składają się jednak 
– poza stroną www – również sieć nośników 
elektronicznych oraz 70 dwustronnych gablot 
z wywieszanymi regularnie wielkoformatowymi 
plakatami zawierającymi kulturalny 
harmonogram.
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wzmacnia kompetencje, promuje miasto, 
tworzy tożsamość) niż jako autonomicznej 
przestrzeni, w której kultura – a zwłaszcza 
sztuka – jest wartością samą w sobie. 

Mimo że respondenci generalnie zgadzają się, 
że kultura jest dla nich sposobem wyrażania 
wartości, poszerza postrzeganie tego, co 
prozaiczne i codzienne, to jednocześnie 
wielokrotnie zwracają uwagę na funkcje, 
które kultura może pełnić w mieście.  Dlatego 
też często w odpowiedziach na pytanie o 
definiowanie kultury pojawiają się odniesienia 

Definiowanie kultury i polityki kulturalnej

W gronie najbardziej wpływowych  
i opiniotwórczych ludzi kultury nie ma artystów, 
za którymi stałoby zaplecze instytucjonalne 
zapewniające im silną pozycję w miejskiej 
kulturze. Środowisko twórców jest w efekcie 
zdominowane przez menadżerów, edukatorów 
i animatorów kulturalnych. W efekcie dyskusja 
o roli kultury w mieście czy sposobach 
definiowania odpowiedzialności władz  
za kulturę przesunęła się bardzo mocno w stronę 
kultury, która służy innym (buduje relacje, 

do kwestii edukacji i kształtowania społeczności 
lokalnej, misyjności i współtworzenia 
tożsamości czy wizerunku miasta. Ma to 
również związek z zauważonymi potrzebami 
społeczności lokalnej, która – jak to zostało 
zauważone we wstępie do tej części raportu – 
oczekują raczej kultury, która będzie dla nich 
elementem rozrywki, niż sposobem na spotkanie  
z czymś nieoczekiwanym, uzewnętrzniającym  
i przewartościowującym myślenie. 

Istotne jest jednak to, że większość 
respondentów – mimo posiadanego zadnia 
na ten temat i dużego stopnia zgodności  
z wypowiedziami innych osób – uważa, że to 
urząd miasta powinien zdefiniować to, czym 
będzie kultura i opierająca się na niej polityka 
kulturalna w mieście. 

Rola i odpowiedzialność władz kulturę

Wybory samorządowe w 2014 roku stanowią 
prawdziwą cezurę w zarządzaniu kulturą  
w Rybniku. Respondenci zwracają uwagę,  
że w odróżnieniu od decydentów pełniących 
swoją funkcję przed wyborami, nowe władze 
nie tylko wydają się lepiej rozumieć znaczenie 
kultury, ale też bardzo intensywnie pracują nad 
jej rozwojem.  Wśród określeń, które pojawiały 
się w kontekście tej zmiany padały takie słowa 
jak „przewartościowanie dotychczasowej 
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sytuacji” czy „rewolucja w kulturze”. Dyskusyjna 
pozostaje ocena efektów tych działań i sposób 
ich realizacji. Słowa, jakie tutaj zwracają uwagę 
to „zachłyśnięcie się” i brak konsekwencji  
w działaniu. 

Aktywność nowej władzy przyjęła dwa kierunki. 
Pierwszy z nich dotyczy strukturalnych zmian 
w sposobie zarządzania kulturą w mieście. 
Drugi zaś objawia się w postaci hasła „niech 
się dzieje”, czyli z jednej strony wezwania do 
zwiększenia aktywności kulturalnej w mieście, 
a z drugiej wcielenie się rolę animatora kultury 
i organizację własnych wydarzeń. 

Pierwszy kierunek zmian to m.in. wyodrębnienie 
Biura Kultury ze struktury urzędu miasta, 
przeznaczanie większych środków finansowych 
na bieżącą działalność kulturalną, podjęcie 
wysiłków w odrestaurowaniu budynków 
stanowiących dziedzictwo industrialne miasta 
czy zmiany na stanowiskach dyrektorów 
miejskich instytucji kultury. 

W ramach drugiego obszaru działań zauważyć 
można chęć zmobilizowania środowiska twórców 
i animatorów kultury do zwiększenia swojej 
aktywności. Analizując wypowiedzi medialne 
płynące zarówno od samego Prezydenta, jak 
i jego bliskich współpracowników, można 
zrozumieć, że chodziło tu nie tylko o zbliżenie 
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w Rybniku – podobnie zresztą, jak w wielu innych 
polskich miastach – to jeden z kluczowych 
czynników mających wpływ na aktualny stan 
miejskiej kultury oraz poziom dialogu i chęci 
do współpracy. Częste zmiany osób, a zatem 
również i sposobów zarządzania kulturą, 
mogły być dodatkowym i bardzo ważnym 
źródłem niepokojów w środowisku. Pogłębia to 
również ocenę działań obecnej władzy, która –  
co trzeba przyznać – jest dosyć ambiwalentna. 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że działania 
prowadzone przez nowe władze nie opierały 
się tylko na wcieleniu się w rolę animatora 
kultury. Wnioski płynące z analizy finansowej 
pokazują, że ich zakres był znacznie szerszy. 
Konsekwentne zwiększanie wysokości budżetu 
na kulturę jest tylko jednym, ale bardzo dobrym 
przykładam na to, że nowa ekipa rzeczywiście 
uczyniła kulturę jednym z priorytetów rozwoju 
miasta. 

Respondenci ankiety online uznali, że ocena 
realizacji zadań związanych z rozwojem 
miejskiej kultury w wykonaniu Prezydenta 
Kuczery zasługuje na ocenę 6.2 (w skali 
od 1 do 10).  Przy czym prawie 40 procent 
osób biorących udział w ankiecie przyznało 
Prezydentowi ocenę 8 i wyższą. 

środowiska lokalnych twórców i animatorów 
kultury. Podkreślano również, że pomysły te albo 
realizowano przy współpracy z zewnętrznymi 
firmami eventowymi, albo traktując lokalnych 
twórców jako „podwykonawców”. 

Pojawiał się także bardzo mocno formułowany 
zarzut niekonsekwencji w podejmowanych 
działaniach. Zdaniem respondentów wiele  
z pomysłów nigdy nie doczekało się realizacji 
albo było wielokrotnie zmienianych bądź 
porzucanych w trakcie. Taka sytuacja wpływa 
także na poziom współpracy i dialogu – 
część respondentów wyraża przekonanie,  
że częste zmiany w celach polityki kulturalnej 
zniechęcają do współpracy. Jest to także 
źródło poważnych wątpliwości związanych  
z realizacją projektów, które pojawiały się we 
wcześniejszych dyskusjach. 

Zarzut niekonsekwencji jest zasadny, ale wpływ 
na pogłębienie się tej niekorzystnej tendencji 
miały też częste zmiany personalne wśród osób 
bezpośrednio odpowiedzialnych za sprawy 
kultury w mieście. Przez ostatnie 4 lata rybnicką 
polityką kulturalną na bieżąco zarządzały co 
najmniej trzy różne osoby. Każda z nich – 
zdaniem respondentów – miała zupełnie inny 
styl pracy i przychodziła z kolejnymi pomysłami 
do realizacji. Warto przy tym zauważyć,  
że osobowość osób zrządzających kulturą  

kultury do mieszkańców i zwiększenia liczby 
organizowanych wydarzeń kulturalnych,  
ale również o poprawę wizerunku miasta 
poprzez kulturę i przyciągnięciu uwagi całej 
Polski.  W efekcie z jednej strony można 
zaobserwować np. zwiększenie się liczby 
projektów kulturalnych finansowanych 
ze środków budżetu partycypacyjnego 
(przede wszystkim w postaci dzielnicowych 
festynów) oraz pojawienie się wydarzeń  
w rodzaju rybnickiej majówki. Z drugiej strony 
zaś to nieustannie podejmowanie działania 
zmierzające ku stworzeniu kluczowego 
wydarzenia, które – na wzór koncertów na 
stadionie – mogłoby przykuć uwagę zarówno 
mieszkańców Rybnika, jak i całej Polski. 
Takim wydarzeniem był np. Music & Water 
Festival (odbyła się tylko jedna edycja) oraz 
jest realizowany obecnie projekt adaptacji 
teatralnej powieści Szczepana Twardocha 
„Drach”.

Punktem spajającym te dwie powyższe 
perspektywy ma być zaś cykliczne Rybnickie 
Forum Kultury, które co roku staje się 
przestrzenią rozmowy o miejskiej kulturze. 

Respondenci oczywiście zauważają 
intensyfikację tych działań. Zwracają jednak 
uwagę, że duża część z nich była tworzona 
bez wystarczającego udziału przedstawicieli 
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Rola i odpowiedzialność środowiska twórców 
i animatorów kultury

Jedno z pytań zadawanych w trakcie 
wywiadów pogłębionych dotyczyło liderów 
– osób, które ze względu na swoją pracę  
i jej znacznie dla lokalnej kultury mogą pełnić 
rolę reprezentantów całego środowiska. 
W przeważającej większości wywiadów – 
mimo że były one realizowane nie tylko 
z przedstawicielami środowiska twórców  
i animatorów kultury – przewijały się 
praktycznie te same 10–12 nazwisk. To dosyć 

Jeśli zaś chodzi o rolę miejskich radnych,  
to warto zauważyć, że opinie w tej kwestii bardzo 
rzadko pojawiały się wywiadach IDI. Osoby 
wypowiadające się w ramach ankiety online 
uznali, że praca radnych miejskich związana  
z realizacją zadań związanych z rozwojem 
kultury zasługuje na średnią ocenę 4,1. Przy 
czym prawie 40 procent ankietowanych 
wystawiało ocenę 1,2 lub 3. 

Końcowa ocena roli i odpowiedzialności władz 
miasta za kulturę musi uwzględnić również 
rolę samego środowiska twórców i animatorów 
kultury w kształtowaniu polityki kulturalnej 
obecnych decydentów.  Wątpliwości dotyczące 
wcielania się Prezydenta miasta w animatora 
kultury czy traktowanie lokalnych twórców 
jako „podwykonawców” znajdują swoje 
potwierdzenie w faktach. Sytuacja ta wynika 
jednak po części z tego, że środowisko twórców 
i animatorów nie zawsze było zainteresowane 
zdefiniowaniem siebie jako partnera  
do rozmowy i wzięciem współodpowiedzialności 
za rozwój miejskiej kultury. 

Inną kwestią jest zaś fakt, czy hasło „niech 
się dzieje” jest wciąż dobrze rozumiane i ma 
taką samą moc oddziaływania. Instytucje 
kultury i organizacje pozarządowe pozytywnie 
odpowiedziały na wezwanie Prezydenta. 
Rzeczywiście – wszyscy respondenci  

są przekonani – że w Rybniku dzieje  
się zdecydowanie więcej niż wcześniej,  
a kultura zadomowiła się także poza murami 
instytucji kultury. Kłopot w tym, że bardzo 
często pojawiały się wątpliwości związane  
z brakiem poczucia sensu dalszej realizacji 
tego typu podejścia do kultury, a zamiast 
ilości, respondenci proponują zainteresowanie 
się jakością wydarzeń. 
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Nie oznacza to jednak, że w Rybniku nie ma 
artystów. Jest aktywne środowisko lobbujące 
za koniecznością stworzenia galerii sztuki 
współczesnej. Są bardzo silne ośrodki, które 
zajmują się rozwijaniem sztuki amatorskiej 
(każdy z dzielnicowych domów kultury 
posiada swoją specjalizację). Pojawiają się 
również artyści przyjezdni, którzy wspierają 
prace poszczególnych instytucji kultury albo 
prezentują swoją twórczość w impresaryjnym 
Teatrze Ziemi Rybnickiej. Podejmowane są 
inicjatywy i organizowane wydarzenia, które 
w całości skoncentrowane są na sztuce. 
Taka obecność artystów nie tworzy jednak 
fermentu, nie stanowi źródła buntu, nie tworzy 
awangardy zdolnej zapewnić wystarczająco 
silny powiew świeżości. 

Środowisko twórców i animatorów kultury 
tworzone przez menadżerów i animatorów 
kultury podchodzi do kultury bardzo 
zadaniowo. Dopiero od drugiego Rybnickiego 
Forum Kultury zaczęły się otwarte i publiczne 
rozmowy o tym, co wspólnie można być zmienić. 
Wcześniej ten głos był dosyć rozproszony i nie 
przeradzał się w konkretne propozycje zmian. 
Nie bez znaczenia jest też to, że większość 
osób z krytyczną oceną rzeczywistości  
i konstruktywnymi propozycjami, widząc brak 
równorzędnego partnera dla władz miasta, nie 
decydowały się na samodzielne rozpoczęcie 

do końca odpowiada prawdzie. Owszem 
¬¬– kluczowe osoby dla rybnickiej kultury 
wykształciły pomiędzy sobą pozytywnie 
odbieraną symbiozę, ale jednocześnie nie 
uchroniły się przed nadmierną fraternizacją. 
Rybnickie środowisko twórców i animatorów 
kultury jest niechętne do publicznej krytyki 
działań osób pozostających w tej wytworzonej 
sieci. Praktycznie żaden respondent z 
grona twórców i animatorów kultury nie był  
w stanie przypomnieć sobie ostatniego konfliktu  
o kulturę, który by zmusił kogokolwiek do 
wyjścia poza strefę swojego komfortu. Owszem 
– zdarzały się dyskusje i protesty – ale miały 
one bardziej tło personalne, niż wynikały  
z odmiennego myślenia o kulturze i jej roli  
w życiu miasta. 

Taki stan rzeczy wynika po części z dwóch 
czynników. Po pierwsze, olbrzymia większość 
twórców i animatorów kultury skupia się na 
swojej pracy i jej poświęca najwięcej czasu. 
Warto także pamiętać o tym, że kluczowe dla 
rybnickiej kultury osoby definiują się przede 
wszystkim jako menadżerowie bądź animatorzy 
kultury. To ma istotne znaczenie dla jakości 
debaty o kulturze i bezpośrednio wiąże się  
z drugim czynnikiem, czyli brakiem instytucji 
artystycznej w mieście. 

istotna informacja – zwłaszcza w kontekście 
wielkości Rybnika. 

To spostrzeżenie – podbudowane również  
o szereg innych wypowiedzi pojawiających się 
wywiadach IDI – pozwala na sformułowanie 
wniosku, że rybnickie środowisko twórców  
i animatorów kultury jest dosyć małe. Poprzez 
„środowisko” należy rozumieć sieć osób, które 
znają się nie tylko na gruncie towarzyskim, 
ale też z racji wykonywanej pracy, biorą 
udział w dyskusji o kulturze, wymieniają się 
spostrzeżeniami dotyczącymi jej poziomu 
oraz zajmują się komentowaniem decyzji 
związanych z zarządzaniem miejską polityką 
kulturalną. 

Reprezentanci tego środowiska deklarują 
bardzo mocną współpracę i brak konfliktów.  
Z uznaniem mówią także o wykonywanej przez 
kolegów i koleżanki pracy i są zadowoleni 
z jakości organizowanych przez siebie 
wydarzeń. Respondenci zwracali uwagę na 
otwartość instytucji kultury, wysoki poziom 
profesjonalizmu, zdolność do zawierania 
kompromisów i uczciwość w wywiązywaniu się 
ze wzajemnych zobowiązań. 

Jedynie wypowiedzi osób spoza tradycyjnie 
rozumianego środowiska twórców i animatorów 
kultury wskazywały na to, że ten obraz nie 
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miasta nie jest zbyt częsty. Prawie 55 procent 
ankietowanych w ogólnie nie kontaktowała się 
z urzędem miasta/radnymi lub prezydentem 
miasta i nie przekazywała uwag na temat 
funkcjonowania polityki kulturalnej w Rybniku. 
Tylko 6 osób (8,6 procent) zadeklarowało 
taki kontakt „w ciągu ostatniego miesiąca” od 
momentu wypełniania ankiety. 

Działalność Biura Kultury

Biuro Kultury funkcjonuje w obecnej formie 
od 2015 r. Zostało wyodrębnione ze struktury 
miasta by koordynować kulturalną pracę  
w mieście. Do zadań Biura Kultury należy m.in. 
współpraca z samorządowymi instytucjami 
kultury oraz koordynowanie współpracy  
z innymi podmiotami działającymi w obszarze 
kultury; prowadzenie spraw związanych  
z organizacją imprez kulturalnych  
i rozrywkowych oraz uroczystości związanych ze 
świętami państwowymi i rocznicami w Rybniku; 
współdziałanie ze środowiskami twórców  
i organizatorów działalności kulturalnej,  
w tym w zakresie działalności amatorskiej, 
prowadzenie Systemu Informacji Kulturalnej 
w ramach projektu „Kultura.rybnik.eu”; oraz 
współpraca z organizacjami i podmiotami 
zajmującymi się turystyką. 

ocena sposobu realizacji swojej roli przez 
instytucje kultury, organizacje pozarządowe 
oraz niezależnych twórców i animatorów 
kultury wyniosła 6,5 (w skali od 1 do 10).   
W przypadku oceny działalności „niezależnych 
twórców i animatorów kultury” aż 40 procent 
ankietowanych wybrało ocenę 7 i 8. 

Jednocześnie jednak ankietowani przyznają, 
że ich kontakt z władzami miasta w sprawach 
związanych z realizowaną polityką kulturalną 

procesu zmian i koncentrowały się przede 
wszystkim na własnych projektach. W ten 
sposób powstała luka, która zadziałała zarówno 
jako zachęta, jak i źródło tak aktywnej roli 
nowych władz w modernizacji lokalnej polityki 
kulturalnej. 

Warto zauważyć, że ankietowani dosyć wysoko 
oceniają pracę, jaką środowisko twórców 
i animatorów kultury wykonuje na rzecz 
realizacji miejskiej polityki kulturalnej. Średnia 
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w Rybniku podmiotów kultury w naturalny 
sposób odbierało tą relację, jak instrumentalne 
wykorzystywanie istniejących zasobów, a nie 
jako partnerską współpracę przy realizacji 
wspólnych działań. 

Taki sposób funkcjonowania Biura Kultury 
ma jednak związek z przyjętą przez 
Prezydenta Kuczerę polityką wobec kultury  
i sformułowanych przez niego oczekiwaniach. 
Odbierane przez część respondentów 
instrumentalne traktowanie może mieć 

pomiędzy postawą „koordynatora” a postawą 
„animatora” kultury. Postawa animatora 
oznaczała zaś większy zakres ingerencji w 
życie kulturalne miasta. 

W efekcie nie powinno dziwić, że w opiniach 
respondentów badania można było odnaleźć 
oceny, które wskazywały, że często Biuro 
Kultury stawało się przyjmowało postawę 
„zleceniodawcy”, który zamawia realizację 
konkretnych działań w nadzorowanych przez 
siebie instytucjach kultury. Część działających 

Analiza wyżej wymienionych zadań, a także 
lektura serii zarządzeń Prezydenta Miasta 
w sprawie szczegółowego zakresu działania 
poszczególnych wydziałów pozwala na 
sformułowanie wniosku, że Biuro Kultury stało 
się jednym z kluczowych narzędzi realizacji 
planu na kulturę Prezydenta Kuczery. Miało być 
swojego rodzaju centrum operacyjnym – stąd w 
zakresie kompetencji tego Biura można znaleźć 
zarówno kwestię koordynowania współpracy  
z podmiotami i osobami działającymi  
w obszarze kultury (co jest standardowym 
zadaniem tego typu biur), jak i „prowadzenie 
spraw” związanych z organizacją imprez 
kulturalnych i rozrywkowych (co pokazuje, że 
urząd miasta ma także ambicję pełnienia roli 
animatora kultury w mieście). 

W opinii respondentów realny styl pracy i zakres 
zadań, którym zajmowało się Biuro Kultury 
przez ostatnia lata zależał przede wszystkim 
od osoby pełniącej funkcję wiceprezydenta 
do spraw kultury lub funkcję posiadającą  
te kompetencje w swoim zakresie obowiązków. 
Dotychczas taką funkcję pełniły trzy osoby – 
Piotr Masłowski, Marcin Stach oraz Wojciech 
Świerkosz. Każda z tych osób w odmienny 
sposób definiowała rolę oraz odpowiedzialność 
władz miasta za kulturę, co miało znaczenie 
dla sposobu organizacji pracy całego Biura 
Kultury. W praktyce oznaczało to balansowanie 
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Instytucje kultury

W Rybniku działalność prowadzi 7 miejskich 
instytucji kultury. Warto zauważyć, że aż 6 
z nich pełni rolę tzw. instytucji pierwszego 
kontaktu, czyli takich, których podstawową 
rolą jest upowszechnianie kultury. W mieście 
nie funkcjonują instytucje, które można by 
scharakteryzować jako instytucje artystyczne, 
których celem byłoby wytwarzanie 
ponadczasowych dóbr kultury i sztuki. 

Wśród funkcjonujących w mieście instytucji jest 
5 domów kultury, biblioteka i muzeum. Domy 

koordynatora kwestii współpracy z podmiotami 
i osobami działającymi w obszarze kultury. 
Duża część problemów, na które zwracali 
uwagę respondenci dotyczyła zaś tych samych 
kwestii, które zarzucane są Prezydentowi 
Kuczerze – czyli np. brak konsekwencji  
w działaniu czy podejmowanie działań bez 
konsultacji z przedstawicielami środowiska 
twórców i animatorów kultury. 

Podobna jest także ocena ankietowanych. 
Stopień realizacji zadań związanych  
z rozwojem kultury został oceniony średnio  
na 6,1 (Prezydent na 6,2).  

związek z opisaną już sytuację, w której 
środowisko twórców i animatorów nie 
zawsze było zainteresowane zdefiniowaniem 
siebie jako partnera do rozmowy i wzięciem 
współodpowiedzialności za rozwój miejskiej 
kultury. 

Niepokojąco brzmią jednak sporadycznie 
pojawiające się głosy wskazujące  
na kopiowanie przez Biuro Kultury dobrych  
i już zrealizowanych wcześniej pomysłów. 
Mimo że informacje o takich praktykach 
pojawiały się tylko w trzech wywiadach może 
to stanowić jedno z potencjalnych wyzwań 
związanych z kształtowaniem się przyszłych 
relacji pomiędzy Biurem Kultury a lokalnymi 
twórcami i animatorami kultury. 

Warto także zwrócić uwagę, że w praktycznie 
każdym wywiadzie pojawiały się również 
generalne oceny wskazujące, że wyodrębnienie 
Biura Kultury pomogło nie tylko w zwiększeniu 
liczby imprez i wydarzeń kulturalnych, ale 
również w uporządkowaniu wspólnej pracy 
związanej z realizacją wydarzeń kulturalnych 
w Rybniku. Dla wielu osób istotna była także 
ewidentna poprawa jakości dialogu z UM  
w kwestiach związanych z kulturą. 

Pozwala to na sformułowanie wniosku, że Biuro 
Kultury pilnuje także zdefiniowanej w 2015 roli 
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Rybnika korzystają z oferty kulturalnej 
oferowanej przez swoich bliższych i dalszych 
sąsiadów. Do centrum Katowic można się 
dostać samochodem w ciągu 40 minut. Być 
może dlatego aż 37 procent respondentów 
ankiety online deklaruje, że co najmniej raz na 
miesiąc korzysta z oferty kulturalnej instytucji 
i organizacji prowadzących działalność poza 
Rybnikiem. Wielu twórców i animatorów 
kultury, którzy współtworzą kulturę tego 
miasta pracuje bądź pracowało w innych, 
sąsiadujących miastach. W takim kontekście 

Respondenci zwracają uwagę na wyraźną 
poprawę jakości funkcjonowania instytucji. 
Ponownie, również w kontekście pytań  
o instytucje, dostrzegana jest zwiększona 
aktywność przejawiająca się zarówno w ilości 
wydarzeń, jak i poszerzaniu współpracy z lokalną 
społecznością. Podkreślana jest także otwartość 
na współpracę i brak negatywnej rywalizacji 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 
Konkretnym przykładem jest porozumienie  
w sprawie realizacji remontów poszczególnych 
placówek. Dyrektorzy instytucji wypracowali 
model, w którym dostępne na ten cel środki 
w każdym roku koncentrowane są na jednej 
z funkcjonujących w Rybniku instytucji. Jest 
to po części efekt tego, że każda z instytucji 
mierzy się w brakami, które łatwiej uzupełnić 
poprzez współpracę. 

Zdaniem ankietowanych, sposób, w jaki 
instytucje kultury wywiązują się ze swoich 
zadań związanych z rozwojem miejskiej 
kultury, zasługuje na ogólną ocenę 6,9  
(w skali od 1 do 10).  Tylko 1/5 ankietowanych 
przyznała ocenę 5 i niższą. Warto zauważyć, 
że instytucje zostały najlepiej ocenionym 
podmiotem realizującym miejską polityką 
kulturalną.  

Ocena jakości działań poszczególnych 
instytucji kultury waha się od 5,3 (Dom Kultury 
w Rybniku – Niedobczycach) do 7,8 (Teatr 
Ziemi Rybnickiej). Teatr Ziemi Rybnickiej był też 
instytucją, którą w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
odwiedziła największa grupa ankietowanych. 
Udział w wydarzeniach organizowanych przez 
tę instytucję zadeklarowało ponad 77 procent 
ankietowanych. 

Struktura instytucji kultury w Rybniku, a przede 
wszystkim brak artystycznej instytucji kultury 
oraz koncentracja na upowszechnianiu kultury 
i prowadzenie działań adresowanych do 
lokalnych odbiorców ma swoje uzasadnienie. 
Wiąże się ono bezpośrednio z lokalizacji 
tego miasta. Rybnik jest bowiem częścią 
województwa śląskiego, które odznacza się 
najwyższym stopniem urbanizacji i gęstością 
zaludnienia. Na jego terenie znajduje się aż 
19 miast na prawach powiatu. Mieszkańcy 

kultury można podzielić na te o bardzo lokalnym 
charakterze działania (DK Boguszowice,  
DK Niedobczyce oraz DK Chwałowice) oraz 
te, których zakres terytorialny działania jest 
zdecydowanie szerszy. Podobnie zresztą, 
jak powierzone im działania. Teatr Ziemi 
Rybnickiej ma trzy generalne cele działania 
– prowadzenie działalności impresaryjnej, 
koordynację organizacji imprez miejskich (jak 
np. obchody świąt narodowych, dni miasta) oraz 
wspieranie amatorskiej twórczości kulturalnej. 
Industrialne Centrum Kultury zlokalizowane 
na Niewiadomiu od czerwca 2017 r. czuwa z 
jednej strony nad upowszechnianiem kultury, 
a z drugiej jest odpowiedzialne za wsparcie 
rozwoju turystyki miejskiej. Do tego dochodzi 
również opieka nad zabytkami – takimi jak 
zabudowania Zabytkowej Kopalni Ignacy. 

Dodatkowo w mieście funkcjonuje Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego 
Prusa (wraz z 21 filiami) oraz Muzeum.

Duża część miejskich instytucji kultury 
wypracowała również swoją specjalizację 
– np. w przypadku DK Boguszewice jest to 
działalność teatralna. Warto także zauważyć, 
że wszystkie dzielnicowe domy kultury 
znajdują się na terenie objętym szczególnym 
zainteresowaniem Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. 
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też środowisko twórców i animatorów kultury 
podchodzi z do tych kwestii z rezerwą. 

Jednym z takich projektów jest na przykład 
pomysł budowy Centrum Edukacji Artystycznej 
przy ulicy gen. J. Hallera. We lipcu 2017 
roku władze miasta rozstrzygnęły konkurs 
na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej Pawilonu CEA.  Pawilon ten 
ma się stać przestrzenią dla prowadzenia 
działalności wystawienniczej oraz edukacyjno-
popularyzatorskiej w dziedzinie sztuki 
nowoczesnej. CEA miałoby w ten sposób 
uzupełnić niedobory profesjonalnych 
przestrzeni wystawienniczych i odpowiedzieć 
na wielokrotnie zgłaszany deficyt obecności 
sztuki nowoczesnej w mieście. Projekt CEA 
jest częścią projektu „Rzeczna”, czyli koncepcji 
zagospodarowanie kwartału w ścisłym 
centrum miasta pomiędzy ulicami Hallera, 
Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. Poza 
Pawilonem CEA w tym miejscu ma powstać 
także wielopoziomowy parking oraz budynki 
mieszkalno-usługowe. W momencie tworzenia 
niniejszego raportu ruszyła budowa parkingu. 

Organizacje pozarządowe

Sektor pozarządowy w Rybniku oparty jest 
przede wszystkim na kilku doświadczonych 
i aktywnych organizacjach pozarządowych. 

Muzeum, które mieści się w jednej z kamienic 
zlokalizowanych przy rybnickim rynku.  
W kamienicy tej znajduje się także siedziba 
Urzędu Stanu Cywilnego, co w nie tylko 
ogranicza dostępne miejsce na prezentowanie 
ekspozycji zgromadzonych w muzeum, ale 
również utrudnia prowadzenie codziennej 
działalności kulturalnej. 

Jednocześnie jednak władze miasta prowadzą 
projekt inwestycyjny związany z odnową 
budynków istotnych dla dziedzictwa 
kulturowego miasta. Najważniejszym 
działaniem jest bez wątpienia „Strefa Juliusza”, 
czyli przywrócenie do stanu świetności 
zabytkowego kompleksu architektonicznego 
dawnego szpitala miejskiego numer 1 zwanego 
„Juliuszem”. W ramach prowadzonych działań 
planowane jest także otworzenie nowoczesnej 
przestrzeni galeryjnej, która mogłaby gościć 
wystawy sztuki współczesnej. Wszystkie 
działania władz miasta w obszarze kulturalnej 
infrastruktury zostały opisane przy analizie 
zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Część z tych planów – jak zwracają uwagę 
respondenci – była jednak wielokrotnie 
zmieniana. Sytuacja ta wiąże się  
z podnoszonym wcześniej zastrzeżeniem 
dotyczącym niekonsekwencji władz miasta w 
realizacji zapowiedzianych działań. Dlatego 

Dla profilu działalności miejskich instytucji 
kultury istotny jest także fakt, że rolę 
dyrektorów pełnią w dużej części osoby, które 
definiują siebie bardziej jako nowoczesnych 
menadżerów kultury niż animatorów czy 
twórców kultury. Najbardziej oczywistymi 
przykładami są tutaj Teatr Ziemi Rybnickiej 
oraz Industrialne Centrum Kultury. 

Krytyczne opinie dotykają kwestii, które 
są dosyć powszechne w całej Polsce. 
Dotyczą one m.in. braku koordynacji działań 
pomiędzy instytucjami przejawiające się  
w organizowaniu wydarzeń skierowanych do 
tego samego odbiorcy w podobnym terminie. 
Respondenci zwracają też uwagę, że nie 
wszyscy pracownicy instytucji kultury są  
w równym stopniu zainteresowani nie tylko 
tym, co dzieje się w życiu kulturalnym miasta, 
ale również poprawianiem jakości wykonywanej 
przez siebie pracy. Tłumaczone jest to z jednej 
strony zmęczeniem i popadnięciem w rutynę, 
a z drugiej brakiem realnych możliwości 
mobilizacji tych osób. Brakuje środków 
finansowych na podwyżki. Ścieżki awansu też 
są mocno ograniczone. W konsekwencji wiele 
osób pracujących w kulturze ma poczucie,  
że nie ma się po co dodatkowo starać. 

Ograniczeniem bywa też stan infrastruktury. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku 
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coraz większą świadomość tego, w jaki sposób 
można pozyskać wsparcie na realizację swoich 
projektów. Respondenci zwracają również 
uwagę, że wiele działań jest realizowane 
w ramach projektów rewitalizacyjnych – 
dotyczy to zwłaszcza działań na terenach 
objętych rewitalizacją (jak Chwałowice). Tego 
typu działania – adresowane do lokalnych 
społeczności – pozwalają także na głębszą 
integrację środowiska i zwiększenie potencjału 
przyszłych wydarzeń. 

w konkursach dla NGO została zwiększona  
o 50 000 zł (do 350 000 zł), dzięki czemu udział 
środków pozyskanych przez 10 wspomnianych 
wyżej NGO spadł do poziomu 61,7 procent. 
Czterem stowarzyszeniom, które po raz 
pierwszy dostały dofinansowanie ze środków 
miejskich (w konkursach dla NGO), udało się 
pozyskać prawie 40 tysięcy złotych. 

Ta zmiana znajduje swoje odbicie  
w wypowiedziach respondentów, którzy 
zwracają uwagę, że pojawia się coraz więcej 
nowych propozycji działań, a w środowisku 
zaczynają działań nowe osoby, które mają 

Najbardziej aktywne z nich to m.in.  
Fundacja EDF Polska/Fundacja PGE Energia 
Ciepła, Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży, 
Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne 
„IZART”, Towarzystwo Przyjaciół Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola 
i Antoniego Szafranków w Rybniku, 
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 
z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszenie Instytut 
Społeczny Silesia, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalno–Edukacyjnych „Kulturalny Domek”, 
Stowarzyszenie „Jarmark Kultury” oraz 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”. Te dziesięć 
organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich 
4 lat pozyskało prawie 70 procent wszystkich 
pieniędzy, jakie władze miasta przeznaczyły na 
działalność organizacji pozarządowych. 

Trudno się temu dziwić – kilka z tych 
organizacji odpowiada za realizację kluczowych 
wydarzeń kulturalnych w mieście. Na przykład 
Fundacja EDF/PGE Energia Ciepła organizuje 
lub produkuje Ogólnopolski Festiwal 
Kabaretowy Ryjek, OFPA czy Rybnicki Festiwal 
Fotograficzny. 

Jednocześnie jednak od dwóch lat pojawiają 
się nowe organizacje z nowymi pomysłami, 
które skutecznie pozyskują dotacje na swoje 
działania.  W 2018 r. suma środków dostępnych 
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również, że system ten nie wspiera rozwoju 
młodych organizacji. Nie daje więc także  
na długofalowe poszerzenie środowiska 
twórców i animatorów kultury o nowe 
osoby. Powiew świeżość zauważony przez 
respondentów w 2017 i 2018 roku może mieć 
zaś charakter efemeryczny. 

Działalność pozainstytucjonalna

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe 
są najważniejszymi elementami polityki 
kulturalnej każdego miasta. Nie oznacza to 
jednak, że wypełniają one w całości obraz 
miejskiej kultury. Istotnym obszarem jest także 
działalność osób i podmiotów, które działają w 
sposób niezależny od instytucji kultury. Mowa 
tu zarówno o tych twórcach kultury, które 
działają w sposób niezwiązany bezpośrednio 
z obecnymi w Rybniku instytucjami kultury 
i organizacjami pozarządowymi, jaki  
i o podmiotach prowadzącymi działalność 
kulturalną jako dodatek do swojej standardowej 
działalności – jak np. parafie, rady dzielnic czy 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Jeśli chodzi o twórców i animatorów kultury, 
to dobrym źródłem informacji jest publikacja 
„Rybnik twórcy kultury. Ludzie, inspiracje, 
działania” z 2017 r. Powstała ona po to, 
by pokazać lokalnych twórców kultury – 

Jednocześnie jednak respondenci zwracają 
uwagę, że środowisko pozarządowe dotyka 
inercja. Wynika ona z faktu, że część organizacji 
pozarządowych przez lata przyzwyczaiło 
się do otrzymywania środków z zasobów 
urzędu miasta. Zmiana polityki władz miasta 
w tym obszarze sprawiła, że organizacje  
te niekoniecznie umieją się odnaleźć w nowej 
sytuacji i zmiany swoich przyzwyczajeń. Brak 
konkurencji powodował, że nie czuły się 
zobowiązane do pracy nad swoimi projektami  
i unikania popadania w rutynę przy ich 
realizacji. Pojawianie się konkurencji nie działa 
póki co mobilizująco na te organizacje. Zamiast 
tego pojawia się postawa roszczeniowa wobec 
władz miasta i oczekiwanie, że to władze 
miasta rozwiążą ich problemy. 

Warto także zauważyć, że organizacje 
pozarządowe, które w 2017 r. również po raz 
pierwszy środki na realizację swoich działań (a 
mowa tutaj o co najmniej sześciu organizacjach, 
które wówczas pozyskały 73 575 zł), nie 
powtórzyły tego sukcesu w 2018 r.  Wydaje 
się, że istniejący system wspierania organizacji 
pozarządowych nie ma więc żadnych 
innych celów poza wspieraniem wybranych 
przez komisję konkursową projektów. Fakt,  
że w sposób regularny środki dostaje tylko bardzo 
ograniczona liczba organizacji pozarządowych 
posiadających duże doświadczenie pokazuje 

Rola organizacji pozarządowych jest dosyć 
dobrze oceniania przez ankietowanych. Średnia 
ocena roli tego typu podmiotów w realizacji 
polityki kulturalnej miasta ukształtowała się 
na poziomie 6,1. Podobnie, jak w przypadku 
instytucji kultury oraz niezależnych twórców  
i animatorów kultury, przeważają oceny 7 i 8. 

Jednym z powodów coraz większej aktywności 
nowych organizacji i osób jest – zdaniem 
respondentów – zmiana polityki władz miasta 
wobec NGO.  Poprzednie władze miasta 
bały się małych organizacji pozarządowych 
i przekazywały środki tylko tym, których 
działalność była już wcześniej znana i doceniana. 
Nowe władze są bardziej otwarte na działalność 
nowych organizacji, ale z drugiej strony – 
podobnie, jak w przypadku całościowej polityki 
kulturalnej – respondenci nie dostrzegają tu 
świadomego działania, które ma prowadzić  
ku realizacji konkretnych celów. Tym bardziej, 
że w wywiadach IDI często podkreślano, 
że autorzy pomysłów ubiegających się  
o dofinansowanie nie znają uzasadnienia decyzji 
o przyznaniu bądź odmowie finansowania  
w ramach konkursów. Odpowiedzi  
na zadawane pytania są lakoniczne i nie 
pozwalają na zrozumienie oczekiwań ze strony 
komisji konkursowej. 
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Z punktu widzenia niniejszej analizy niezwykle 
ważne okazują się także być działania 
prowadzone w dzielnicach. W związku z tym, 
że Rybnik jest organizatorem tylko 4 instytucji 
zlokalizowanych poza centralnymi obszarami 
miasta (DK Boguszowice, DK Niedobczyce 
oraz DK Chwałowice oraz ICK w Niewiadomiu), 
istotne staje się znalezienie partnerów 
zdolnych organizować wydarzenia kulturalne 
dla społeczności pozostałych dzielnic. 

Taką funkcję pełni po części 21 filii 
bibliotecznych, ale na podstawie wywiadów  
z respondentami wiadomo, że nie każda z nich 
aspiruje to realizowania zadań wykraczających 
poza tradycyjną rolę biblioteki. Na drodze 
stają zarówno kwestie kadrowe, jak i lokalowe. 
Ofertę mogłyby uzupełniać miejsca prywatne, 
które działalność kulturalną prowadzą jako 
część działalności komercyjnej, ale praktycznie 
wszystkie ze wskazanych przez respondentów 
miejsc znajdują się w centrum miasta (Klub 
Kulturalny, Żółty Młynek, Cafe Vienna, Cadillac 
Club, Art Cafe czy Herbaciarnia Małpa). 

Dlatego też istotną rolę w kulturalnym 
ekosystemie pełnią w Rybniku podmioty 
niezwiązane w tradycyjny sposób z kulturą 
lub prowadzące działalność kulturalną jako 
część innych projektów. Mowa tu m.in.  
o takich instytucjach, jak Młodzieżowy Dom 

więc nie uczestniczy w bieżącej debacie o 
stanie kultury. 

Warto także zaznaczyć, że rybnicka polityka 
wobec twórców niezależnych jest dosyć 
symboliczna. Jedyną formą wsparcia oferowaną 
przez władze miasta jest przyznawana corocznie 
nagroda Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochronę kultury. W 2018 roku taką nagrodę 
otrzymało 10 twórców indywidualnych  
i dwa zespoły. Łączny budżet przeznaczony  
na tego typu wsparcie wyniósł 40 000 zł brutto. 
To zaś tylko 0,18% budżetu, jakim władze 
miasta zdecydowały się dofinansować bieżące 
potrzeby kultury w poprzednim roku (2017). 
W Rybniku nie przyznaje się stypendiów 
artystycznych.  

Władze miasta sugerują, że brak stypendiów 
jest rekompensowany praktyką angażowania 
lokalnych twórców do współpracy przy 
organizowanych przez urząd miasta 
wydarzeniach i imprezach. Problem polega na 
tym, że system stypendialny zwykle opiera się 
na spisanych procedurach (uwzględniających 
również kryteria wyboru), a angaż  
do wydarzeń jest uzależniony od subiektywnych 
opinii organizatorów (co jest zrozumiałe). Nie 
można więc tych dwóch systemów traktować 
wymiennie. 

pochodzących z Rybnika oraz mieszkających 
lub pracujących w tym mieście. W publikacji 
tej przedstawionych zostało ok. 170 twórców  
i grup artystycznych (część z wpisów poświęcona 
była zarówno np. zespołowi muzycznemu,  
jak i poszczególnym jego członkom). 
Reprezentują oni różne nurty sztuki –  
od fotografii, poprzez literaturę, sztuki 
plastyczne, teatr, muzykę, aż po modę i kabaret. 
Na podstawie tego zestawienie od razu można 
stwierdzić, że najpopularniejszą dziedziną sztuki 
jest w Rybniku muzyka. Publikacja wymienia  
tu ok. 85 osób i grup. Dla porównania  
w teatrze działalność prowadzi 15 osób i grup, 
fotografią i filmem zajmuje się 16 osób grup,  
a modą tylko 3 osoby bądź grupy. 

Duża część z przedstawionych w tej publikacji 
osób i grup część swojej działalności prowadzi 
we współpracy z instytucjami kultury lub 
organizacjami pozarządowymi. Na przykład 
wśród osób zajmujących się fotografią 
co najmniej 3 osoby są członkami Klubu 
Fotograficznego „Format”, które od 2004 r. 
współorganizuje Rybnicki Festiwal Fotografii. 
Ten obszar działań został zaś opisany w innych 
częściach niniejszego raportu. 

Część z wymienionych w publikacji osób 
dawno już nie mieszka w Rybniku, a jedynie 
się z tym miastem utożsamia – z natury rzeczy 
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w tym dokumencie kluczowej roli organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych 
działających na wyznaczonych obszarach 
rewitalizacji. Wśród najważniejszych projektów 
rewitalizacyjnych trudno znaleźć takie, które  
w sposób bezpośredni chciałyby czerpać  
z tego potencjału. 

np. Parafia św. Józefa Robotnika, która 
organizuje Dni Cecyliańskie i jest jednym z 
gospodarzy koncertu noworocznego Miejskiej 
Orkiestry Dętej. 

Ten model działań wpisuje w teorię 
poszerzonego pola kultury. Pod tą nazwą kryje 
się nowatorskie podejście do kultury (zwykle 
traktowanej sektorowo), które poszerza ją  
o nowe grupy twórców, animatorów i odbiorców 
kultury. W poszerzonym polu kultury poszukuje 
się inicjatyw i praktyk, które dotychczas były 
klasyfikowane jako działania o zupełnie innym 
charakterze (np. nastawione na edukację, 
politykę społeczną, budowę lokalnych więzi 
czy nawet realizujących cele gospodarcze). 
Istotne jest, aby działania te angażowały 
również społeczność lokalną. W Rybniku  
to „poszerzenie” nastąpiło automatycznie. 
Przez ten fakt pozostaje nieuświadomione 
i nie ma obecnie żadnych dowodów na to, 
że władze miasta są w stanie efektywnie 
wykorzystać płynący stąd potencjał. 

Koniecznie trzeba tu powiedzieć, że pojęcie 
„poszerzonego pola kultury” znalazło się  
w rybnickim Lokalnym Programie Rewitalizacji. 
Kontekst, w jakim zostało ono wprowadzone 
odnosi się jednak do zmieniającej się sytuacji 
w kulturze i uzasadnienia proponowanej  

Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
czy Punkt Informacji Miejskiej Halo! Rybnik 
(chociaż ich siedziby również znajdują się  
w centrum miasta). W dzielnicach pozbawionych 
zaś tradycyjnej instytucji lub miejsca kultury 
największe znaczenie odgrywają rady dzielnic, 
szkoły oraz parafie. 

Tylko w 2017 roku ze środków budżetu 
obywatelskiego w co najmniej 14 dzielnicach 
zorganizowano kulturalne wydarzenia 
integracyjne adresowane do lokalnej 
społeczności. Ich inicjatorami bywają zwykle 
osoby związane z radami dzielnic, a budżet 
przeważnie mieści się w granicach od 5 do 
10 000 zł. Wydarzenia te są sprofilowane 
na „szeroko pojętą integrację mieszkańców”. 
Zwykle przyjmują one formę festynów – tak 
jak ten organizowany na Zamysłowie („Festyn 
Zamysłowski z atrakcjami dla dzieci (dmuchane 
zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, duże 
maskotki, gry i zabawy, konkurs strongman  
i stronwoman Zamysłowa, gwiazda wieczoru) 
lub imprez okolicznościowych (np. z okazji 
dnia dziecka). Trudno o oszacowanie realnych 
kosztów tych wydarzeń, gdyż wydarzenia  
te często bywają częścią większych projektów 
i działań. 

W tworzeniu życia kulturalnego miasta 
aktywnie biorą też udział parafie – jak  



Koncert Taco Hemingway podczas Up To Date Festival | fot. Damian Przestrzelski i Marcin Kondraciuk
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i integracji zaangażowanych w ten proces osób 
i instytucji.
 
Wytyczenie tak konkretnego celu dla polityki 
kulturalnej Rybnika pozwoli z jednej strony 
na jej uporządkowanie w czasie, a z drugiej 
zapewni odpowiedni poziom konsekwencji 
działań. Staranie się o ten tytuł stanie się 
nie tylko wspólnym mianownikiem wielu 
różnorodnych działań, ale także ułatwi dialog 
– w tym pomoże w pokonywaniu istniejących 
barier na temat kultury.

Konkurs wydarzenie kluczowe

Uzasadnienie i opis działania
 
Rybnik poszukuje nowego wydarzenia, które 
z jednej strony stanie się nową atrakcją dla 
mieszkańców miasta i regionu, a z drugiej 
przyciągnie uwagę całego kraju. Koncerty na 
stadionie, Water & Music Festival, produkcja 
spektaklu na bazie książki „Drach” – te działania 
pokazują, że o ile nie brakuje ambicji, to 
problemem jest znalezienie skutecznej formy 
ich realizacji. Jednocześnie istniejące obecnie 
w Rybniku wydarzenia – choć ważne dla 
miejskiej kultury – nie są z różnych powodów 
traktowane jako wydarzenia kluczowe. 
 

(w 2016) zostały wyróżnione tym tytułem. 
Jedno z polskich miast stanie się ponownie 
Europejską Stolicą Kultury w 2029 r. 
 
Procedura wyboru miast została opisana  
w decyzji Komisji Europejskiej nr 445/2014/
EU. Zgodnie z nią, polski rząd ogłosi konkurs z 
co najmniej sześcioletnim wyprzedzeniem (czyli 
2023). Decyzję o wyborze podejmuje panel 
niezależnych ekspertów z instytucji unijnych 
i państw członkowskich. Na pierwszym etapie 
sporządzana jest wstępna lista potencjalnych 
Stolic Kultury. W drugim etapie konkursu 
panel wybiera zwycięskie miasto. Przedmiotem 
oceny jest między innymi program kulturalny 
opracowany przez dane miasto. Program 
powinien mieć wyraźny wymiar europejski  
i stanowić część długofalowej strategii 
trwałego rozwoju gospodarczego, kulturalnego 
i społecznego miasta.
Dlaczego warto?
 
Starania dają szansę na powtórzenie „efektu 
ESK”, który został wytworzony w większości 
polskich miast ubiegających się o tytuł 
ESK2016. Kluczowymi przykładami są 
takie miasta jak Lublin czy Katowice, które 
wykorzystały konkurs nie tylko do zmiany 
swojego kulturalnego wizerunku na zewnątrz, 
ale także do wytworzenia wewnętrznej 
mobilizacji do przyśpieszenie rozwoju kultury  

REKOMENDACJE

Wnioski z niniejszego raportu pozwalają 
rekomendowanie podjęcia następujących 
działań. Działania te mogę stanowić również 
elementy przyszłej strategii rozwoju kultury  
w mieście. 

Start o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2029

Uzasadnienie i opis działania
 
Europejska Stolica Kultury jest unijnym 
programem, którego celem jest promowanie 
bogactwa i różnorodności kultur oraz 
wzmocnienie u obywateli poczucia 
przynależności do wspólnego, europejskiego 
obszaru kulturowego. Miasto, które zostaje 
Europejską Stolicą Kultury przez rok realizuje 
specjalny program kulturalny, korzysta też  
z inwestycji, które mają przyczynić się do jego 
waloryzacji i wspomóc jego długoterminowego 
rozwoju kultury. Dotychczas tylko dwa polskie 
miasta: Kraków (w 2000 roku) i Wrocław  
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Szerokie jury zapewni wybór najlepszej 
jakościowo propozycji. Mechanizm 
wieloletniego finansowania da zaś szansę na 
stabilny start i rozwój takiego wydarzenia (lub 
jego odświeżenie).

Szkoła animacji i edukacji kulturalnej

Uzasadnienie i opis działania
 
Skoncentrowanie rybnickiej kultury  
na upowszechnianiu i animacji kulturalnej 
stanowi świetną podstawę do budowania 
wizerunku miasta, które jest idealnym miejscem 
do nauki i praktykowania animacji i edukacji 
kulturalnej.  Organizacja szkoły – letniej bądź 
zimowej – jako okazji do szybkiego zdobycia 
unikalnej wiedzy na temat praktycznych 
aspektów pracy jako animator bądź edukator 
kulturalny, może w tym wymiernie pomóc. 
 
Istotne jest również to, że w Polsce nie ma 
takiej inicjatywy – są studia, kursy i szkolenia, 
ale nie ma miejsca, w którym w ciągu 10-
14 dni można by przejść przez profesjonalny 
program wymiany doświadczeń, pozyskiwania 
bardzo praktycznej wiedzy na temat działań 
animacyjnych lub edukacyjnych. 
 

Istotne dla konkursu jest opracowanie kryteriów 
wydarzenia kluczowego, istnienie wieloletniego 
mechanizmu finansowania oraz gwarancji 
pozostania wydarzenia w mieście zarówno 
w okresie objętym dofinansowaniem, jak  
i w ciągu np. 3 lat po zakończeniu finansowania 
w tej formule. Wydarzenie może być pomysłem 
nowym lub istniejącym i realizowanym  
w Rybniku lub poza nim. Istotne jest, aby 
wybrane wydarzenie było organizowane 
przy realnej współpracy z organizacją bądź 
instytucją z Rybnika. Sam konkurs i sposób 
selekcji powinien zostać wykorzystany do 
promocji miasta oraz dyskusji o przyszłości 
kultury oraz rozwoju dużych wydarzeń 
kulturalnych. Obowiązkowo powinno zostać 
powołane bardzo szerokie jury konkursowe. 

Dlaczego warto?
 
Konkurs na wydarzenia kluczowe ma pomóc  
w zaspokojeniu ambicji i dać szansę na 
znalezienie formuły, która da szansę na ich 
konsekwentną realizację. 
 
Może pomóc w odświeżeniu formuły 
istniejących wydarzeń i wzrost ich znaczenia 
dla życia kulturalnego miasta i regionu. 
 
Sama organizacja konkursu ma szansę  
na przykucie uwagi twórców z całego kraju. 

Szkoła animacji musi zostać powiązana  
ze stypendiami artystycznymi i animacyjnym 
oraz rezydencjami dzielnicowymi. Osoby, 
które otrzymają takie stypendia mogą stać się 
uczestnikami szkoły, a zrealizowane przez nich 
projekty mogą służyć jako omawiane studia 
przypadku.
 
Szkoła powinna odbywać się w cyklu rocznym. 

Dlaczego warto?
 
Wykorzystanie istniejącego potencjału 
kulturalnego miasta i budowanie wizerunku 
miejsca, w którym można się naprawdę nauczyć 
pracy edukacyjnej i animacyjnej. 
 
Poprzez połączenie tego działania z programem 
stypendialnym wzmacniamy szansę szasnę 
na przyciągnięcie szerokiego grona dobrych 
kandydatów na stypendia i realizacji ciekawych 
i dobrych projektów. 
 
To szansa na wzmocnienie kompetencji 
lokalnych kadr kultury i szybsza 
profesjonalizacja działań związanych z pracą 
edukacyjną i animacyjną w mieście i regionie. 
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stypendia artystyczne i edukacyjne dla 
twórców oraz animatorów zarówno z Rybnika, 
jak i spoza miasta. 
 
Program stypendialny – zwłaszcza w swojej 
części edukacyjnej – powinien być powiązany 
z programem edukacji kulturalnej oraz szkoła 
animacji i edukacji kulturalnej. Należy także 
pomyśleć o powiązaniu tego działania z pracą 
dzielnicowych domów kultury i konkursem na 
dzielnicową stolicę kultury w mieście. 
 
Stypendia powinny być przyznawane corocznie 
i na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.  

Dlaczego warto?
 
Wzmocnienie obecności sztuki i działań 
artystycznych w mieście. Uzupełnienie 
systemu wsparcia rozwoju kultury w mieście o 
ofertę dla twórców indywidualnych. 
 
Przyciągnięcie nowych twórców  
i zainteresowanie ich realizacją swoich działań 
w Rybniku. 
 
Wzrost jakości działań kulturalnych  
w dzielnicach Rybnika.

Dlaczego warto?
 
Program ten przyczyni się także do 
monitorowania postępów w pracy edukacyjnej, 
zinwentaryzuje istniejące działania i inicjatywy 
oraz pomoże w wywołaniu efektu synergii 
płynącego ze współpracy osób i instytucji 
prowadzących już działania edukacyjne  
w mieście.
 
Program doprowadzi do zwiększenia 
kompetencji kulturowych mieszkańców miasta, 
pogłębi poziom uczestnictwa w kulturze 
oraz zwiększy jakość działań edukacyjnych 
prowadzonych przez instytucje kulturalne  
i edukacyjne oraz organizacje pozarządowe. 

Program stypendialny

Uzasadnienie i opis działania
 
Działanie to ma odpowiedzieć na deficyt 
sztuki i brak instytucji artystycznej w mieście. 
Jednocześnie także analiza stanu miejskiej 
polityki kulturalnej wykazała, że w mieście 
brakuje mechanizmu wsparcia twórców 
niezależnych. Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie do struktury miejskiej polityki 
kulturalnej programu, który będzie oferował 

Program edukacji kulturalnej

Uzasadnienie i opis działania
 
Mimo wzmożonej rozmowy o pilnej potrzebie 
pracy edukacyjnej w kulturze, do tej pory 
tylko jedno polskie miasto – Warszawa – 
przygotowało i realizuje program edukacji 
kulturalnej. Inne – jak Koszalin, Słupsk, 
Poznań pracują nad takimi działaniami. 
Rybnik powinien dołączyć do tych miast  
i w najbliższym czasie przygotować swój 
Program edukacji kulturalnej, którego celem 
będzie nie tylko zwiększenie poziomu 
kompetencji kulturowych mieszkańców 
oraz pogłębienie poziomu uczestnictwa w 
kulturze, ale również inicjowanie współpracy 
międzysektorowej oraz kształcenie kadr 
kultury. 
 
Program ten powinien być tworzony przez 
powołany do tego zespół składający się  
z przedstawicieli instytucji kultury oraz instytucji 
edukacyjnych, organizacji pozarządowych, 
kadry/rady programowej szkoły animacji 
i edukacji, twórców i animatorów kultury, 
ekspertów w dziedzinie metodyki nauczania 
i animacji kulturalnej oraz urzędu miasta  
(w szczególności osób zajmujących się edukacją 
i kulturą).
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byłyby też działania stypendystów oraz 
kadry i uczestników szkoły edukacji i animacji 
kulturowej. 

Dlaczego warto?
 
Zwiększenie jakości wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w dzielnicach miasta.
 
Docenienie najbardziej aktywnych dzielnic 
i wprowadzenie dodatkowej motywacji  
do włączenia się realizację działań kulturalnych 
w mieście. 
 
Wykorzystanie potencjału innych działań  
i szansa na uzyskanie efektu synergii. 
 

System sprawozdawczości i koordynacji 
działań

Uzasadnienie i opis działania

Istniejący w Polsce system sprawozdawczości  
i koordynacji działań jest wysoce nieefektywny. 
Uniemożliwia nie tylko śledzenie postępów w 
pracy instytucji, ale czyni także niemożliwym 
przeprowadzenie bieżącej ewaluacji 
jakiejkolwiek polityki kulturalnej. 
 

Konkurs kulturalną dzielnicę miasta

Uzasadnienie i opis działania
 
Zdiagnozowane dążenie do zbliżenia 
kultury do mieszkańców i zwiększenia liczby 
organizowanych wydarzeń kulturalnych 
przyniosło swoje owoce również w dzielnicach 
miasta. Dzięki mechanizmowi budżetu 
partycypacyjnego w większości dzielnic były 
lub są organizowane małe festyny i wydarzenia 
kulturalne. Zdaniem naszych respondentów 
ilość nie zawsze niesie ze sobą jakości. 
Odpowiedzią na to i inne wyzwania związane 
z ożywieniem kulturalnym dzielnic miasta jest 
konkurs na kulturalną dzielnicę miasta. 
 
Co roku dwie z 27 miejskich dzielnic powinny 
dostawać tytuł kulturalnej dzielnicy miasta 
– jedna na pierwszą połowę roku, druga  
na drugą połowę roku. Chętne dzielnice 
powinny się ubiegać o ten tytuł (poprzez radę 
dzielnicy lub swoich radnych) przygotowując 
koncepcję działań i opis pożądanych efektów. 
Na realizację działań przyznawane byłyby 
środki, które dotychczas wydawane były z puli 
budżetu partycypacyjnego. 
 
Wsparcie merytoryczne oferowałyby lokalne 
domy kultury, osoby zarządzające programem 
edukacji kulturalnej. Do wykorzystania 

Konieczne jest więc wprowadzenie nowego 
systemy sprawozdawczości i koordynacji 
działań, który z jednej strony będzie uwzględniał 
specyfikę każdej z instytucji kultury, ale 
jednocześnie umożliwi analizę jakości tych 
działań. Nowy sposób sprawozdawczości 
powinien zawierać zarówno „twarde” dane, np. 
dotyczące liczby zrealizowanych działań lub 
frekwencji, jak też interpretację zauważonych 
zmian oraz opis podejmowanych działań 

Dlaczego warto?
 
Bez systemu sprawozdawczości niemożliwe 
będzie zdefiniowanie zarówno sukcesu, jak  
i porażki w realizacji polityki kulturalnej miasta. 
 
Wprowadzenie elektronicznego systemu 
sprawozdawczości i koordynacji działań ułatwi 
bieżące zarządzanie działaniami w kulturze  
i umożliwi szybkie reagowanie na pojawiające 
się wyzwania. 
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