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Wydanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

O B S E R W A T O R I U M                 K U L T U R Y

Kultura jest jednym z fundamentalnych pojęć współczesnej humanistyki. Odnosi się zarówno do sposobu życia jednostki jak i całych grup plemiennych, 
etnicznych, społecznych. Między kulturą a człowiekiem istnieje sprzężenie zwrotne - człowiek tworzy kulturę i sam jest przez nią stwarzany. Człowiek dzięki 
kulturze staje ponad wszystkim co go ogranicza, więzi, zamyka. Dzięki kulturze potwierdza swoją wolność, mogąc nawet przezwyciężać ograniczenia dyktowane 
przez jego własną naturę. Kulturę jako dzieło stworzone przez człowieka można w ślad za Ortegą y Gassetem nazwać kulturą kształtującą człowieka. W wymiarze 
wspólnotowym kultura jest całokształtem zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnym wielu grupom i z racji swej obiektywności 
ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. W modelu Shannona kultura jest komunikacją a komunikacja kulturą. W jej ramach dochodzi do translacji 
idei i myśli, wzajemnych interakcji oraz współdziałania. We współczesnej, jakże medialnej, rzeczywistości takie rozumienie kultury wydaje się być wyjątkowo 
ekscytujące. 

Dr Marek Chamot 

Kultura języka - język kultury
O wyzwaniach kulturoznawstwa w świecie po Wieży Babel

Globalizacja przyniosła nam zaskakujące zadania. Oto zdolność do 
szybkiego i bezproblemowego przemieszczania się ludzi po całym globie, 
pozwoliła nam zrozumieć jak czuli się budowniczy Wieży Babel, kiedy 
niespodziewanie pomieszano im języki i nie mogli się ze sobą porozumieć. 
Przedsięwzięcie upadło i więcej do niego nie wrócono. 

wane przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak 
i globalne.
I co z tym zrobić?
Chcąc zoperacjonalizować zadanie, które 
staje przed nami po zrozumieniu współcze-
sności ujętej w historii o Wieży Babel, 
musimy znaleźć pojęcie porządkujące. 
Takie pojęcie wprowadza niemiecki badacz, 
filozof, Wolfgang Welsch, jeden z kluczo-
wych teoretyków kultury przełomu pono-
woczesnego: rozum transwersalny. Rozum 
ten jest specyficznie współczesnym wy-
nalazkiem i polega na umiejętności 
jednoczesnego funkcjonowania w różnych 
strategiach kulturowych i różnych językach.  
Przy tak silnie zglobalizowanych rynkach 
finansowych i przedsiębiorczych, jak obser-
wujemy to dzisiaj (np. tradycjne marki 
samochodów rodem z Wielkiej Brytanii są 
dzisiaj własnością przedsiębiorców z da-
lekiego wschodu), umiejętność sprawnego 
poruszania się pomiędzy rozmaitymi przed-
sięwzięciami wymaga kompetencji tłuma-
cza kulturowego, którego jednym z klu-
czowych narzędzi, oprócz umiejętności 
rozumienia innego, jest umiejętność po-
sługiwania się językami obcymi. Rozum 
transwersalny nie boi się zatem różno-
rodności i potrafi sprawnie znajdować to co 
wspólne między ludźmi, nie niwecząc przy 
tym specyfiki poszczególnych jednostek. 

Gdzie i jak posiąść kompetencje tran-
swersalne? Jest to zadanie studiów kultu-
roznawczych i językowych. Perspektywa 
odbudowy jednej wspólnej kultury i jednego 
języka - sytuacji „sprzed” Wieży Babel - jest 
niemożliwa. Natomiast pozostaje zadanie 
tak umiejętnego przekładania specyficz-
nych lokalnych doświadczeń kulturowych, 

że możemy mówić o wspólnocie/wspól-
notach. 

Nowoczesne kulturoznawstwo, dzięki 
łączeniu tradycyjnych studiów o kulturze 
z perspektywą praktycznych studiów 
językowych, pozwala nabywać kompe-
tencje nie bojące się zarządzania syste-
mami kultur. Miasto jest takim systemem 
różnych kultur. Zaś umiejętność skutecz-
nego zarządzania domaga się kompetencji 
poruszania się po specyficznym kulturo-
wym świecie każdego mieszkańca. Ana-
logiczna sytuacja dotyczy poziomu regio-
nalnego, krajowego i międzynarodowego. 

Wyzwaniem zaawansowanego po-
czątku XXI wieku są studia kulturoznawczo-
językowe. Jeśli chcemy nadążać za zglo-
balizowanych kapitałem i funkcjonować na 
fali współczesności, musimy uświadomić 
sobie, że nie żyjemy w świecie jednej 
uniwersalnej historii. Świat dzisiaj jest 
światem wielu różnych opowieści, historii 
multiwersalnych, różnych systemów warto-
ściowania, coraz silniej mieszających się 
między sobą. Żyjemy bowiem w świecie po 
Wieży Babel. 

Kompetencje językowo-kulturowe są 
dziś kluczowymi kompetencjami menedżer-
skimi. Kto zda sobie z tego sprawę i przyj-
mie praktyczne konsekwencje tego stanu 
rzeczy, ten będzie liderem przyszłości. Mu-
simy bowiem pamiętać, że kapitał finanso-
wy podlega władzy kapitału kulturowego. 
Globalizacja coraz mniejszych przedsię-
wzięć domaga się coraz sprawniejszego 
grona tłumaczy kulturowych. Oto wyzwanie 
przyszłości. Tego uczy na mit o Wieży 
Babel. 

K O N G R E S O W A

Karol Zamojski

– edukacja kulturalna w szkole 

Idea włączenia szkół średnich Byd-
goszczy do przygotowań I Bydgoskiego 
Kongresu Kultury, zrodziła się podczas 
sierpniowego spotkania w Wydziale Edu-
kacji Urzędu Miasta z udziałem dyr. 
Wydziału Iwony Waszkiewicz, dyr. MOK 
Marzeny Matowskiej, radnej Bogny Bla-
chowskiej, dra Marka Chamota z WSG. 
Projekt jest odpowiedzią na środowisko-
wy postulat szerszego powrotu edukacji 
humanistycznej i kulturalnej do szkół. 
Zaniedbanie tej sfery spowodowało spa-
dek liczby czynnych uczestników kultury. 
Tymczasem na obecnym etapie rozwoju 
cywilizacyjnego edukacja kulturalna jest 
najważniejszą sferą kształcenia i wycho-
wania, decydującą o przyszłym poziomie 
rozwoju całego społeczeństwa polskiego, 
a tym samym naszej pozycji w Europie. 
Postanowiono, że jedną z podstawowych 
form aktywizacji młodzieży bydgoskich 
szkół średnich i gimnazjów będzie projekt 
„Alfabet kultury". Polega on na przepro-
wadzaniu specjalnych lekcji pod taką naz-
wą, opracowanych i prowadzonych przez 
wykładowców Instytutu Kulturoznawstwa 
Wyższej Szkoły Gospodarki. Forma lekcji 
jest bardzo atrakcyjna - ma charakter  
interaktywny. Podczas zajęć młodzież 
pozna postaci związane z przeszłością 
miasta, takie jak: Andrzej Szwalbe, 
Tadeusz Nowakowski, Marian Rejewski. 

Omówione zostaną także przykłady kul-
tury wizualnej i muzycznej. Podczas lekcji 
wykracza się daleko poza program prze-
widziany w podręcznikach. Wyjaśniane są 
zjawiska takie jak "gender", różnice 
w sposobie postrzegania człowieka 
w różnych kulturach. Uczniowie poznają 
podstawowe pojęcia ze sfery współ-
czesnej kultury i są inspirowani do 
tworzenia własnego alfabetu kultury na 
stronie internetowej projektu. Młodzie-
żowe propozycje własnych, autorskich 
haseł do „Alfabetu kultury" zostaną zebra-
ne i ogłoszone podczas Bydgoskiego Kon-
gresu Kultury. Projekt „Alfabet kultury" 
będzie realizowany praktycznie przez cały 
rok szkolny 2011/2012.  Konspekt lekcji 
został przygotowany przez wykładowców 
Instytutu Kulturoznawstwa WSG: dra Mar-
cina Kowalczyka, dra Marka Chamota 
i mgr Bognę Blachowską. Pierwszy etap 
lekcji trwa  do końca września, a  drugi, już  
po Kongresie - do końca roku szkolnego 
2011/2012.

Szkoły dotychczas objęte projektem 
to: LO nr I, LO nr VI, LO nr IX, LO nr XV, 
LO nr XX, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Administracyjnych, Zespół Szkół Handlo-
wych, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum  nr 13. 

Projekt realizowany przez Instytut Kulturoznawstwa WSG
w roku akademickim 2011/2012 

Dr Marek Chamot 
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa WSG

ALFABET KULTURY

WYŻSZA KULTURA  studia I i II stopnia w WSG
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wych konfliktów zbrojnych. Inną spra-
wą jest np. praca w biurze obrotu 
nieruchomościami, zajmującym się 
zapewnianiem lokali dla przedsię-
biorców z dalekiego wschodu - coraz 
częstsze zajęcie. Wszystkie te, oraz 
możliwe inne sytuacje, domagają się 
rozbudowanych kompetencji komu-
nikacji międzykulturowej.
Jak to rozumieć?
Szukając opowieści nadającej sens 
sytuacji, w której się znajdujemy, wska-
zującej zarazem drogi postępowania, 
natrafimy ma biblijny mit o Wieży Babel. 
Jest to, w pewnym sensie, mit zało-
życielski kulturoznawstwa jako dyscy-
pliny naukowej. Żyjemy bowiem w świe-
cie pomieszania języków. Dlaczego? 
Źródłowe tłumaczenia są rozmaite. 
Przyjmijmy najbardziej powszechne,  
Budowniczowie stwierdzili, że jeśli 
zbudują wieżę sięgającą nieba, to 
nigdy się nie zgubią, bo będą mieli 
punkt orientacyjny. Bóg, ujrzawszy te 
plany, pomieszał języki budowniczym, 
aby nie mogli się między sobą 
porozumieć. Strategia Boga była 
następująca: jeśli uda im się zbudować 
wierzę, to uda im się wszystko czego 
zapragną, stanowiąc jedność. Pomie-
szanie języków było zarazem pomie-
szaniem szyków. W efekcie przyniosło 
również pomieszanie kultur. Wieża, 
w świetle literatury, została ukończona. 
Jednak kilka wieków później została 
zniszczona.

Jeśli przyjmiemy, że kulturo-
znawstwo to dziedzina wiedzy, która 
pozwala sprawnie poruszać się po 
świecie różnych kultur, to mit o Wieży 
Babel jest mitem założycielskim kul-
turoznawstwa. Żyjemy bowiem w świe-
cie pomieszania kultur, a podstawową 
kompetencją kulturoznawczą jest 
umiejętność przekładania jednych kul-
tur na języki kultur innych (innych ludzi). 
Mowa tu nie tylko o kulturach różnych 
miast, osiedli, ulic, czy nawet podwórek  

ale również o różnych kulturach na-
rodowych. Stąd studia kulturo-

znawcze funkcjonują wspól-
nie z praktycznymi studia-

mi językowymi. To połą-
czenie pozwala budo-

wać zestaw kompe-
tencji skutecznie 

w s p i e r a j ą c y  
skomp l i ko -

W czym kłopot?
Właściwie, po 40 latach istnienia kultu-
roznawstwa w Polsce, banalne jest 
stwierdzenie, że nie istnieje jedna kul-
tura, tylko szereg różnych kultur. Jeśli 
byśmy bowiem założyli, że kultura jest 
to zbiór przekonań o tym, co w danej 
społeczności w określonym czasie jest 
warte osiągania - czyli zbiór celów - 
oraz o tym, jakimi drogami założone 
cele osiągać - czyli zbiór narzędzi - to 
okaże się, że mamy tyle kultur, w obrę-
bie kraju, regionu, miasta, ulicy, ile 
wspólnot zamieszkujących je i odmien-
nie definiujących swoje cele. 

Do odmienności wizji świata, 
odmienności kultur, dołączyć musimy 
także odmienność sposobów prezento-
wania swoich kultur. Stają zatem przed 
nami kłopoty natury komunikacyjnej. 
Kultura bowiem jest systemem komu-
nikacji. Chcąc przekazać komuś atrak-
cyjność mojego rozumienia świata, by, 
na przykład, wspólnie realizować jakieś 
przedsięwzięcie obywatelskie, zwię-
kszające przestrzeń wolności w mie-
ście, muszę w pojęciach zrozumiałych 
dla rozmówcy wyjaśnić własne prze-
konania. Pamiętając nieustannie, że on 
może (i z pewnością tak jest) myśleć 
zupełnie inaczej. Muszę zatem na-
uczyć się przedkładać moje doświad-
czenia w takich słowach, by były one 
zrozumiałe w kontekście doświadczeń 
rozmówcy - człowieka innej kultury. 
Czasem najtrudniej nam zrozumieć 
kogoś z sąsiedniego podwórka... 

Sytuacja dodatkowo skompliko-
wała się, od kiedy funkcjonujemy 
w europejskiej przestrzeni swobodne-
go przemieszczania się między kra-
jami - stanęła między nami bariera języ-
kowa. Zwykła znajomość słownika 
i podstawowych reguł gramatyki poz-
wala  być może pokonać barierę głodu - 
bułkę w sklepie kupić umiemy. Ale co 
jeśli ktoś informuje nas, że naruszona 
została jego godność, w tym obszarze, 
który w naszej kulturze jest nie-
zauważalny, nieistotny, bądź 
wcale nie istnieje? Np. zakaz 
stosowania tradycyjnych 
s t ro jów  re l i g i j nych  
w miejscach publicz-
nych w niektórych 
państwach, albo 
kwestie mię-
dzynarodo-
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Demokracja jest systemem nego-
cjowania wartości i mechanizmów ich 
ochrony. Demokratyczna kultura zaś - 
konsekwentnie - jest kulturą rozmowy. 
Debata, która jest (powinna być) 
podstawowym narzędziem tych nego-
cjacji, powoli staje się faktycznie tematem 
z pierwszego planu wydarzeń publicz-
nych. Żeby jednak w pełni zrozumieć 
sens debaty, trzeba sobie uzmysłowić, że 
to nie jest organizowana w rozmaitej 
formie wymiana poglądów ekspertów na 
określony temat z udziałem zaintereso-
wanych obywateli. Debata bowiem, 
u swych greckich podstaw, była źródłem 
wiedzy społecznej. Właśnie w niej wyku-
wano wspólny pogląd o tym, kim się jest 
i jaką drogą chce się tę tożsamość 
realizować i rozwijać. Wspólne debato-
wanie o sprawach najważniejszych jest 
tworzeniem wspólnej wiedzy, która 
zawsze zapewni obywatelskość decyzji 
z tą wiedzą związanych i uchroni przed 
autorytarnymi zapędami. Ale wszyscy 
muszą debaty chcieć.

Od ponad dwóch lat w Bydgoszczy 
toczy się debata. Niemrawo, ale jednak 
konsekwentnie. Zaczęło się od „Byd-
goszczy wąskorowerowej” w ramach 
Akademii Myśli Społecznej. Następnie 
Pracownia Kultury Współczesnej prze-
prowadziła cykl debat, aż wybuchła 
bomba - w ostatnim roku już kilka 
instytucji organizowało równolegle roz-
maite publiczne dyskusje. Punktem kul-
minacyjnym okresu debat, inicjującym 
być może uznanie debaty jako sposobu 
komunikacji społecznej w Bydgoszczy, 
jest Bydgoski Kongres Kultury. Zanim 
jednak spróbujemy zrekonstruować feno-
men Kongresu, przyjrzyjmy się rozumie-
jącym okiem bydgoskiej debacie.

DEBATY BYDGOSKIE 
- WSTĘPNA OCENA
1. Tematy
Wstępny przegląd tematów debat wypa-
da bardzo okazale. Nie będziemy tutaj, 
z braku miejsca, wymieniać konkretnych 
nazw debat. Warto wspomnieć, że dysku-
towaliśmy publicznie w takich obszarach 
jak: kultura, polityka kulturalna, polityka 
społeczna, wykluczenia, mniejszości 
w mieście, polityka komunikacyjna, 
rewitalizacja, zagospodarowanie prze-
strzenne miasta, tożsamość miasta, 
historia i dzieje miasta, znaczące wyda-
rzenia miejskie, turystyka miejska i regio-
nalna, biznes i jego rola w mieście, akty-
wność organizacji pozarządowych. Za-
kres tematyczny jest imponujący i wska-
zuje, że Bydgoszcz posiada ogromny 
potencjał demokratyczno-społeczny. 
Jednocześnie warto wskazać, że debaty 
te mają swoje wyraźne ślady formalno-
publiczne. Otóż właśnie podczas otwartej 
debaty, na którą mógł przybyć każdy 
obywatel, został wybrany Społeczny 
Zespół Doradców ds. Komunikacji Ro-
werowej, który stał się zapleczem 

społeczno-merytorycznym Pełnomoc-
nika Prezydenta ds. Komunikacji Ro-
werowej w Bydgoszczy, który również 
został wybrany społecznie. Mamy więc 
wyraźny sygnał, że debata w Bydgoszczy 
spełnia swoje role - kształtuje rzeczy-
wistość. A fakt, iż pierwsze sukcesy 
dotyczą rozwoju systemu miejskiego 
transportu rowerowego, oznacza, że 
jesteśmy na drodze do bycia miejscem 
kreatywnym.
2. Rozmówcy i uczestnicy
Każda debata ma swoich ekspertów. 
Oczywiście idealny model eksperta de-
baty demokratycznej (czy w ogóle można 
mówić o debacie poza demokracją?) to 
człowiek mający kompetencje w danym 
obszarze i nie posiadający zapędów do 
jedynowładztwa. Można zaryzykować, 
odnosząc się do nieco przebrzmiałej 
figury społecznej: intelektualista, mający 
poczucie służebności wobec wspólnoty. 

Musimy jednak pamiętać, że in-
ternet (nie tylko, ale głównie) w praktyce 
zdekonstruował rolę intelektualisty/eks-
perta. Dzisiejszy ekspert to człowiek, 
który z niejednego pieca chleb jadł, mo-
gący służyć operacjom rozumienia pu-
blicznego uruchamianego podczas de-
baty w funkcji tłumacza. A więc współ-
czesny ekspert powinien cechować się 
rozumem transwersalnym, takim który 
pozwala poruszać się w różnych dyskur-
sach, rożnych tematykach i obszarach 
problemowych. 

W tym świetle debaty bydgoskie nie 
wypadają najlepiej. W istocie ekspertami 
tych debat są głównie przedstawiciele 
poszczególnych obszarów, jawnie dekla-
rujący nieznajomość specyfiki innych 
tematów, co wywołuje efekt mono-
logiczności, nie sprzyjający rozmowie 
wiedzotwórczej. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że spośród grona eksperckiego 
wyróżnia się kilka osób, które posiadają 
kompetencje transwersalne i duży po-
ziom znajdowania wspólnej płaszczyzny 
dla rozmaitych stron. Cechują się oni 
umiejętnością wkluczania do debaty. 
Osoby te często są proszone do bycia 
moderatorami debaty, co jest bardzo 
ważnym uwarunkowaniem edukacyjnym 
dla pozostałych ekspertów.  

Ostatni czynnik wskazuje na budo-
wanie się czegoś, co moglibyśmy nazwać 
indywidualnym kodem debaty byd-
goskiej. Choć bywa ona często meryto-
rycznie niespójna, jednak wytwarza się 
moda na debatę i uczestnika debaty, co 
wyraźnie sprzyja rozwojowi mecha-
nizmów obywatelskich w mieście, a w kon-
sekwencji jest jednym z głównych 
czynników rozwoju klasy kreatywnej.
3. Organizatorzy i gospodarze
Wreszcie pozostaje nam określić kim są 
organizatorzy i gospodarze debat, bo-
wiem różnorodność tego grona również 
wskazuje bardzo pozytywne tendencje. 

Wśród organizatorów możemy wska-
zać instytucje ze wszystkich trzech 

sektorów: prywatnego, społecznego i pu-
blicznego. To niezwykle ważne uwarun-
kowanie, ponieważ pokazuje duży po-
tencjał demokratyczny i obywatelski spo-
łeczności miejskiej. Warto wskazać, że 
żaden z sektorów nie przeważa wyraźnie 
w liczbie zorganizowanych debat (choć 
widać wyraźne odchylenie in minus sek-
tora publicznego) stąd można wnosić, że 
mamy do czynienia z systemem wzglę-
dnie zrównoważonym, choć faktycznie 
dalekim od ideału. Pozytywnym uwarun-
kowaniem jest fakt, iż debaty często orga-
nizowane są w partnerstwach wewnątrz 
i międzysektorowych, co wymaga nego-
cjacji między współorganizatorami już 
w okresie przygotowawczym i jest ka-
pitalnym zasobem, bowiem umiejętność 
współpracy i budowy relacji jest kluczo-
wym czynnikiem rozwoju miejsc krea-
tywnych, zaś wynikająca z niej zdolność 
do budowy konsorcjów, dobrym pro-
gnostykiem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego. Niezwykle istotną rolę 
odgrywa obecność uczelni w debacie, 
bowiem to uczelnie nowej generacji, 
posthumboldtowskie, są centrami kapi-
tału kreatywnego w rozwiniętym świecie.

Debaty odbywają się w różnych prze-
strzeniach. Warto wspomnieć, że często 
wybierane są miejsca artystyczne i klu-
bowe. Ogólnie można stwierdzić, oce-
niając to bardzo pozytywnie, że gospo-
darzami debat są operatorzy przestrzeni 
kulturalnych, z naciskiem na sztukę i czas 
wolny. Choć do grona gospodarzy należą 
też instytucje prywatne, np. hotel. Ta 
różnorodność przestrzeni, w których 
odbywa się debata jest ważnym czyn-
nikiem edukacyjnym i rozwojowym, 
bowiem dzięki niemu wyraźnie zacieśnia 
się sieć relacji osobowo-instytucjonal-
nych, co również sprzyja rozwojowi ka-
pitału kreatywnego.

BYDGOSKI KONGRES KULTURY 
- FUNKCJA DEBATY
Forum Kultury, organizatorzy Bydgo-
skiego Kongresu Kultury, wyczuwając 
debatowy potencjał Bydgoszczy, posta-
wili sobie za cel, aby Kongres stał się 
również, w jednym z jego aspektów, 
ważną debatą. Co mogą oznaczać te 

deklaracje?
Przede wszystkim sugerują one, 

a warto wspomnieć, że organizatorzy to 
nieformalna grupa przedstawicieli wszy-
stkich sektorów: publicznego, społecz-
nego i prywatnego, że istnieje duża wola 
samorządowa uspołecznienia procesu 
strategicznego zarządzania kulturą 
w Bydgoszczy. A więc, że to mieszkańcy 
wiedzą czego chcą. Kongres zaś ma być 
tym miejscem, w którym zastosuje się 
mechanizmy pozwalające na wydobycie 
na jaw tej wiedzy. Zatem czas kongresu, 
dyskusje i działania w jego trakcie 
podejmowane, mają pozwolić na re-
fleksję: kim jesteśmy i jakimi mechaniz-
mami chcemy tę tożsamość chronić 
i rozwijać. Skład zaproszonych gości/
ekspertów  odzwierciedla zarysy potrzeb 
i pomysłów zgłoszonych przez środo-
wiska kultury w trakcie okresu przygoto-
wawczego. Możemy się zatem spodzie-
wać, że podczas Kongresu nastąpi kilka 
olśnień i odkryć, i że proces rozpoczęty 
przez rowerzystów - społecznego, pu-
blicznego wyłaniania decyzji samorzą-
dowych (vide: Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Komunikacji Rowerowej w Byd-
goszczy, wybrany podczas debaty pu-
blicznej i przyjęty Zarządzeniem Prezy-
denta Bydgoszczy) stanie się naturalnym 
procesem strategicznego zarządzania 
kulturą i dynamicznego wzrostu jej po-
tencjału kreatywnego. 

ZAKOŃCZENIE
Biorąc pod uwagę powyższe, możemy 
stwierdzić, że wykuwa się w mieście coś, 
co roboczo moglibyśmy nazwać Bydgoski 
Kod Kultury. Głębsza analiza, która trwa, 
debat i ich uczestników, pozwala zau-
ważać rysujący się, interesujący kształt 
struktury społecznej w kontekście wiedzy 
społecznej. Ten kształt przybiera formę 
otwartości. Nie chcemy jednak wyprze-
dzać i oceniać, czy jest to efekt niesa-
modzielności, czy raczej zupełności orga-
nizmu społecznego. Jedno jest pewne: 
debaty pokazują pewien kod miasta - kod 
kulturalny. Bydgoski Kongres Kultury jest 
tego dowodem. Sama jego organizacja.

Kongres jako debata - Bydgoski Kod Kultury
wstępny raport z badań 

 nad debatami organizowanymi w Bydgoszczy
prowadzonych przez zespół Bydgoskiego

Obserwatorium Kultury Pytania.Debaty.Badania.
Kultura zaczyna się liczyć. Większe i mniejsze miasta coraz chętniej widzą 

w kulturze ważny czynnik własnego rozwoju. Ich mieszkańcy podążają za kulturą 
goniąc festiwale, przeglądy, koncerty. Coraz więcej też się o kulturze dyskutuje. 
Kongres Kultury Europejskiej, kongresy kultury miast, projekty "dyskutujące" 
o kulturze. Właściwie już wszędzie i zawsze możemy wejść w dyskurs o kulturze.

O kulturze, czyli o czym? Jak to możliwe, że kultura jest kołem zamachowym 
gospodarki lokalnej? Czy kultura to teatr, literatura, plastyka, architektura, czy też 
sposób funkcjonowania osiedlowych osiłków? A może kultura jest tylko w biblio-
tekach, bo w kinach to już przemysł a nie kultura? Te i wiele innych pytań, 
wyznaczają przestrzeń działania naszego projektu: chcemy zrozumieć różno-
rodność definicji kultury na naszym podwórku. Mnogość doświadczeń tego czym 
jest kultura w mieście, czy jest homogenicznym systemem, czy raczej płynną 
rozmaitością doświadczeń, to sytuacje i pytania, które inspirują nasza wyobraźnię 
metodologiczną i każą podążać w niezbadane dotąd obszary.

Po co? By wydobyć mechanizmy, struktury - wiedzę. Wiedzę, która pozwoli 
skuteczniej i efektywniej zarządzać kulturą, dzięki której kultura faktycznie,
w sposób zrozumiały i jednoznaczny, stanie się kołem zamachowym Bydgoszczy. 
Ogromny kapitał wygenerowany wokół spotkań "kultury w budowie" powinien stać 
się miejskim zasobem. 

Jak to robimy? Oddajemy forum dyskusji wszystkim aktorom kultury w mieście. 
Jesteśmy zarówno dla animatorów, menedżerów, badaczy, twórców jak i odbiorców 
kultury. Każdy przychodzi z jakimś doświadczeniem kultury. Ma swój system 
uczestnictwa w kulturze. Jedni mają narzędzia badawcze, inni aparaty foto-
graficzne, pióra, maszyny do pisania i komputery, a jeszcze inni wieczny sarkazm i 
krytykanctwo. Wszyscy spotykamy się, by dyskutować i poznawać kulturę. Bo każ-
dy coś wnosi.

Nie zaczynamy od zera. Projekt "Kultura w Budowie" działa już od roku. Wyższa 
Szkoła Gospodarki prowadzi studia kulturoznawcze I i II stopnia oraz innowacyjny 
projekt Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, Pracownia Kultury Współczesnej od 
kilku lat realizuje projekty animacyjne, dyskusyjne i rewitalizacyjne związane 
z kulturą, Krytyczny Magazyn Internetowy VERTE od 8 lat przygląda się kulturze, 
B4Mag poddaje refleksji kulturalną aktywność miasta. OBSERWATORIUM 
KULTURY zbiera te doświadczenia i pozwala na korzystanie z nich, nieco po-
rządkując wiedzę dotąd lekko niespójną.

Obserwatorium Kultury to przestrzeń spotkania, dyskusji i wspólnego budowania 
wiedzy. Zapraszamy do współpracy na rzecz miłościwie nam panującej kultury.

www. .byd.plobserwatoriumkultury

RE - FORMAT
Dziewiąta edycja cyklu wystaw 

Re:format to wydarzenie na skalę całej 
Polski. Po raz kolejny formacja Bestrona 
wraz z galerią NAD BRDĄ WSG zapre-
zentuje jedną z najlepszych polskich 
szkół projektowania, jaką niewątpliwie 
jest plakat. Tym razem prezentowane 
będą prace studia Homework. Projekto-
wane przez nich plakaty doceniane są za-
równo przez krytyków na całym świecie, 
jak i przez codziennych odbiorców pla-
katów.

Tymczasem w Bydgoszczy, zupeł-
nie nieznani, prezentują się na co dzień, 
realizując od dawna plakaty Teatru 
Polskiego. Joanna Górska i Jerzy Skakun 
to absolwenci ASP w Gdańsku. Prowadzą 
własne studio graficzne HOMEWORK. 
Zajmują się projektowaniem plakatów, 
grafiką wydawniczą, przygotowują gra-
ficzną oprawę wydarzeń kulturalnych. Ich 
prace prezentowane były  m.in. w Paryżu, 
Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Hong 
Kongu. Są laureatami wielu nagród. Do 
najważniejszych z nich należą: srebrny 
medal na Biennale Plakatu w Chicago, 
złoty i srebrny medal na Biennale Plakatu 
w Meksyku, Nagroda im. J. Mroszczaka 
na Biennale Plakatu w Warszawie, Grand 
Prix za kalendarz Akobi w konkursie 

VIDICAL, Brązowy medal na Biennale 
Plakatu w Katowicach, a także I nagroda 
w konkursie AMS „Bądź mądry, czytaj 
prasę". Współpracują z Teatrem Polskim 
w Bydgoszczy, Mañaną, Stowarzysze-
niem Nowe Horyzonty, Vivarto i z Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego w War-
ce. Za zwieńczenie ich sukcesów, jak 
i specyficzne wyróżnienie miasta Byd-
goszczy, można natomiast uznać fakt, iż 
na tegorocznym Biennale Projektowania 
w Nowym Jorku pod hasłem "plakat 
społeczny", można spotkać właśnie pla-
katy dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Prace studia graficznego Homework 
to „wachlarz niejednoznacznych, a często 
zabawnych motywów-znaków”. Łatwo 
zidentyfikować wizualnie przedmiot, 
natomiast trzeba czasu i pewnego 
wysiłku, by odczytać ukrytą w nim 
metaforę albo dowcip. Styl Homework 
charakteryzuje się bardzo ciekawą 
typografią i niemal perfekcyjną ekonomią 
kompozycji. Czysta i syntetyczna forma 
graficzna buduje rodzaj zaskakującej, 
czasem enigmatycznej anegdoty. Prace 
Joanny Górskiej i Jerzego Skakuna to 
naprawdę druga generacja polskiej 
szkoły plakatu. Dowcipne projekty, które 
swoją koncepcją przekazywania treści 

w skrótowej, metaforycznej formie graficznej na-
wiązują do najlepszych dokonań mistrzów gatunku. 
W przypadku Homework, projektowanie dla niszo-
wych zleceniodawców nie tylko jest przyjemne, bo 
gwarantuje większą wolność twórczą, ale pozwala 
również na zachowanie stabilności w prowadzeniu 
autorskiego studia projektowego.

W tym roku, podczas wystawy na deskach 
galerii Nad Brdą w Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej WSG, zobaczymy pokaźną kolekcję 
plakatu, dla wcześniej wspomnianego Teatru 
Polskiego. Ponieważ jednak nie samym Teatrem 
Homework żyje będzie można zobaczyć inne prace. 

Projektowanie graficzne w Polsce-studio Homework  

Za udostępnienie
plakatów dziękujemy

formacji Bestrona,
studiu HOMEWORK

oraz Teatrowi Polskiemu
w Bydgoszczy.

wernisaż: środa 28.09, godz.18.00 - galeria Nad Brdą 
ekspozycja - do końca października

www.kultura.byd.pl | www.homework.com.pl
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Karol Zamojski
Pracownia Kultury Współczesnej

David Błażewicz

Katedra Socjologii WSG oraz Urząd 
Miasta Bydgoszczy wraz z Instytutem 
Kulturoznawstwa WSG, zapraszają 
badaczy i praktyków do udziału w ogólno-
polskim seminarium metodologicznym 
poświęconym problemom badania i za-
rządzania kulturą w miastach. Chcemy 
podzielić się doświadczeniami i podysku-
tować o aktualnych problemach badaw-
czych.

Seminarium organizowane jest jako 
aneks Bydgoskiego Kongresu Kultury 
w czwartek, 29 września, w gościnnych 
wnętrzach Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki .

Przygotowania do Kongresu Kul-
tury, a wcześniej rywalizacja o tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury, ujawniły duże 
obszary niewiedzy, a tym samym szeroki 
zakres oczekiwań ze strony środowisk 
kulturalnych oraz władz miasta, kiero-
wanych pod adresem badaczy kultury 
miejskiej. Okazało się, że jest to obszar 
zaniedbany, a wiedza o nim nie nadąża za 
przemianami kultury oraz potrzebami 
praktyki i polityki kulturalnej.

Nasze próby odpowiedzi na wiele 
pytań zrodziły nowe, niekiedy zupełnie 

podstawowe wątpliwości: co składa się 
na system kultury miasta, jakie są jego 
granice i poziomy, czy badamy kulturę 
miejską, czy kulturę w mieście? 
Z perspektywy zarządzania kulturą przez 
samorządy miast, pojawiły się ważne 
pytania o to, co w kulturze jest warte 
wsparcia ze środków publicznych, a co 
powinno podlegać regułom komercji i jak 
to odróżnić? Jakimi kryteriami się kie-
rować? Kto ma o tym decydować?

Okazuje się, że mamy tu do czy-
nienia z interesującym powiązaniem 
funkcji teoretycznych i poznawczych 
z realnymi potrzebami polityki i praktyki 
społecznej.

Odkrycie wskazanych pytań i po-
djęte poszukiwania odpowiedzi są bez-
pośrednim pretekstem naszego semi-
narium, obejmującego dwa panele zogni-
skowane wokół owych dwóch wymiarów, 
a więc z jednej strony - refleksji nad 
potrzebą i sposobami badania kultury,
 a z drugiej - nad użytecznością badań 
kultury miasta.

Ogólnopolskie seminarium 

metodologiczne 
„O potrzebie badania kultury i polityki”  

Prezentacja wstępnych raportów z badań "Diagnoza systemu kultury 
Bydgoszczy" w ramach programu Obserwatorium Kultury, Narodowego 
Centrum Kultury w Warszawie - zespół badawczy pod. kier. dra Grzegorza 
Kaczmarka z Instytutu Socjologii WSG 

www.is.wsg.byd.pl


