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Załącznik do umowy nr 500/KL/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie warunków 

organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury 

pn. Warsztaty Kultury w Lublinie oraz programu jej działania 

PROGRAM DZIAŁANIA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE 

NA OKRES SIEDMIU LAT, TJ. OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 R. 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2027 R. 

ROZWÓJ i KONTYNUACJA 

Warsztaty Kultury w Lublinie to samorządowa instytucja kultury, funkcjonującą od 2009 

roku – początkowo jako filia Centrum Kultury w Lublinie, a od 1 listopada 2012 roku jako 

samodzielna instytucja kultury. Warsztaty Kultury w Lublinie działają w formie ośrodka kultury, 

galerii i wydawnictwa. Warsztaty Kultury w Lublinie mieszczą się w zabytkowych kamienicach 

na terenie Starego Miasta w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5, 5a i 7 oraz Kowalskiej 3. 

W wynajmowanych od ZNK pomieszczeniach znajdują się pomieszczenia biurowe, sale 

warsztatowe oraz ok. 100. metrowa sala wielofunkcyjna.  

A/ CELE 

Celem Warsztatów Kultury w Lublinie jest prowadzenie działalności kulturalnej 

polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Instytucja prowadzi działalność 

animacyjną, edukacyjną, prospołeczną, badawczą i artystyczną.  

Warsztaty Kultury w Lublinie prowadzą również działalność na rzecz rozwoju społecznego 

przez: pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Istotną częścią działalności Warsztatów jest dążenie  

do wzmocnienia współpracy kulturalnej pomiędzy Wschodnią i Zachodnią Europą 

oraz intensyfikacja dialogu międzykulturowego. W realizacji celów statutowych Warsztaty Kultury 

w Lublinie współdziałają zarówno z instytucjami kultury, ośrodkami naukowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz artystami indywidualnymi zarówno z Lublina, kraju i zagranicy. 

B/ ZADANIA 

Do podstawowych zadań Warsztatów Kultury w Lublinie należy: 

 inicjowanie, organizowanie i wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego w kulturze, 

 prowadzenie działalności animacyjnej oraz edukacji kulturalnej, 

 upowszechnianie i popularyzowanie kultury polskiej oraz kultur innych narodów 

i społeczeństw, 

 prowadzenie prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury oraz gromadzenie, 

przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w sferze kultury, 

 prowadzenie działalności artystycznej  

 wspieranie twórców, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 

C/ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

1) Misja 

Organizując wydarzenia adresowane dla każdego, chcemy propagować praktykę „kultury 

czynnej” tworząc ofertę dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć 

w życiu kulturalnym, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę. 

Chcemy budować długofalowe programy rozwoju tworząc wspólnotę lubelskich operatorów 

i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. 

Poprzez nawiązywanie kontaktów krajowych i europejskich chcemy korzystać z już 

wypracowanych najbardziej efektywnych metod animacji i edukacji dla kultury, a poprzez 

analizę lokalnych potrzeb przenieść najlepsze wzorce na grunt Lublina. Swoimi lubelskimi 
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doświadczeniami i metodami chcemy się dzielić ze społecznościami innych miast i krajów 

Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej. 

W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla edukacji 

kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego. 

Staramy się, aby nasze działania charakteryzowała wysoka jakość, interaktywność, 

ewolucyjność, interdyscyplinarność, innowacyjność, partnerstwo. 

2) Zespół 

Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym „zasobem” strategicznym instytucji jest 

stosunkowo młody, ambitny zespół pracowniczy, który się ukształtował w czasie i dzięki 

działalności instytucji. Osoby tworzące i realizujące program Warsztatów Kultury w Lublinie 

są wykształcone, kompetentne, kreatywne, identyfikujące się z misją, o dużym doświadczeniu 

zawodowym i nie mniejszym poziomie empatii społecznej. 

3) Finansowanie działalności 

Warsztaty Kultury w Lublinie przez ostatnie lata (poza rokiem 2020) dysponowały stabilnym 

budżetem o lekkiej, ale zmniejszającej się, tendencji wzrostowej.  

W celu rozwoju projektów realizowanych przez Warsztaty, a także rozwoju samej instytucji 

(by nie ulec stagnacji programowej) konieczne jest podniesienie poziomu finansowania 

z zachowaniem równowagi środków pochodzących z dotacji podmiotowej, źródeł 

zewnętrznych, jak i przychodów własnych.  

Po przeanalizowaniu dostępnych źródeł finansowania działalności kulturalno – społecznej 

planuję pozyskiwanie środków grantowych z programów krajowych i zagranicznych tj.: 

 Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Programów Unii Europejskiej 

Ze względu na kończącą się w 2020 r. perspektywę finansową UE nie mogę 

jednoznacznie określić potencjalnych źródeł finansowania działalności kulturalnej 

po tej dacie. Spodziewam się jednak, że w miejsce istniejących obecnie 

wspólnotowych programów wsparcia będą powstawać nowe programy, 

o dofinansowanie z których Warsztaty będą się ubiegać. 

 Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 Prywatnych krajowych i zagranicznych podmiotów finansujących działalność 

społeczno – kulturalną tj.: fundacji, funduszy i instytutów w tym m.in. Międzynarodowy 

Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Szwajcarska 

Fundacja dla Kultury Pro Helevita, Goethe Institut, British Council, European Cultural 

Foundation, The Trust for Mutual Understanding, Asia-Europe Foundation, Fundacja 

Orange, Fundacja Kronenberga, i innych. 

 Sponsoringu 

Warsztaty Kultury posiadają już doświadczenie w zakresie współpracy z biznesem. 

Wysoka jakość i rozpoznawalność projektów realizowanych przez Warsztaty Kultury 

oraz wieloletnie starania w zakresie pozyskania sponsorów na działalność Warsztatów 

pozwalają szacować, że sponsoring będzie stanowił realne wsparcie finansowe ich 

działalności.  

Ponadto, Warsztaty Kultury traktują sponsoring kultury i sztuki jako element 

odpowiedzialności społecznej biznesu co znajduje swoje odbicie w realizowanych 

projektach o tej tematyce. Współpraca z biznesem oparta o tę zasadę pozwoli 

na zbudowanie silnych relacji partnerskich z biznesem, co będzie owocować zarówno 

silnym wizerunkiem jak i zwiększonymi możliwościami pozyskiwania środków 

sponsorskich na działalność Warsztatów Kultury.  
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 Wpływów ze sprzedaży biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz wynajmu 

składników majątku. 

W celu zapewnienia stałych dochodów planuję również prowadzenie sprzedaży 

biletów na część wydarzeń realizowanych przez Warsztaty Kultury oraz materiałów 

promocyjnych i wydawnictw. Atrakcyjność oferty i stale prowadzona działalność 

promocyjna powinny zapewnić zainteresowanie odbiorców a także wpływy z ich 

udziału w wydarzeniach. Warsztaty Kultury planują również zintensyfikować 

działalność usługową związaną z wynajmem składników majątku tj. sprzętu 

multimedialnego i estradowego co pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków 

na działalność statutową. 

4) Współpraca instytucjonalna  

Na co dzień Warsztaty Kultury współpracują z licznymi instytucjami i organizacjami 

z Polski i zagranicy. Dzięki partnerom pracownicy poznają najbardziej efektywne metody 

pracy, przede wszystkim animacji i edukacji, a poprzez analizę lokalnych potrzeb 

przenoszą najlepsze wzorce na grunt Lublina. Swoimi lubelskimi doświadczeniami 

i metodami starajmy się dzielić ze społecznościami innych miast i krajów Europy 

ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej. W chwili obecnej Warsztaty Kultury 

już współpracują w mniejszym lub większym stopniu z wymienionymi poniżej operatorami 

kultury lub instytucjami o charakterze pokrewnym (edukacyjnym, oświatowym, 

społecznym). W kolejnych latach współpraca będzie kontynuowana i rozwijana o nowe 

podmioty i nowe formy. Poniżej podaję listę instytucji i organizacji z którymi Warsztaty już 

współpracują mniej lub bardziej intensywnie: 

 Miejskie i marszałkowskie instytucje kultury:  

Centrum Kultury w Lublinie, Galeria Labirynt, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum 

Wsi Lubelskiej w Lublinie, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, Ośrodek 

Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Ośrodek Praktyk Teatralnych 

„Gardzienice", Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka", Teatr im. H. Ch. 

Andersena w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury 

„Węglin”, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr 

Stary w Lublinie, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej, Centrum Spotkania Kultur 

w Lublinie. 

 osiedlowe domy i kluby kultury: 

Dom Kultury ABC ,Dom Kultury LSM, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 1, Klub osiedlowy „Odeon”, Klub osiedlowy „Ruta”, Klub osiedlowy 

„Na skarpie”, Klub osiedlowy „Błonie”, Klub osiedlowy „Łęgi”, Klub osiedlowy 

„Miniatura”. 

 lubelskie organizacje pozarządowe: 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, 

Stowarzyszenie „Homo Faber”, Stowarzyszenie Sztuczne, Stowarzyszenie Bractwo 

Rycerskie Ziemi Lubelskiej, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Towarzystwo 

Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, 

Fundacja „Teatroterapia Lubelska”, Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji 

Młodzieży - “Teatrikon”, Fundacja Sztukmistrze, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, 

Fundacja „Tu obok”, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, Stowarzyszenie „Zachód-

Wschód”, Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” (stowarzyszenie), Fundacja 
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Inicjatyw Menadżerskich, Fundacja Duchowej Kultury Pogranicza, Stowarzyszenie 

Twórców Ludowych, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. 

 w kraju:  

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Strefa Kultury 

Wrocław, Fundacja Impact (Warszawa), Białostocki Ośrodek Kultury, Estrada 

Rzeszowska, Stowarzyszenie Bęc zmiana (Warszawa), Music Export Poland, 

Stowarzyszenie Praktyków Kultury (Warszawa), Stowarzyszenie Dom tańca 

(Warszawa), Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" (Sejny), Fabryka Sztuki 

w Łodzi, Fundacja Kultura Enter, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

(Warszawa), Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Instytut Kultury 

Miejskiej (Gdańsk), Fundacja M.I.A.S.T.O Białystok, Galeria Arsenał w Białymstoku, 

Nowa Europa Wschodnia (Kraków), Stowarzyszenie Grupa Studnia O. (Warszawa), 

Res Publica Nowa (Warszawa), Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Mazowieckie 

Centrum Kultury (Warszawa), Zamek Cieszyn, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 

Narodowe Centrum Kultury, Instytut im. Adama Mickiewicza, Filmoteka Narodowa – 

Instytut Audiowizualny, 

 za granicą: 

Litewski Instytut Kultury, Instytut Francuski, Muzeum Idei (Lwów, Ukraina), Fundacja 

„Dialog Kultur” (Erywań, Armenia), Centrum Edukacyjne „Dydaktyka” (Kiszyniów, 

Mołdowa), Warsztaty Artystyczne „Drabyna” (Lwów, Ukraina), Szkoła Sarkmeli (Tbilisi, 

Gruzja), Bakijski Uniwersytet Słowiański (Azerbejdżan), Fundacja Partnerstwo 

Furazjatyckie (Armenia), Cirkus Next (Francja), Relais Culture Europe (Francja), 

Fundacja „Nasz Wybór”, Państwowy Uniwersytet w Mokaczewie, Fundacja „Otwarty 

Dialog”, Ymca (Białoruś), Fundacja Bałkankult, Stowarzyszenie Artystów 

Azerbejdżanu, Stowarzyszenie Austryjacko – Kaukaskie „Transkaukazja” (Austria), 

Centrum Sztuki Współczesnej (Mińsk, Białoruś), Narodowe Stowarzyszenie Mistrzów 

Sztuki Tradycyjnej Ukrainy, PEN Club Ukraina, PEN Club Białoruś, PRS Foundation 

(Wielka Brytania). 

 szkoły lubelskie: 

podstawowe i ponadpodstawowe, 

 lubelskie uczelnie:  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jak również Politechnika 

Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

 uczelnie krajowe: 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

D/ PLANY INSTYTUCJI 

Nadrzędnym celem działalności Warsztatów Kultury w kolejnych latach jest dalsza praca 

nad zmianą społeczną przez kulturę; praca nad zwiększeniem uczestnictwa w kulturze 

rozumianej jako budowanie potrzeb i umiejętności kontaktów z kulturą o możliwie najszerszym 

zasięgu, z włączaniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, ale także 

działania mające na celu wzmacnianie kompetencji twórców i animatorów kultury; aktywizacja 

społeczności lokalnej poprzez budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, stymulowanie 

postaw kreatywnych, animacja oraz edukacja kulturalna.  

Obszary pracy programowej Warsztatów Kultury w Lublinie zaplanowane na kolejne lata 

wynikają z dotychczasowych doświadczeń instytucji, strategii rozwoju kultury Lublina a także 
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z obszarów wyznaczonych w trakcie prac nad aplikacją Lublina do konkursu o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury. Ujmę to w dwóch słowach: kontynuacja i stabilny rozwój. 

Poniżej przedstawiam obszary programowe działalności Warsztatów Kultury w Lublinie. 

Założenia wielu, a nawet większości realizowanych projektów i działań wynikają z więcej niż 

jednego obszaru programowego co powoduje (bardzo pożądany) efekt synergii. 

Obszary programowe działalności Warsztatów Kultury w Lublinie: 

Obszar 1.Obszar promocji kultury  

Projekty realizowane w tym obszarze adresowane są do szerokich grup uczestników  

– mieszkańców Miasta i mają na celu budowanie pozytywnego poczucie dumy i wspólnoty 

społeczności Lublinian. Z racji ich ponadniszowego charakteru wzbudzają zainteresowanie 

udziałem w życiu kulturalnym. Mają znaczny potencjał promocyjny dla Miasta i są również 

w dużym stopniu atrakcjami przyciągającymi do Lublina turystów w okresie letnim.  

W kolejnych latach, podobnie jak i w poprzednim okresie, planowana jest  kontynuacja 

i rozwój tych projektów, które posiadają już znaczny potencjał zarówno festiwalowy 

jak i edukacyjny. Istotnym elementem wyznaczającym możliwości rozwojowe wymienionych 

wydarzeń jest ich stabilne finansowanie oraz zintensyfikowanie pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizację.  

Wydarzenia, które będą rozwijane w tym obszarze to: NOC KULTURY, JARMARK 

JAGIELLOŃSKI, CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, INNE BRZMIENIA. Wszystkie wymienione 

wydarzenia wpisały się już mocno w krajobraz kulturalny Lublina, a zespoły realizacyjne dbają 

o krytyczną, bieżącą analizę zarówno realizowanych programów, poziomu uczestnictwa 

jak i preferencji odbiorców.  

Wszystkie ww. wydarzenia organizowane są zgodnie z filozofią Narodowego Centrum 

Kultury, zapisaną w programie „Kultura dostępna”, bezpłatnie (w swej lwiej części) 

lub za niewielką odpłatnością. Dzięki takiemu podejściu, a także atrakcyjności i dbałości 

o różnorodność programową mają duży potencjał inkluzywny, integracyjny i edukacyjny. 

W najbliższych latach planuję wykreowanie nowego festiwalu, tym razem niszowego. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i posiadane zasoby, a przede wszystkim działania 

wydawnicze sygnowane serią Wschodni Express, planuję, wykorzystując kontakty 

z dotychczasowymi i przyszłymi autorami z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Węgier etc., powołać 

do życia międzynarodowy festiwal literacki, jak na miasto akademickie zamieszkałe przez dużą 

społeczność wschodnich Europejczyków, przystało. 

Obszar 2. Rozwój kompetencji kadry kultury/ obserwatorium kultury 

Z dotychczasowych doświadczeń Warsztatów wynika, że wykształceni i przygotowani 

do działania liderzy zmiany pozwalają na spotęgowanie efektu edukacyjnego i kompetencyjnego 

prowadzonych w Lublinie działań, dbają o rozwój międzysektorowego efektu wprowadzanych 

zmian, rozwój turystyki kulturowej, rozwój rynku sztuki, partnerstwo z sektorem prywatnym, 

spotęgowanie krajowego i międzynarodowego obiegu dzieł kultury. Niezwykle ważnym 

czynnikiem w kształtowaniu dzisiejszej – płynnie ponowoczesnej, z zatartymi granicami pomiędzy 

tym co wysokie i niskie, klasyczne i awangardowe, tradycyjne i „wynalezione” polityki kulturalnej 

jest ustawiczna samoedukacja i kształcenie w zakresie zmieniających się dynamicznie 

kompetencji. Jednocześnie absolutnie niezbędne jest prowadzenie działań badawczych 

i analitycznych na bieżąco śledzących i poddających krytycznej refleksji dynamiczne zmiany 

zachodzące w szeroko rozumianej kulturze i społeczeństwie. 

W obszarze tym planuję  kontynuowanie, rozwój ale również  wdrażanie nowych 

projektów ustawicznego szkolenia menadżerów kultury, animatorów działań społeczno-

kulturalnych i innych osób zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną. Projekty 
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kontynuowane: INKUBATOR ANIMACJI KULTURY, WOLONTARIUSZ KULTURY oraz WZORY 

EUROPY. 

Obecnie Warsztaty Kultury w Lublinie współpracują głównie z Uniwersytetem Marii Curie-

Skłodowskiej i Uniwersytetem Warszawskim wspólnie wypracowując metody poprawienia jakości 

kształcenia managerów i animatorów kultury. W latach następnych planuję pogłębienie tej 

współpracy. 

Od 2022 roku planuję we współpracy z innymi ośrodkami kultury w Polsce i za granicą 

wdrożenie programu rezydencji menadżerskich adresowanego do menadżerów i animatorów 

kultury z Polski i zagranicy, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe lubelskim 

operatorom kultury oraz lustrzanego programu rezydencji lubelskich menadżerów i animatorów 

kultury w innych ośrodkach. 

Podstawą działań w zakresie badawczym i analitycznym (obserwatorium) jest współpraca 

środowisk kulturalnych i uniwersyteckich Polski i świata. Jej celem jest otwarcie instytucji 

i organizacji kulturalnych na wiedzę i rozwiązania proponowane przez ekspertów ze środowisk 

akademickich (socjologii, planowania strategicznego, ekonomii, komunikacji społecznej, 

monitoringu i ewaluacji) oraz inicjowanie i intensyfikacja współpracy uczelni z operatorami kultury. 

W obszarze tym mieści się również cykl wydawniczy, program otwartych konwersatoriów, 

seminariów i warsztatów prowadzonych przez kulturoznawców, socjologów, antropologów, 

animatorów kultury a także projekty badawcze i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami 

wielkomiejskimi w Polsce oraz implementacja najlepszych rozwiązań.  

Obszar 3. Edukacja i animacja kultury 

Głównym celem edukacji i animacji kulturalnej jest skuteczne wprowadzanie jednostek 

i grup tego potrzebujących we współczesną kulturę dzisiaj rozumianą jako dosyć luźna federacja 

subkultur i kultur niszowych istniejących w symbiozie z kulturą mainstreamową. Możliwość 

realizacji tego zadania wymaga, zarówno od samorządu, jak i od poszczególnych instytucji 

i organizacji opracowania nowych strategii oraz stałej samoedukacji pozwalającej nadążać 

za zmianami niesionymi przez życie. Temu zadaniu mają być podporządkowane działania 

w innych obszarach programowych Warsztatów Kultury w Lublinie. 

W obszarze edukacji i animacji kultury planuję realizowanie programów i projektów 

na rzecz znacznego zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców Lublina, któremu towarzyszyć 

ma wzrost kompetencji i wiedzy o kulturze. Autorzy ambitnych projektów kulturalnych często 

przeceniają faktyczne zainteresowanie nimi, oczekiwania odbiorców często rozmijają się z ofertą 

kulturalną i artystyczną. Zwiększenie liczby i rozwój projektów przygotowujących mieszkańców 

do udziału w życiu kulturalnym Lublina, intensyfikacja edukacji i animacji społeczno-kulturalnej 

umożliwi rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców i wzrost zainteresowanie życiem 

społeczno - kulturalnym miasta. 

Warsztaty Kultury dotychczas brały również udział w programie pod nazwą DZIELNICE 

KULTURY, który ma na celu uruchomienie lub intensyfikację działań kulturalnych w dzielnicach 

Lublina, szczególnie w tych, w których działania kulturalne są dziś nieobecne lub słabo  

widoczne. Przez siedem lat realizacji programu Warsztaty współorganizowały kilkadziesiąt 

wydarzeń na terenie dziewięciu dzielnic Lublina wspólnie z grupami nieformalnymi, artystami 

i organizacjami. Uważam, że jest to bardzo wartościowy i potrzebny, choć mało spektakularny 

program. W przypadku kontynuowania programu Warsztaty deklarują chęć dalszego 

uczestniczenia w programie. 

Obszar 4. Współpraca międzynarodowa 

W obszarze tym bardzo ważne jest zachowanie ciągłości współpracy; kontynuowanie 

i realizowanie programów i projektów na rzecz znacznego zwiększenia współpracy kulturalnej 

Lublina z samorządami, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi z krajów Europy 
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Wschodniej w ramach działającego w Lublinie Centrum Kompetencji Wschodnich. W tym 

obszarze konieczne są działania o charakterze długofalowym zwiększające sieć kontaktów 

i wymiany artystycznej i kulturalnej, a w szczególności wsparcie tych środowisk w kontaktach 

z krajami i agendami Unii Europejskiej.  

W 2013 roku Warsztaty Kultury rozpoczęły realizację projektu WSCHÓD KULTURY. 

„Wschód kultury” to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami 

Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, 

Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad 

granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki 

zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Misją Wschodu Kultury jest rozwój 

miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego a także pogłębienie 

współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych 

i wieloletnich programów kulturalnych. W kolejnych latach Warsztaty Kultury planują kontynuację 

i rozwój projektu. 

Od 2014 roku Warsztaty Kultury prowadzą serię wydawniczą pod nazwą WSCHODNI 

EXPRESS wydając ambitną, współczesną literaturę autorów z krajów Europy Wschodniej 

i Centralnej. W ramach tej serii wydawane są książki poetyckie, eseistyczne i prozatorskie. 

W przeciągu ostatnich sześciu lat ukazało się w tej serii 25 tytułów najwybitniejszych 

współczesnych autorów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy uzyskując liczne finałowe nominacje 

w prestiżowych konkursach wydawniczych. Wykorzystując dotychczasową współpracę 

z wybitnymi intelektualistami z tych krajów planuję kontynuowanie ww. serii i obudowanie jej 

międzynarodowym festiwalem literackim. 

Od 2019 roku Warsztaty uczestniczą, wraz z 23 innymi ośrodkami badawczymi 

i operatorami kultury z całego świata w realizacji unijnego projektu Art / culture / economy  

to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives — trans-making, który 

ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów 

i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania 

przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia 

alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. 

W obszarze tym planuję dalszy rozwój współpracy międzynarodowej zogniskowanej 

na wymianie artystycznej, wymianie dobrych praktyk i implementacji w Lublinie wartościowych 

rozwiązań i projektów. 

D/ PLANY INSTYTUCJI 

Nadrzędnym celem działalności Warsztatów Kultury w kolejnych latach jest dalsza praca 

nad zmianą społeczną przez kulturę; praca nad zwiększeniem uczestnictwa w kulturze 

rozumianej jako budowanie potrzeb i umiejętności kontaktów z kulturą o możliwie najszerszym 

zasięgu, z włączaniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, ale także 

działania mające na celu wzmacnianie kompetencji twórców i animatorów kultury; aktywizacja 

społeczności lokalnej poprzez budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, stymulowanie 

postaw kreatywnych, animacja oraz edukacja kulturalna.  

Obszary pracy programowej Warsztatów Kultury zaplanowane na kolejne lata wynikają  

z dotychczasowych doświadczeń instytucji, strategii rozwoju kultury Lublina a także wynikają  

z obszarów wyznaczonych w trakcie prac nad aplikacją Lublina do konkursu o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury. Ujmę to w dwóch słowach: kontynuacja i stabilny rozwój.  

Poniżej przedstawiam obszary programowe działalności Warsztatów Kultury w Lublinie. 

Założenia wielu, a nawet większości realizowanych projektów i działań wynikają z więcej niż 

jednego obszaru programowego co powoduje (bardzo pożądany) efekt synergii. 
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Obszary programowe działalności Warsztatów Kultury w Lublinie: 

Obszar 1. Obszar promocji kultury 

Projekty realizowane w tym obszarze adresowane są do szerokich grup uczestników-

mieszkańców Miasta i budują pozytywne poczucie  dumy i wspólnoty społeczności Lublinian 

i z racji ich ponadniszowego charakteru wzbudzają zainteresowanie udziałem w życiu 

kulturalnym. Mają znaczny potencjał  promocyjny dla Miasta i są również w dużym stopniu 

atrakcjami przyciągającymi do Lublina turystów w okresie letnim.  

W kolejnych latach, podobnie jak i w poprzednim okresie, planowana jest  kontynuacja 

i rozwój tych projektów, które posiadają już znaczny potencjał zarówno festiwalowy 

jak i edukacyjny. Istotnym elementem wyznaczającym możliwości rozwojowe wymienionych 

wydarzeń jest ich stabilne finansowanie oraz zintensyfikowanie pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizację.  

Wydarzenia, które będą rozwijane w tym obszarze to: NOC KULTURY, JARMARK 

JAGIELLOŃSKI, CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, INNE BRZMIENIA. Wszystkie wymienione 

wydarzenia wpisały się już mocno w krajobraz kulturalny Lublina; zespoły realizacyjne dbają  

o krytyczną, bieżącą analizę zarówno realizowanych programów, poziomu uczestnictwa jak  

i preferencji odbiorców.  

Wszystkie ww. wydarzenia organizowane są zgodnie z filozofią Narodowego Centrum 

Kultury, zapisaną w programie „Kultura dostępna”, bezpłatnie (w swej lwiej części) lub za 

niewielką odpłatnością. Dzięki takiemu podejściu, a także atrakcyjności i dbałości o różnorodność 

programową mają duży potencjał inkluzywny, integracyjny i edukacyjny. 

W najbliższych latach planuję wykreowanie nowego festiwalu, tym razem niszowego. 

W oparciu  o dotychczasowe doświadczenia i posiadane zasoby, a przede wszystkim działania 

wydawnicze sygnowane serią Wschodni Express, planuję, wykorzystując kontakty 

z dotychczasowymi i przyszłymi autorami z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Węgier etc., powołać 

do życia międzynarodowy festiwal literacki, jak na miasto akademickie zamieszkałe przez dużą 

społeczność wschodnich Europejczyków, przystało. 

Obszar 2. Rozwój kompetencji kadry kultury/ obserwatorium kultury 

Z dotychczasowych doświadczeń Warsztatów wynika, że wykształceni i przygotowani 

do działania liderzy zmiany pozwalają na spotęgowanie efektu edukacyjnego i kompetencyjnego 

prowadzonych w Lublinie działań, dbają o rozwój międzysektorowego efektu wprowadzanych 

zmian; rozwój turystyki kulturowej,  rozwój rynku sztuki, partnerstwo z sektorem prywatnym, 

spotęgowanie krajowego i międzynarodowego obiegu dzieł  kultury. Niezwykle ważnym 

czynnikiem w kształtowaniu dzisiejszej – płynnie ponowoczesnej, z zatartymi granicami pomiędzy 

tym co wysokie i niskie, klasyczne i awangardowe, tradycyjne i „wynalezione”  polityki kulturalnej 

jest ustawiczna samoedukacja i kształcenie w zakresie zmieniających się dynamicznie 

kompetencji. Jednocześnie absolutnie niezbędne jest prowadzenie działań badawczych 

i analitycznych na bieżąco śledzących i poddających krytycznej refleksji dynamiczne zmiany 

zachodzące w szeroko rozumianej kulturze i społeczeństwie. 

W obszarze tym planuję  kontynuowanie, rozwój ale również  wdrażanie nowych 

projektów ustawicznego szkolenia menadżerów kultury, animatorów działań społeczno-

kulturalnych i innych osób zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną. Projekty 

kontynuowane: INKUBATOR ANIMACJI KULTURY, WOLONTARIUSZ KULTURY oraz WZORY 

EUROPY. 

Obecnie Warsztaty Kultury w Lublinie współpracują głównie z  Uniwersytetem Marii Curie-

Skłodowskiej i Uniwersytetem Warszawskim wspólnie wypracowując metody poprawienia jakości 

kształcenia managerów i animatorów kultury. W latach następnych planuję pogłębienie tej 

współpracy. 
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Od 2022 roku planuję we współpracy z innymi ośrodkami kultury w Polsce i za granicą 

wdrożenie programu rezydencji menadżerskich adresowanego do menadżerów i animatorów 

kultury z Polski i zagranicy, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe lubelskim 

operatorom kultury oraz lustrzanego programu rezydencji lubelskich menadżerów i animatorów 

kultury w innych ośrodkach. 

Podstawą działań w zakresie badawczym i analitycznym (obserwatorium) jest współpraca 

środowisk kulturalnych i uniwersyteckich Polski i świata. Jej celem jest otwarcie instytucji  

i organizacji kulturalnych na wiedzę i rozwiązania proponowane przez ekspertów ze środowisk 

akademickich (socjologii, planowania strategicznego, ekonomii, komunikacji społecznej, 

monitoringu i ewaluacji) oraz inicjowanie i  intensyfikacja współpracy uczelni z operatorami 

kultury. W obszarze tym mieści się również cykl wydawniczy, program otwartych konwersatoriów, 

seminariów i warsztatów prowadzonych przez kulturoznawców, socjologów, antropologów, 

animatorów kultury a także projekty badawcze i wymiana doświadczeń  z innymi ośrodkami 

wielkomiejskimi w Polsce oraz  implementacja najlepszych rozwiązań.  

Obszar 3. Edukacja i animacja kultury 

Głównym celem edukacji i animacji kulturalnej jest skuteczne wprowadzanie jednostek 

i grup tego potrzebujących we współczesną  kulturę dzisiaj rozumianą jako dosyć luźna federacja 

subkultur i kultur niszowych istniejących w symbiozie z kulturą mainstreamową. Możliwość 

realizacji tego zadania wymaga, zarówno od samorządu, jak i od poszczególnych instytucji 

i organizacji opracowania nowych strategii oraz stałej samoedukacji pozwalającej nadążać 

za zmianami niesionymi przez życie. Temu zadaniu mają być podporządkowane działania 

w innych obszarach programowych Warsztatów Kultury. 

W obszarze edukacji i animacji kultury Warsztaty Kultury planują realizowanie programów  

i projektów na rzecz znacznego zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców Lublina, któremu 

towarzyszyć ma wzrost kompetencji i wiedzy o kulturze. Autorzy ambitnych projektów 

kulturalnych często przeceniają faktyczne zainteresowanie nimi,  oczekiwania odbiorców często 

rozmijają się z ofertą kulturalną i artystyczną. Zwiększenie  liczby i rozwój projektów 

przygotowujących mieszkańców do udziału w życiu kulturalnym Lublina, intensyfikacja edukacji 

i animacji społeczno-kulturalnej umożliwi rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców i wzrost 

zainteresowanie życiem społeczno- kulturalnym miasta. 

Warsztaty Kultury dotychczas brały również udział w  programie pod nazwą DZIELNICE 

KULTURY, który ma na celu uruchomienie lub intensyfikację działań kulturalnych w dzielnicach 

Lublina, szczególnie w tych, w których działania kulturalne są dziś nieobecne lub słabo widoczne. 

Przez siedem lat realizacji programu Warsztaty współorganizowały kilkadziesiąt wydarzeń 

na terenie dziewięciu dzielnic Lublina wspólnie z grupami nieformalnymi, artystami 

i organizacjami. Uważam, że jest to bardzo wartościowy i potrzebny, choć mało spektakularny 

program. W przypadku kontynuowania programu Warsztaty deklarują chęć dalszego 

uczestniczenia w programie.  

Obszar 4. Współpraca międzynarodowa 

W obszarze tym bardzo ważne jest zachowanie ciągłości współpracy; kontynuowanie 

i realizowanie programów i projektów  na rzecz znacznego zwiększenia współpracy kulturalnej 

Lublina z samorządami, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi z krajów Europy 

Wschodniej w ramach działającego w Lublinie Centrum Kompetencji Wschodnich. W tym 

obszarze konieczne są działania o charakterze długofalowym zwiększające sieć kontaktów 

i wymiany artystycznej i kulturalnej, a w szczególności wsparcie tych środowisk w kontaktach 

z krajami i agendami Unii Europejskiej.  

W 2013 roku Warsztaty Kultury rozpoczęły realizację projektu WSCHÓD KULTURY. 

„Wschód kultury” to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami 
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Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, 

Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad 

granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki 

zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Misją Wschodu Kultury jest rozwój 

miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego a także pogłębienie 

współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych 

i wieloletnich programów kulturalnych. W kolejnych latach, Warsztaty Kultury planują kontynuację 

i rozwój projektu. 

Od 2014 roku Warsztaty Kultury prowadzą serię wydawniczą pod nazwą WSCHODNI 

EXPRESS wydając ambitną, współczesną literaturę autorów z krajów Europy Wschodniej  

i Centralnej. W ramach tej serii wydawane są książki poetyckie, eseistyczne i prozatorskie.  

W przeciągu ostatnich sześciu lat ukazało się w tej serii 25 tytułów najwybitniejszych 

współczesnych autorów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy uzyskując liczne finałowe nominacje 

w prestiżowych konkursach wydawniczych. Wykorzystując dotychczasową współpracę 

z wybitnymi intelektualistami z tych krajów planuję kontynuowanie ww. serii i obudowanie jej 

międzynarodowym festiwalem literackim. 

Od 2019 roku Warsztaty uczestniczą, wraz z 23 innymi ośrodkami badawczymi 

i operatorami kultury z całego świata w realizacji unijnego projektu “Art/culture/economy 

to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives — trans-making”, 

który ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów 

i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania 

przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia 

alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. 

W latach 2019-2021 realizujemy także 2-letni międzynarodowy projekt „FABLABs – nowe 

technologie w edukacji dorosłych”, dofinansowany ze środków programu Erasmus+. 

W obszarze tym planuję dalszy rozwój współpracy międzynarodowej zogniskowanej 

na wymianie artystycznej, wymianie dobrych praktyk i implementacji w Lublinie wartościowych 

rozwiązań i projektów. 

Warsztaty Kultury w Lublinie - plan działań na 2021 rok 

Poniżej przedstawiam plan działań na 2021 rok. Wynika on z dotychczasowego programu 

Warsztatów Kultury w Lublinie, głównie jest kontynuacją projektów cyklicznych. Przedstawiam 

również nowe inicjatywy, które będą wdrażane w przyszłym roku m.in. międzynarodowy festiwal 

literacki, Mała Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego czy też seria Zakotwiczone. Formaty projektów 

realizowanych będą, w dużej mierze, podobnie jak w bieżącym roku, uzależnione od sytuacji 

epidemicznej w Polsce i na świecie(realnie, online lub hybrydowo). 

Poniżej podaję krótką charakterystykę projektów. 

Obszar 1. PROMOCJA KULTURY i EDUKACJA KULTURALNA 

W 2021 roku planuję kontynuowanie i rozwój dużych wydarzeń o charakterze 

festiwalowym i edukacyjnym. Warsztaty obecnie realizują cztery własne, wypracowane 

zespołowo wydarzenia, w kolejnych latach (2021 lub 2022) planuję rozszerzenie o piąty – 

międzynarodowy festiwal literacki.  

Projekty: 

1. JARMARK JAGIELLOŃSKI – jest festiwalem plenerowym, wypełnionym koncertami, 

spektaklami, wystawami i autorskimi działaniami edukacyjnymi z zakresu kultury tradycyjnej 

regionu lubelskiego i regionów przygranicznych. Istotą Jarmarku jest łączenie tradycji 
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ze współczesną wymianą kulturalną i artystyczną. Duża część programu 

to warsztaty zajmujące się materialnym i niematerialnym dziedzictwem tradycyjnym naszego 

regionu; rękodzieła artystycznego, śpiewu tradycyjnego, tańców, etc. 

2. NOC KULTURY to wydarzenie społeczno - kulturalne będące nie tylko manifestacją kultury 

Lublina ale przede wszystkim świętem Miasta i jego mieszkańców. Lublin to przede wszystkim 

Ludzie, czyli mieszkańcy i jego przyjaciele. To Miejsce: drzewa, chodniki, budynki, ulice… (...) 

Jest tak blisko. Bliskość rodzi czułość. Czułość to troska, jest oznaką miłości i wrażliwości. 

Zapraszamy do serdecznego spojrzenia na miasto, do odkrywania jego niedoskonałego 

piękna, niepozbawionego rys i zmarszczek. W tę jedną noc Lublin zmienia swoje oblicze nie 

do poznania, ale nie udaje podlotka. Jest dojrzały, piękny, mądry i ma wiele do powiedzenia. 

Współtwórcami Nocy są liczne instytucje, organizacje, artyści, animatorzy kultury, a także 

po prostu mieszkańcy miasta.  

3. CARVANAL SZTUKMISTRZÓW - to międzynarodowy festiwal nowego cyrku, artystów ulicy, 

teatru ulicznego i działań performatywnych z pogranicza cyrku, tańca i teatru odbywający się 

w salach teatralnych, namiotach a przede wszystkim przestrzeniach publicznych Lublina. 

Istotą festiwalu jest odwoływanie się do tradycji zabawy i sztuki ludycznej w jej najlepszych 

przejawach. Większość prezentacji to wydarzenie plenerowe z udziałem grup profesjonalnych 

artystów i amatorów. Prezentacjom towarzyszą liczne wydarzenia towarzyszące i warsztaty 

adresowane do różnych grup wiekowych mieszkańców miasta.  

4. WSCHÓD KULTURY INNE BRZMIENIA jest festiwalem będącym przeglądem współczesnych 

najciekawszych zjawisk muzycznych na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów 

kulturowych. Oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, poszukującą nowych rozwiązań. 

To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które 

pozwala usłyszeć, w sercu Lublina, światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. To także bogaty 

i wielowątkowy program wydarzeń towarzyszących pokazów ambitnego kina, spotkań 

z pisarzami, wystaw sztuki współczesnej uzupełniony o autorski program edukacyjny 

adresowany do dzieci i młodzieży. 

5. STREFA INNYCH BRZMIEŃ czyli całoroczny cykl koncertowy prezentujący nietuzinkowych 

wykonawców, najciekawsze wytwórnie niezależne, wreszcie różne gatunki muzyczne i ich 

niezwykłe połączenia. Zawsze staramy się inspirować odbiorców do odkrywania w muzyce 

czegoś nowego, jednocześnie na pierwszym miejscu stawiając jakość i oryginalność. 

6. WYDAWNICTWO WARSZTATY KULTURY 

Projekty wydawnicze: 

 KULTURA ENTER internetowy nieregularnik wymiany idei czyli czasopismo ukazujące 

się od 2009 roku, mające formułę nowoczesnego, otwartego kulturalnego magazynu 

adresowanego do szerszego grona czytelników, w bardzo różnym stopniu „zanurzonych” 

w kulturze. Zajmuje się śledzeniem przemian w kulturze, sztuce, życiu społecznym, 

opierając się na konkretnych przykładach, a jednocześnie formułuje specjalistyczne 

diagnozy niespecjalistycznym językiem. Intensywnie buduje mosty porozumienia 

i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami.  

 Celem serii wydawniczej WSCHODNI EXPRESS jest prezentacja czytelnikom polskim 

najnowszych tekstów literatur wschodnich sąsiadów Polski, poruszających najbardziej 

aktualne dla tych społeczeństw problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu 

i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie. W serii Wschodni 

Express publikujemy przede wszystkim zróżnicowaną gatunkowo prozę i eseistykę, 

ale także wiersze. Do naszych autorów należą najwybitniejsi twórcy Ukrainy, Białorusi 

czy Litwy, jak m.in. Jurij Andruchowycz, Herkus Kuncius,  Andrij Bondar, Oleksandr 

Bojczenko, Andrij Lubka, Hałyna Kruk, Mykoła Riabczuk, Alhierd Bacharewicz, Julia 

Cymafiejewa, Natalka Śniadanko oraz pisarki i pisarze jeszcze u nas nieznani. W palecie 
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naszych książek są m.in. opowiadania Ołeha Sencowa, reżysera i prozaika, więzionego 

pięć lat w łagrach dzisiejszej Rosji. 

 Planuję utworzenie nowej serii wydawniczej pod roboczym tytułem ZAKOTWICZONE 

zajmującej się głównie tekstami krytycznymi i eseistyką. W serii tej pojawią się pozycje 

autorów stawiających pytania o towarzyszące naszym czasom przeobrażenia pojęć 

społecznych i kulturowych, rozpoznających kierunki zmian i wartości w dobie dezintegracji 

wspólnot, więzi lokalnych i europejskich, dotychczasowych układów geopolitycznych. 

Obszar 2. ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR KULTURY/OBSERWATORIUM KULTURY/ 

Planuję kontynuowanie, rozwój ale również  wdrożenie nowych działań ustawicznego 

szkolenia menadżerów kultury, animatorów działań społeczno-kulturalnych i innych osób 

zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną. Działania zintegrowane z projektami 

badawczymi i analizą dynamiki zmian zachodzących w kulturze. 

Projekty: 

1. INKUBATOR ANIMACJI KULTURY – wieloletni projekt szkoleniowy, którego celem jest 

zwiększenie kwalifikacji ludzi działających w sektorze kultury i pokrewnych sektorach, 

w szczególności studentów i absolwentów kierunków zw. z kulturą, do przygotowania 

wydarzeń społeczno- kulturalnych. W ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń 

i warsztatów z zakresu samodzielnego przygotowania i realizacji projektów kulturalnych. 

Zajęcia  m.in. z pisania projektów, pozyskiwania środków, metodyki organizacji wydarzeń 

kulturalnych, zarządzania projektem, współpracy z artystami i operatorami kulturalnymi 

realizowane są przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowana kadrę animatorów 

i menadżerów kultury, trenerów oraz twórców kultury.  

2. WOLONTARIUSZ KULTURY - wieloletni program edukacyjny wspierający sprawną 

realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podnoszący jakość obsługi 

sektora kultury w mieście i regionie, wspierający poszukiwania, tworzenie i wprowadzanie 

nowych rozwiązań w działalności kulturalnej. Projekt stwarza warunki do nauki, rozwoju 

i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia 

mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta. Jednocześnie 

program jest nastawiony na przygotowywanie „liderów” lokalnych działań kulturalnych.  

3. WZORY EUROPY – projekt na który składają się warsztaty i wykłady adresowane 

do lubelskich artystów, designerów związanych z przedsiębiorczością, przemysłami 

kreatywnymi bazującymi na dziedzictwie kultury tradycyjnej danego regionu oraz zadbaniem 

o dobrą dokumentację procesu i podbudowę naukową. Jest to próba stworzenie miejsca 

inspiracji i spotkania wielu różnych środowisk zainteresowanych kulturą tradycyjną i jej 

współczesnymi ewokacjami. Projekt „Wzory Europy” pełni funkcję integracyjną pomiędzy 

sektorem kultury i sztuki, biznesu, środowiskiem akademickim oraz niezależnymi twórcami, 

rzemieślnikami. 

4. ART/CULTURE/ECONOMY TO DEMOCRATIZE SOCIETY. Research in placemaking for 

alternative narratives — trans-making” – to projekt badawczy, finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 — Działania Marie Curie Skłodowskiej, 

Reserch and Innovation Staff Exchange (RISE). Warsztaty Kultury, jako jeden 

z 23 partnerów projektu z różnych części świata biorą udział w działaniach badawczych 

i wymianie pracowników, szukając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania współczesnej 

Europy. Projekt ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, 

artystów i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, 

kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako 

miejsca do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. 

Przedmiotem badania i eksperymentu jest kształtowanie przestrzeni publicznej w taki 
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sposób, aby aktywnie przyczyniać się do demokratyzacji i dobrobytu społeczeństwa. 

Efektem działań ma być umocnienie powiązań między sztuką a kulturą, gospodarką, 

demokracją i innowacjami na poziomie UE i poza nią.  

5. MIASTOCZUŁOŚĆ czyli projekt międzysektorowy wynikający ze współpracy z uczelniami 

polskimi. Polega na zorganizowaniu cyklu otwartych seminariów i konwersatoriów 

poświęconych dynamice zmian zachodzących we współczesnych kulturach miejskich 

zarówno na poziomie kultury wysokiej, jak i kultury szerokiej. Adresowany jest przede 

wszystkim do czynnych praktyków kultury. 

6. KULTURA W PANDEMII czyli projekt badawczy dotyczący sektora kultury w Lublinie, 

Wrocławiu i Katowicach. Jest to projekt realizowany przez trzy instytucje: Katowice Miasto 

Ogrodów, Warsztaty Kultury w Lublinie i Strefę Kultury-Wrocław. Badania mają na celu 

zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa i postępującej recesji na funkcjonowanie 

sektora kultury w wybranych miastach wojewódzkich – Katowicach, Lublinie i Wrocławiu. 

Obszar 3. EDUKACJA I ANIMACJA KULTURY  

Planuję realizowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych na rzecz znacznego 

zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców Lublina, któremu towarzyszyć ma wzrost 

kompetencji i wiedzy o kulturze.  

Projekty: 

1. ORKIESTRA JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO jest projektem edukacyjno-artystycznym 

zbudowanym na przekonaniu, że tradycyjna muzyka taneczna to medium łączące i tworzące 

wspólnotę zarówno wykonujących ją muzyków – amatorów oraz profesjonalistów – jak 

i odbiorców, słuchaczy i tancerzy, bawiących się w jej rytmie podczas tradycyjnych 

potańcówek. Jest to zaproszenie do wspólnego muzykowania, skierowane do miłośników 

muzyki tradycyjnej w jej formie niestylizowanej. Służy popularyzacji kultury tradycyjnej 

Lubelszczyzny i promowaniu idei uczenia się stylu i repertuaru od wiejskich mistrzów. 

W latach następnych projekt zostanie uzupełniony o dziecięcą wersję Małą Orkiestrę 

Jarmarku Jagiellońskiego.  

2. WARSZTAT MEDIALABOWY to projekt, w ramach którego w formule warsztatowej uczymy 

się razem z mieszkańcami Lublina wykorzystania nowych technologii w kulturze, sztuce 

i edukacji. Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna: od druku 3D, przez elektronikę, 

po działania związane z dźwiękiem. Misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie 

przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. Przestrzeni dla artystów i osób 

zainteresowanych wykorzystaniem i łączeniem różnych technik w pracy artystycznej. 

Warsztat Medialabowy to rodzaj pracowni, w której wykorzystując nowoczesny sprzęt 

i pracując w formule warsztatowej możemy przekuć swoje pomysły i projekty w konkretne, 

namacalne rzeczy, korzystając przy tym z pomocy oraz rad ekspertów i innych 

użytkowników. 

3. WARSZTAT FOTOGRAFICZNY Warsztatów Kultury to miejsce poświęcone szlachetnym 

technikom fotografii, w którym można poznać tajniki różnych metod fotografii analogowej, 

dowiedzieć się jak wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku, zamówić 

indywidualny portret, czy też kupić fotografię pejzażową. Działalności Warsztatu towarzyszy 

plenerowa, letnia Galeria Fotografii prezentująca w Zaułku Hartwigów dzieła 

najwybitniejszych fotografów XIX i XX wieku. 

4. LETNIE WARSZTATY NA PLACU LITEWSKIM czyli LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH 

I DUŻYCH oraz LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW – w okresie letnim od czerwca do sierpnia 

wychodzimy z warsztatami na Plac Litewski, gdzie w specjalnie przygotowanym kontenerze 

i wokół niego odbywają się interdyscyplinarne warsztaty między innymi: plastyczne, 
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stolarskie, fotograficzne, introligatorskie, ogrodnicze, florystyczne, skierowane do dzieci 

z rodzicami i osób dorosłych.  

5. MAŁA MAJSTERNIA to cykl wydarzeń przygotowanych z myślą o uczniach szkół 

podstawowych, a także o najmłodszych mieszkańcach miasta i ich rodzicach. Co roku 

w okresie ferii zimowych zachęcamy dzieci do uczestnictwa w Zimowej Majsterni, w trakcie 

której organizowane są różnorodne wydarzenia, m.in. interdyscyplinarne warsztaty 

edukacyjne, projekcje filmowe, spektakle, wystawy. Uczestnicy Zimowej Majsterni 

kreatywnie spędzają wolny czas, zdobywając jednocześnie przydatne umiejętności 

i poznając nowych ludzi. Natomiast podczas roku szkolnego w ramach programu 

realizowane są Lekcje sztuki, czyli zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych uczniów 

szkół podstawowych z klas I-VI. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zagadnienia związane 

z szeroko pojętą sztuką, a w części praktycznej stają się małymi artystami, tworząc 

niepowtarzalne prace. 

6. SPOTKANIA Z KULTURĄ to całoroczny cykl warsztatów, prelekcji, spotkań i wykładów 

adresowanych do mieszkańców miasta podczas których poruszane są różnorodne 

zagadnienia związane z kulturą i sztuką współczesną, zarówno tą wysoką jak i popularną. 

7. SPOTKANIA PRAKTYCZNE to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych 

i spotkań z inspirującymi ludźmi skierowanych głównie do osób dorosłych,  prowadzonych 

przez fachowców w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo czy ogrodnictwo. 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie praktycznych umiejętności manualnych 

uczestników ale również zacieśnianiu relacji społecznych i tworzeniu warunków 

do współpracy międzypokoleniowej. 

8. MAGICZNA LATARNIA to międzynarodowy klub filmowy skierowany do dzieci w wieku 6-12 

lat, który pozwala uczestnikom odbyć magiczną podróż po historii światowej kinematografii 

oraz lepiej rozumieć dzisiejsze zjawiska audiowizualne. Ten program edukacyjny, 

realizowany od ponad 20 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tam już ponad 70 

klubów) i 17 innych krajach świata prowadzony jest przez Warsztaty od 2014 roku. Podczas 

seansów Magicznej Latarni dzieci odkrywają wielkie emocje kina i dzielą się tymi 

wyjątkowymi chwilami ze swoimi równolatkami, wyrabiając w sobie zmysł krytyczny, 

szczególnie istotny w obecnym świecie, zdominowanym przez media audiowizualne. Każdy 

pokaz poprzedzony jest zabawnym i pouczającym przedstawieniem oraz lekturą komiksowej 

broszury, które dodatkowo wprowadzają dzieci w temat prezentowanego filmu. 

9. MIASTO MOVIE jest autorskim cyklem pokazów filmowych, w którym główną rolę odgrywa 

miasto, jest zarówno tłem, jak i bohaterem prezentowanych filmów. Bywa przestrzenią 

do życia, ale także scenerią filmowych historii, miejscem, gdzie bezustannie przenikają się 

ludzkie problemy i dramaty, ale też rodzą się wielkie nadzieje, marzenia i triumfy. 

Prezentowane filmy układane są w kilkumiesięczne cykle tematyczne, które przekrojowo 

i w oryginalny sposób portretują zagadnienia, jakich dziś dotyka sztuka filmowa. 

 


