
 
 

Notatka z XIV spotkania Grupy Kultura Wrocław, 7 października 
2020 

 
 
Spotkanie odbyło się w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego z zachowaniem 
wytycznych związanych z pandemią COVID-19. Spotkanie moderował Dominik Golema. 
 
W pierwszej części spotkania Izabela Duchnowska oraz Dominika Kawalerowicz streściły 
zebranym aktualny etap prac nad Kongresem Kultury - więcej informacji nt. organizacji 
Kongresu znajduje się w opublikowanej notatce Komitetu sterującego W pierwszej części 
spotkania Izabela Duchnowska oraz Dominika Kawalerowicz streściły zebranym aktualny 
etap prac nad Kongresem Kultury - więcej informacji nt. organizacji Kongresu znajduje się w 
opublikowanej notatce Komitetu sterującego (https://www.facebook.com/notes/grupa-
kultura-wroc%C5%82aw/notatka-ze-spotkania-online-zespo%C5%82u-steruj%C4%85cego-
wroc%C5%82awskiego-kongresu-kultury-w/10223608448983859/). Zgodnie z ustaleniami na 
spotkaniu przeprowadzono dodatkowy nabór do Komisji wyborczej, podczas którego zgłosiły 
się 3 osoby: Katarzyna Gołecka, Przemysław Furdak oraz Maria Lewandowska – Mika. 
 
Następnie głos zabrał Artur Celiński, który na zlecenie Strefy Kultury realizuje ewaluację 
grupy branżowej Grupa Kultura Wrocław oraz przygotowań do Wrocławskiego Kongresu 
Kultury. Artur przedstawił wnioski, oparte na przeprowadzonych wywiadach z 25 osobami, 
biorącymi udział w pracach Grupy Kultura Wrocław i zespołów roboczych do Wrocławskiego 
Kongresu Kultury, jak i będącymi obserwatorami zewnętrznymi. Raport z ewaluacji zostanie 
wkrótce opublikowany. W tej części spotkania pojawiły się głosy za powtórzeniem czy 
kontynuacją ewaluacji po Kongresie Kultury i wyborze Rady Kultury, czyli w pierwszym 
kwartale 2021 r. 
 
Ostatnia część miała charakter warsztatowy i została poświęcona kształtowi oraz funkcji 
GKW, również kontekście przyszłego powołania Wrocławskiej Rady Kultury (WRK) i jej roli w 
procesie uspołecznienia polityki kulturalnej miasta. Omówionych zostało kilka wariantów 
funkcjonowania Grupy, uwzględniających dostępne narzędzia dialogu, a także 
dotychczasowe doświadczenie wynikające z prac GKW. Uczestnicy spotkania podkreślali, że 
bardzo ważnym elementem procesu jest współpraca przedstawicieli WRK z GKW. Zgodzili się 
również co do tego, że praca w mniejszych grupach skupionych wokół bardziej 
szczegółowych tematów będzie prawdopodobnie bardziej sprawna i efektywna. Ostatecznie 
wybrany został model, w którym w ramach GKW powstawać będą zespoły robocze w 
zakresie poszczególnych branż, tematów, czy np. dzielnic, natomiast wypracowane 
rekomendacje przedstawiane będą na spotkaniach GKW przedstawicielom środowiska oraz 
strony społecznej WRK w celu ich dalszego procedowania. Proces powstawania zespołów 
roboczych nie jest obwarowany procedurą, czy szczególnymi wymogami. W nowym modelu 
spotkania GKW organizowane będą raz na kwartał, a do ich prowadzenia czy 
współprowadzenia zapraszamy chętne osoby czy podmioty działające w polu wrocławskiej 
kultury. Spotkania grup roboczych będą odbywać się częściej i w miarę możliwości 



 
 

regularnie, natomiast etap ich powstawania i organizowania będzie aktywnie wspierany 
przez operatora GKW, również w ramach działalności punktu konsultacyjno - informacyjnego 
GKW przy ul. Ruskiej 46A wejście B pok. 306. 
 

 


