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ROZWOJU MIASTA

PROTOKÓŁ

I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
OPRACOWANIE PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU MIASTA - OLSZTYN 2030+”

Olsztyn, 30 września 2021 r. godz. 17.00-19.00

Temat debaty: Olsztyn inspirujący

zebranie opinii, wniosków i propozycji dot. kierunków rozwoju Olsztyna oraz jego wizji w roku 

2030 i w latach kolejnych, wypracowanie założeń do projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju 

Miasta - Olsztyn 2030+”

Cel debaty:

Spotkanie odbyło się online (MS Teams; kanał YouTube wwwolsztyn.eu).

Uczestnicy debaty w dniu 30.09.2021 r. - 28 osób, w tym:

• Ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

• Ekspert zewnętrzny: Aleksandra Litorowicz - Prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, 

twórczyni konkursu dla Warszawy przyszłości FUTUWAWA, portalu o warszawskim street art-cie i sztuce 

w przestrzeni publicznej Puszka.waw.pl oraz portalu edukacyjnego Sztukapubliczna.pl. Współzałożycielka 

Szkoły Architektury Społeczności SAS. Współautorka wielu projektów badawczych, wykładowczyni School 

of Ideas oraz School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współpracowniczka „Magazynu Miasta” i „Notesu na 6 tygodni”. 

Kierowniczka ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego oraz trzyletniego projektu badawczego 

Place Warszawy (do odzyskania). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. 

Warszawy.

• Przewodnicząca Zespołu Koordynującego ds. opracowania „Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+”: Ewa 

Monika Kaliszuk, III Zastępca Prezydenta Olsztyna

• radni Rady Miasta Olsztyna

• przedstawiciele olsztyńskich rad osiedli

• przedstawiciele UM Olsztyna

• przedstawiciele instytucji kultury

• przedstawiciele organizacji społecznych

• przedstawiciele uczelni wyższych

• przedsiębiorcy, architekci

• mieszkańcy Olsztyna.

Liczba wyświetleń debaty - 75 (stan na dzień 07.10.2021 r.)
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Wprowadzenia do dyskusji dokonała Pani Prezydent Ewa Monika Kaliszuk, podkreślając, że bogata 

historia Olsztyna, jego walory przyrodnicze są potencjałem służącym inspiracji. Olsztyn posiada także potencjał 

twórczy, który potrafi te naturalne zasoby przetworzyć i kreatywnie wykorzystać. Jest miastem kultury, miastem 

artystów, miastem które nie boi się tzw. trudnych tematów i kontrowersyjnych propozycji. Na uwagę zasługują 

m.in. działania podejmowane przez instytucje kultury, takie jak Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Dobro, Biuro 

Wystaw Artystycznych. Olsztyn to miejsce wielu interesujących wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze 

ekologiczno-kulturalnym, jak Green Festiwal i in.. Inspiracją, którą odnaleziono w historii miasta jest 

nieformalny symbol Olsztyna - baby pruskie. Na uwagę zasługuje także m.in. aktywność mieszkańców 

związanych z Zatorzem czy Parkiem Jakubowo, działalność Fundacji Borussia. „Olsztyn Kocham”, ,Dumni 

z Olsztyna” to hasła, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Pani Prezydent zwróciła uwagę, że aby 

podtrzymać to poczucie dumy, chcąc by miasto się rozwijało i abyśmy czuli się w nim dobrze, warto budować 

nowy przekaz „Olsztyn inspirujący”.

Ekspert wiodący, prof. Wojciech Dziemianowicz, przybliżył obecnym założenia prac nad projektem 

„Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+”. Zwrócił uwagę na wstępny charakter trwającego etapu 

przygotowania projektu Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+, którego niezwykle ważnym warunkiem jest 

zebranie - w trakcie spotkań z możliwie największym gronem mieszkańców i interesariuszy - opinii, pomysłów 

i idei na temat Olsztyna w 2030 roku. Prace nad Strategią są prowadzone w nowej formule prawnej, obarczonej 

wymogami ustawowymi i elementami obowiązkowymi, które powinny znaleźć się w dokumencie. Ekspert 

zaznaczył przy tym, że przystępując do opracowania Strategii, władzom miasta zależy na przygotowaniu 

dokumentu, zarówno spełniającego wymogi ustawowe, ale przede wszystkim odpowiadającego na potrzeby jego 

mieszkańców.

Inspiracje towarzyszą nam przez całe życie (są bodźcem do naszego zachowania już od pierwszych dni 

życia), są jednym z motorów rozwoju indywidualnego i grupowego, a jeśli mówimy o kreowaniu środowiska 

innowacyjnego, to tworzenie środowiska sprzyjającego inspiracji jest jego nieodłącznym elementem.

Dokonując przeglądu literatury, prof. Dziemianowicz zwrócił uwagę na znaczenie inspiracji jako 

motoru rozwoju wg Stephen R.Covey’a (2005), 8. nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego 

głosu, którymi - dla skutecznego działania człowieka - są niżej wymienione czynności:

• bądź proaktywny

• zaczynaj z wizją końca

• rób najpierw to, co najważniejsze

• myśl w kategoriach wygrana - wygrana

• staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym

• wprowadzaj synergię

• ostrzenie piły

• odkryj własny głos i zainspiruj innych, by również to zrobili.

Ekspert zwrócił uwagę, że podejmując dyskusję o Olsztynie inspirującym, mówić będziemy m.in. 

o edukacji, kulturze, organizacji przestrzeni dla kreatywności.
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Warunki rozwoju wg Ken Robinson i Lou Aronica (Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która 

zmieniła edukację, Gliwice 2020, s. 246):

Kultura 

Społeczność 

Indywidualność 

Możliwości

Program nauczania
Różnorodność

Głębia

Dynamika

Pedagogika
Inspirowanie

Zaufanie

Kreatywność

Ocenianie
Motywowanie

Osiągnięcia

Standardy

Dokonując analizy literatury przedmiotu, podkreślił, że - wg K.Robinson i L.Aronica - inspirowanie 

należy do tego elementu pedagogiki, który jest jednym z trzech fundamentów myślenia o kreatywnej szkole, 

w której jest miejsce na zaufanie, kreatywność, a to wszystko obudowane elementami kultury społecznej, 

indywidualnej i możliwościami, jakie tworzymy dla rozwoju własnego lub uczniów. Przyjąć zatem należy, że 

inspiracje i inspirowanie powinno być widoczne już na poziomie wczesnego nauczania.

Prof. Dziemianowicz, wyjaśnił, że myśląc o przyszłości miasta chcielibyśmy, aby Olsztyn stał się 

inspirującym, tak dla mieszkańców, turystów, jak i innych władz lokalnych. Powinniśmy tworzyć środowisko 

inspirujące, przyciągając tym samym do Olsztyna klasę kreatywną. W jakim celu? - by być lepszym „dla siebie” 

i „dla innych”. Zatem, zarówno w Strategii, jak i w trwającej właśnie dyskusji, z pewnością należy odwoływać 

się do kapitału ludzkiego, społecznego, kulturowego. W jakim zakresie? - kultury, nauki, biznesu, relacjach 

społecznych, czy też poszukiwać odpowiedniej synergii? Jakimi instrumentami należy budować Olsztyn 

inspirujący? - czy powinniśmy kłaść nacisk na inspirujących liderów, czy inspirujące przestrzenie, czy też 

inspirujące organizacje? Z pewnością, myśląc o szerokim gronie inspirujących, czy też mogących inspirować 

osób, przestrzeniach i organizacjach/instytucjach, należy myśleć o innowacyjności i budowaniu zaufania.

W trakcie dalszego trwania spotkania, ekspert zewnętrzny Pani Aleksandra Litorowicz, przedstawiła 

prezentację Dzieje się! O potencjale aktywnego praktykowania przestrzeni miejskiej, dzieląc się własną wiedzą 

i doświadczeniami, przybliżając obecnym temat debaty.

Mówiąc o mieście inspirującym, myślimy o mieście: kreatywnym, odległości pieszych, 15-minutowym, 

smart (inteligentnym), odpornym (w tym klimatycznie). Myśląc o mieście powinniśmy być czujnymi i czułymi 

na zachodzące w nim zmiany, wyzwania oraz potrzeby jego mieszkańców. Ekspertka, podzieliła się pomysłami, 

wizjami miast przyszłości, które pojawiły się w czasie realizowanych przez nią przedsięwzięć:

• współczesne miasta należy desalonizować 

i przywrócić na potrzeby wszystkich mieszkańców, ich wszelkiego rodzaju działalności i relacje 

społeczne, miasto służące wszystkim;

• miasto lokalne, wzajemne - miasto, w którym żyjemy w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dla 

środowiska, w dobrych relacjach sąsiedzkich, w sposób solidarny i demokratyczny;

• wykorzystanie zasobów, których nie widać na pierwszy rzut oka (np. przestrzeni, która czeka na 

użycie), wprowadzając tam funkcje kultury, społeczne (bycia razem), bioróżnorodności - mądra zmiana 

w poszerzaniu funkcji i dostrzeżeniu możliwości życia społecznego tam, gdzie na pierwszy rzut oka go 

nie ma;

• miasto dla natury, nie na odwrót;

miejską przestrzeń przyszłości należy otworzyć
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• konieczność rezerwacji i zachowania przestrzeni wspólnej (m.in. zielonej), wolnej od gęstej zabudowy 

miejskiej (np. mieszkaniowej), niezbędnej m.in. do budowy i utrzymania dobrych relacji 

między sąsiedzkich;

• utrzymać potencjał nieużytków miejskich, dostrzegając wpływ dzikiej przyrody m.in. na dobrostan 

psychiczny i fizyczny mieszkańców miasta;

• wprowadzenie potencjału artystycznego, twórczego w przestrzeń miejską (zagospodarowanie lokali 

mieszczących się na parterze budynków z przeznaczeniem na działalność artystyczną, twórczą 

i kreatywną),

• tworzenie multiinterdyscyplinamych zespołów projektujących przestrzenie miejskie, włączając w ich 

prace artystów;

• oddanie przestrzeni miejskich do „użytku społecznego” - tzw. lokalnym gospodarzom (np. grupom 

sąsiedzkim), którzy stają się odpowiedzialnymi za daną przestrzeń, tworzą pole do wspólnego działania.

Kluczowe wnioski i propozycje płynące z dyskusji:
1. Olsztyn inspirującym już jest, trzeba tylko utrzymać ten stan.

2. Niezbędne jest oddolne tworzenie przestrzeni publicznej i wspieranie kreatywności wśród mieszkańców.

3. Oczekiwane jest przyciąganie artystów, twórców kreatywnych.

4. Niezbędna jest gentryfikacja przez sztukę.

5. Należy stworzyć miejsce/platformę wymiany ciekawych pomysłów (nawiązywania współpracy 

pomysłodawców i pomysłobiorców).

6. Wspierać mieszkańców w ich kreatywności (dobre przykłady: program „Podwórka z natury”, w wyniku 

realizacji którego, miejsca, na których nie spodziewamy się niczego ciekawego, dobrego, pracą rąk 

mieszkańców, stają się niezwykłą przestrzenią; OBO - swoisty bank pomysłów mieszkańców).

7. Warto rozważyć wydzielenie pewnej części budżetu obywatelskiego z nazwą „kultura” (poza linią 

przeznaczoną na obecną formułę OBO), deklarowaną na współpracę i wspólne działania inspirujące, 

wyzwalające kreatywność mieszkańców Olsztyna.

8. Niezbędne jest edukowanie, budowanie i rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców (umiejętności 

odbioru kultury, uwrażliwienie na sztukę).

9. Należy szukać inspiracji wśród ludzi poprzez wyszukiwanie ich potrzeb, rozróżniania ich potrzeb od 

rozwiązań, proponować te rozwiązania.

10. Wyjść z podwórek, wyjdźmy z podwórek na ulice.

11. Istotnym zasobem Olsztyna jest zaangażowana kadra instytucji kultury Biura Wystaw Artystycznych, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznego, Olsztyńskiego Teatru Lalek, które realizują wiele interesujących i docenianych w Polsce 

działań inspirujących.
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12. Niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie miasta większych środków na działania z zakresu kultury (np. 

przeznaczenie 1% od przeprowadzonej transakcji sprzedaży nieruchomości gminnej na rzecz kultury, na 

wzór modelu funkcjonującego w USA „procent dla sztuki”).

13. Potrzeba powołania w Olsztynie trzech dzielnicowych domów/centrów kultury uaktywniających lokalną 

społeczność (samowystarczalny ośrodek świadczący usługi opierające się na wielopokoleniowości).

14. W Strategii należy zwrócić uwagę na interdyscyplinarność, łączenie potencjałów (w tym artystycznych). 

Prof. Dziemianowicz, uzupełniając założenia przyjęte do opracowania Strategii, podkreślił, że będzie ona miała 

silny wymiar przestrzenny, na Olsztyn będzie trzeba spojrzeć w układzie centrów lokalnych.

miastem świadomym swojej historii, swojego dorobku i zasobów kulturowych, tradycji15. Olsztyn 

wielokulturowych.
16. Należy podjąć działania, celem których jest zwiększenie rozpoznawalności Olsztyna jako miasta, z którym 

związani byli ważni dla niego dawni obywatele np. światowej sławy architekt Erich Mendelsohn i in.

17. Należy zwiększyć potencjał Bet Tahary.

18. Olsztyn obywatelski - wszyscy powinniśmy dbać o ludzi kultury, a przede wszystkim o twórców 

niezależnych; niezbędne jest tworzenie warunków do rozwoju kultury w wymiarze obywatelskim (w tym 

zapewnienie instrumentów niezbędnych do realizacji zadań twórczych).

19. Niezbędnym jest poprawa systemu komunikacji i przepływu informacji o organizowanych wydarzeniach (np. 

poprzez stworzenie strony internetowej ogólnodostępnej i wspólnej dla wszystkich organizatorów wydarzeń 

kulturalnych, uaktualnianej na bieżąco, zbierającej w jednym miejscu informacje rozproszone; organizację 

cyklicznych wspólnych spotkań, rozmów, wymiany informacji, pomysłów, nawiązywania współpracy 

dialogu z ludźmi kultury, w oparciu o istniejące zasoby instytucji kultury).

20. Należy dążyć do utworzenia muzeum architektury - miejsca edukacji architektonicznej oraz debat 

o architekturze w wymiarze ogólnomiejskim, obywatelskim.

21. Praktykowanie codzienności - projektowanie miasta przez mieszkańców; budowanie i utrwalanie wśród 

mieszkańców świadomości odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń oraz ludzi wokół niej skupionych, 

dbałości o przestrzeń; budowanie poczucia stawania się gospodarzem okolicy i społeczności, w której 

mieszkamy i żyjemy.

22. Udostępnienie przestrzeni miejskiej twórcom (np. słupy ogłoszeniowe).

23. Edukacja mieszkańców o historii Olsztyna, budowanie tożsamości obywatelskiej.

24. Powinniśmy nauczyć się słuchać młodych osób i tego, co mają do powiedzenia. Warto wykorzystać 

potencjał młodych, sięgając do projektów społecznych opracowywanych przez np. młodzież olsztyńskich 

liceów na potrzeby konkursów, olimpiad. Należy stworzyć system identyfikacji pomysłów licealistów - 

młodych obywateli Olsztyna - najciekawszych, o największym potencjale oraz zdefiniować instrumenty 

wsparcia umożliwiając realizację tych projektów.

25. Niezbędne jest włączenie aktywnych, młodych obywateli Olsztyna w proces współzarządzania miastem.

26. Olsztyn doświadcza migracji wielu ludzi twórczych. Niezbędne jest stworzenie narzędzi wspierających 

twórczość ludzi kultury, realizację ich autorskich projektów i inicjatyw, budując tym samym tożsamość 

Olsztyna (granty, programy stypendialne i in.).
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27. Olsztyn powinien budować swoją przewagę kulturową, artystyczną na bazie istniejącego potencjału 

twórczego jego obywateli i zasobów infrastrukturalnych, z zapewnionym długofalowym finansowaniem 

twórczych przedsięwzięć, podejmowanych przez instytucje i ludzi kultury, osób zaangażowanych w sprawy 

społeczne i in.

28. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwrócili uwagę na brak finansowania przez Miasto Olsztyn 

zadań z zakresu kultury oraz na nieuwzględnianie przez władze Olsztyna negatywnej opinii Rady 

Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Gminnej Rady Pożytku Publicznego, wyrażonej w odniesieniu 

do wysokości środków przeznaczonych na zadania w obszarze kultury, o których mowa w programie 

współpracy miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi.

29. Niezbędne jest opracowanie zasad finansowania pewnych sektorów, obszarów funkcjonowania miasta 

w sposób stabilny.

Na koniec, ekspertka Pani Aleksandra Litorowicz, podsumowując przebieg i opinie wyrażone w trakcie 

dyskusji, podkreśliła, że Olsztyn roku 2030+ jawi się jako miasto dbające o swoje zasoby, dostrzegające sztukę 

w codzienności, rozumiejące i praktykujące kulturę w szeroki sposób, włączające wszystkich swoich obywateli 

do działań kreujących nie tylko sztukę, ale i przestrzeń, w tym przede wszystkim z naciskiem na młodych ludzi.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 07 października 2021 r., godz. 17.00. 

Tematem debaty będzie Olsztyn wielopokoleniowy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

omka Kaliszuk.

Protokół sporządzono: 07 października 2021 r.
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