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Lublin jako ośrodek kultury

to właśnie dostępność atrakcyjnej oferty muzealnej, 

teatralnej czy też koncertowej kształtuje obraz miasta 

jako miejsca interesującego, atrakcyjnego i pociąga-

jącego. Większość mieszkańców i gości bierze jednak 

udział przede wszystkim w przejawach tzw. kultury 

szerokiej, obejmującej m.in. ofertę kinową lub udział 

w popularnych imprezach masowych (PWC 2015). 

W przeciwieństwie do ekskluzywnej i elitarnej kultury 

wysokiej, współczesna kultura popularna ma charakter 

inkluzywny i egalitarny. O ile jednak kultura wysoka 

jest w mniejszym lub większym stopniu mierzalna za 

pomocą różnorodnych dostępnych wskaźników, o tyle 

ów współczesny wymiar kultury masowej – jako sfery 

dynamicznej, różnorodnej, wielowymiarowej – znacz-

nie trudniej skwantyfi kować, a to on przesądza dziś 

w dużej mierze o pozycji kulturalnej miasta, i to on 

podlega ocenie większości odbiorców.

Lublin od wieków pełnił rolę zwornika pomiędzy 

wschodem i zachodem, będąc miejscem przenikania 

się różnorodnych prądów kulturowych, religii i idei. 

Wstęp
Trudno o przykład pojęcia, które z jednej strony było-

by tak powszechnie używane, a z drugiej tak odmiennie 

ujmowane, postrzegane i defi niowane na gruncie róż-

nych dyscyplin i perspektyw badawczych, jak kultura. 

W znaczeniu najszerszym obejmuje ona wszystko to, co 

w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw 

ludzkich stanowi rezultat ich działalności, oznaczając 

całokształt ich dorobku, przede wszystkim w wymiarze 

duchowym (Encyklopedia PWN 2016).

W tym kontekście kulturę można traktować zarówno 

jako dziedzictwo, postrzegając ją przez pryzmat odzie-

dziczonych po poprzednich pokoleniach wartości nie-

materialnych i materialnych, jak również jako wytwory 

twórczej działalności współczesnego społeczeństwa. 

Na wizerunek miasta – poza jego tradycją – składa się 

w głównej mierze aktywność w zakresie tzw. kultury 

wysokiej, stanowiącej najważniejszą część sfery sym-

bolicznej danej społeczności. Choć z kultury wysokiej 

korzysta zwykle stosunkowo niewielki odsetek ludności, 

Fot. 8.1. Teatr Stary położony na lubelskim Starym Mieście to jeden z najstarszych obiektów teatralnych w Polsce

Ro
zd

zia
ł V

III



110

W związku z tym lubelska kultura – oparta na bogatym 

i różnorodnym dziedzictwie – ma wyjątkowy charakter, 

stanowiąc ważny składnik tożsamości miasta. Poprzez 

zakorzenienie w lokalnym kontekście pozostaje auten-

tyczna i oryginalna, wzmacniając przy tym poczucie 

lokalnej tożsamości. Jednocześnie – ze względu na swoją 

otwartość na świat zewnętrzny – ma charakter świeży, 

aktualny i uniwersalny. Rozwój i umacnianie funkcji 

kulturalnej miasta nie może być jednak ograniczone 

wyłącznie do aktywności środowisk twórczych. Stanowi 

ono wyzwanie dla całej społeczności, w tym również dla 

władz samorządowych. Jak wskazuje w swoim raporcie 

poświęconym polskim metropoliom PwC, Lublin jest 

jednym z niewielu miast w Polsce wdrażających z powo-

dzeniem „Strategię Rozwoju Kultury na lata 2013–2020”, 

która ma pozwolić na „skuteczne wykorzystanie niewąt-

pliwych atutów, jakie posiada ten ośrodek” (PWC 2015, 

s. 22). Zgodnie z założeniami Strategii, kultura ma stać 

się „źródłem wysokiej jakości życia w Lublinie”, będąc 

„wartościowym elementem życia mieszkańców i natu-

ralną metodą budowania ich kontaktów z otoczeniem” 

(Strategia Rozwoju Kultury… 2013, s.  9). Obecnie na 

terenie Lublina funkcjonuje ponad 20 różnego rodzaju 

instytucji kultury, prowadzących różnorodną działalność, 

które razem z prowadzonymi przez siebie oddziałami 

i fi liami działają w kilkudziesięciu punktach miasta.

Działalności instytucji kultury
Jedną z podstawowych, a jednocześnie najstarszych 

form tzw. kultury wysokiej jest teatr. Na rozwój lu-

belskiego życia scenicznego duży wpływ wywierał już 

działający od XVI do XVIII wieku teatr szkolny Kolegium 

Jezuitów. Dzieje zawodowego teatru w Lublinie sięgają 

1782 roku, przy czym od 1784 roku posiadał on stałą 

siedzibę (Gawarecki 1974). W 1822 roku na lubelskim 

Starym Mieście został wzniesiony budynek teatralny, 

będący dziś jednym z najstarszych obiektów tego typu 

na ziemiach polskich – obecnie mieści się w nim Teatr 

Stary. Nową epokę w lubelskim życiu teatralnym rozpo-

częło uroczyste otwarcie w 1886 roku nowego gmachu 

teatralnego, zwanego wówczas Teatrem Wielkim – dziś 

jest to Teatr im. J. Osterwy (Kondrasiuk 2012). W 1925 

roku został on przejęty przez miasto, stając się Teatrem 

Miejskim. W okresie międzywojennym funkcjonował 

również Teatr Domu Żołnierza, powstały w 1929 roku 

oraz teatry letnie, w tym położony nad Bystrzycą Teatr 

„Rusałka” (Olszewski 1980).

Obecnie w Lublinie istnieją trzy teatry dramatyczne 

(Teatr im. Juliusza Osterwy, Ośrodek „Brama Grodzka 

– Teatr NN” oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzie-

nice”), Teatr Muzyczny, a także Teatr im. Hansa Christia-

na Andersena. Instytucje te wystawiły w 2014 roku 750 

spektakli, przyciągając niemal 115 tys. widzów. Ponadto 

w mieście działają dwie ważne w wymiarze ponadregio-

nalnym instytucje o charakterze impresaryjnym – Teatr 

Stary (od 2012 roku) oraz Centrum Spotkania Kultur 

(od 2016 roku). Jednak lubelskie środowisko związane 

z twórczością sceniczną jest znacznie bogatsze, gdyż 

poza instytucjami samorządowymi – zarówno miejski-

mi, jak i wojewódzkimi – obejmuje szereg ośrodków 

niezależnych, w tym o uznanej pozycji krajowej i mię-

dzynarodowej. Są to m.in. działająca od 1969 roku przy 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Scena Plastyczna 

KUL Leszka Mądzika, założony w 1971 roku alternatyw-

ny Teatr Provisorium Janusza Opryńskiego, amatorski 

Teatr Panopticum działający od 1985 roku, powstały 

w 2001 roku Teatr ITP, a także teatry Maat, Widzenie, 

Enigmatic czy Scena Prapremier InVitro. Szczególną for-

mą aktywności scenicznej, która z powodzeniem rozwija 

się w ostatnich latach w mieście, jest kabaret. Krajową 

sławą cieszą się lubelskie kabarety Ani Mru Mru, Smile 

oraz PoMimochodem.

Początki sceny muzycznej w Lublinie sięgają II połowy 

XIX wieku. Pierwsza sala koncertowa w mieście powstała 

1867 roku, w 1898 roku natomiast powstało Towarzystwo 

Muzyczne, które wykształciło spore grono osób (Kopru-

kowniak 1980). Warto wspomnieć, że Lublin wydał kilku 

znakomitych muzyków, znanych nie tylko w kraju, ale 

i na całym świecie, w tym pianistę Feliksa Ostrowskiego 

oraz wirtuozów skrzypiec: Karola Lipińskiego, Stani-

sława Serwaczyńskiego i Henryka Wieniawskiego, do 

których dorobku i dziedzictwa nawiązuje współczesne 

środowisko artystyczne miasta. Głównym ośrodkiem 

życia muzycznego w Lublinie pozostaje obecnie założona 

w 1944 roku Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego, 

która każdego roku organizuje kilkadziesiąt koncertów, 

goszcząc na swej scenie zarówno lubelskich fi lharmoni-

ków, jak też znanych muzyków z całego świata.

W 1914 roku powstało w mieście Muzeum Lubel-

skie, będące jedną z najstarszych tego typu instytucji 

w Polsce Wschodniej. Ma w swoich zbiorach wiele 

cennych eksponatów archeologicznych, historycznych 

i etnografi cznych, a także militaria oraz liczne dzieła 

sztuki polskiej (w tym: J.  Matejki, J. Malczewskiego, 

L.  Wyczółkowskiego, K.  Krzyżanowskiego, O. Bo-

znańskiej, T. Kantora) i światowej (Muzeum Lubelskie 

w Lublinie 2016). Jego główna siedziba mieści się na 

Zamku Lubelskim, gdzie znajduje się m.in. unikalna 

Kaplica Trójcy Świętej, a liczne oddziały – m.in. Muzeum 

Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej, Oddział 

Literacki im. Józefa Czechowicza, Dworek Wincentego 

Pola czy oddział Martyrologii „Pod Zegarem” – położone 

są w różnych częściach Starego Miasta i Śródmieścia. 

Dwie jednostki muzealne (Trasę Podziemną oraz „Dom 

Słów”) prowadzi Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Na Sławinku zlokalizowane jest Muzeum Wsi Lubelskiej 

(skansen) oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W mieście działa ponad-

to Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, Apteka 

Muzeum „ CEFARM – Lublin” S.A. oraz nowoczesne, 
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multimedialne muzeum „Piwnica pod Fortuną”, z wy-

jątkowymi w skali europejskiej renesansowymi freskami 

o tematyce świeckiej. Bez wątpienia szczególne miejsce 

wśród lubelskich obiektów muzealnych pełni Państwowe 

Muzeum na Majdanku, będące miejscem pamięci zor-

ganizowanym na terenie byłego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego. W zbiorach instytucji muzealnych 

Lublina znajdują się obecnie ponad 244 tysiące mu-

zealiów, prezentowanych w coraz bardziej atrakcyjny 

sposób, dostosowany do preferencji współczesnego 

odbiorcy. Wysiłki czynione w tym zakresie przynoszą 

wymierne efekty, o ile bowiem w 1995 roku lubelskie 

obiekty muzealne odwiedziło 248,0 tys. osób, o tyle 

w 2015 roku gościły one 432,2 tys. zwiedzających.

Trudną do przecenienia rolę w życiu kulturalnym 

miasta odgrywają Domy i Centra Kultury, organizujące 

różnego rodzaju zajęcia artystyczne i hobbystyczne, 

koncerty, spektakle, wystawy i imprezy plenerowe. 

Głównym ośrodkiem tego typu w mieście jest Cen-

trum Kultury, zlokalizowane w zabytkowym budynku 

Klasztoru Powizytkowskiego z początku XVIII wieku. 

Stanowi ono siedzibę licznych grup, zespołów i pracowni 

artystycznych, w tym m.in. teatrów Provisorium, Maat, 

neTTh eatre, Sceny Prapremier InVitro i Kompanii „Teatr”, 

Lubelskiego Teatru Tańca, Zespołu Tanecznego „Rytm”, 

Lubelskiego Salonu Artystycznego, Galerii Białej czy 

Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” 

(Centrum... 2016). Duży wpływ na życie kulturalne 

miasta posiada Galeria Labirynt, nawiązująca do tradycji 

utworzonego w 1956 roku Lubelskiego Biura Wystaw Ar-

tystycznych. Ponadto w mieście funkcjonuje jedenaście 

dzielnicowych domów kultury oraz klubów osiedlowych, 

prowadzonych zarówno przez samorząd miasta Lublin, 

jak i spółdzielnie mieszkaniowe. Jako instytucje rozsiane 

w różnych dzielnicach miasta funkcjonują one w większej 

symbiozie ze społecznościami lokalnymi, zaspokajając 

w dużej mierze ich potrzeby kulturalne i rozrywkowe. 

Szczególnym wyrazem kulturotwórczej roli uczelni jest 

działające w ramach struktury UMCS Akademickie 

Centrum Kultury „Chatka Żaka”, działające na styku 

kultury i edukacji. Działają tam liczne studenckie ze-

społy i pracownie, odbywają się różnorodne wydarzenia 

kulturalne, a także realizowane są konkursy grantowe, 

umożliwiające studentom realizację własnych projektów 

(Strategia Rozwoju Kultury… 2016).

W przeszłości do najważniejszych centrów kultury 

należały biblioteki. W późnym średniowieczu najbo-

gatsze zbiory biblioteczne w Lublinie zlokalizowane 

były w klasztorach – dominikanów oraz bernardynów. 

Współczesny rozwój bibliotekarski Lublina związany 

jest jednak z działalnością H. Łopacińskiego, który 

nakładem własnych środków zgromadził bogaty księ-

gozbiór. Po jego śmierci stał się on zaczątkiem Publicz-

nej Biblioteki Naukowej, przekształconej po II wojnie 

światowej w Bibliotekę Wojewódzką (Koprukowniak 

1980). Od początku swojego istnienia własną bibliotekę 

posiadał również KUL. Już przed wybuchem II wojny 

światowej jej księgozbiór liczył ponad 80 tys. wolumi-

nów, a jego podstawę stanowiły zbiory przywiezione 

z Piotrogrodu. Własną bibliotekę, liczącą w 1939 roku 

około 70 tys. jednostek, posiadało także Collegium Bo-

bolanum (Marczuk 1975). Przed wojną specjalistyczna 

Fot. 8.2. „Chatka Żaka” to centrum życia studenckiego na UMCS. Znajduje się tam między innymi kino z niszową ofertą fi lmową
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biblioteka talmudyczna znajdowała się również w lu-

belskiej Jesziwie.

Kulturotwórcze znaczenie bibliotek nie maleje jednak 

również we współczesnym świecie zdominowanym przez 

tzw. społeczeństwo informacyjne. Wręcz przeciwnie 

– biblioteki wciąż odgrywają niezwykle istotną rolę 

informacyjną, edukacyjną i obywatelską, a powszechna 

cyfryzacja jedynie rozszerza formę i zakres ich dzia-

łalności. Obecnie w Lublinie działają 54 biblioteki pu-

bliczne wraz z oddziałami, dysponujące księgozbiorem 

liczącym 5812,4 tys. woluminów oraz zbiorami specjal-

nymi liczącymi 709,2  tys. egzemplarzy. Największymi 

instytucjami tego typu są biblioteki akademickie, w tym 

Biblioteka Główna UMCS, licząca 2672,1 tys. woluminów 

(BG UMCS 2015) oraz Biblioteka Uniwersytecka KUL, 

licząca według stanu na 2009 rok ponad 2046,0 tys. wo-

luminów (Zasoby... 2009). Obie jednostki – posiadające 

tzw. prawo egzemplarza obowiązkowego1 – należą do 

najlepiej zaopatrzonych bibliotek w kraju. Znaczne zbiory 

posiada również Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 

H. Łopacińskiego – według stanu na 2011 roku liczyły 

480,2 tys. woluminów (Wojewódzka... 2011). We wszyst-

kich obiektach bibliotecznych w Lublinie w 2014 roku 

zarejestrowanych było ponad 107 tys. aktywnie wypoży-

czających czytelników.

Co prawda w świetle Ustawy z 25 października 1991 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej kina nie są zaliczane do grona instytucji kultury 

(Ustawa… 1991), jednak biorąc pod uwagę znaczenie 

kinematografi i we współczesnej kulturze masowej oraz 

jej popularność w społeczeństwie, ich uwzględnienie 

w analizie życia kulturalnego miasta wydaje się w pełni 

uzasadnione. Historia lubelskiej kinematografii się-

ga 1908 roku, kiedy to w teatrze przy ulicy Jezuickiej 

otwarty został kinoteatr Th eatre Optique Parisien (Ga-

warecki 1974). W okresie międzywojennym w mieście 

funkcjonowało kilka kinoteatrów, m.in.: Corso, Apollo, 

Stylowy, Wenus, Rialto oraz Gwiazda (Olszewski 1980). 

Po  II  wojnie światowej mieszkańcy miasta korzystali 

z oferty kin: Staromiejskiego, Wyzwolenie, Robotnik, 

Gwiazda oraz licznych kin zakładowych. W latach 60. 

wybudowano w Lublinie nowoczesne jak na tamte cza-

sy kino Kosmos, które stanowiło kulturalną wizytówkę 

miasta, a także kino studyjne utworzone w ACK „Chatka 

Żaka”. W późniejszym czasie sieć kin uzupełniła jeszcze 

Bajka oraz Medyk (Stachyra 2012).

Współcześnie szybka ekspansja multipleksów kino-

wych, dysponujących kilkoma, a nawet kilkunastoma 

salami projekcyjnymi, doprowadziła jednak do zmierz-

chu tradycyjnych kin jednosalowych, często mających 

1 Prawo egzemplarza obowiązkowego nakłada na wydaw-

ców obowiązek przekazywania po jednym egzemplarzu każdego 

wydawnictwa wydawanego w kraju lub za granicą przez polskie 

placówki do 14 największych polskich bibliotek.

wieloletnią tradycję, przyczyniając się do likwidacji wielu 

z nich. Zmiany te nie ominęły również Lublina. Pierwszy 

multipleks w mieście rozpoczął działalność w 2007 roku, 

wypierając z rynku popularne niegdyś kina Wyzwolenie 

czy Kosmos. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba kin 

w Lublinie uległa zmniejszeniu. Wyraźnie wzrosła nato-

miast liczba sal projekcyjnych (z 8 do 29), co przełożyło 

się na ponad dwukrotny wzrost liczby miejsc na widowni. 

Rozwój sieci multipleksów wpłynął również na zwięk-

szenie popularności tej formy kultury. O ile w 2005 roku 

lubelskie kina odwiedziło 275,4 tys. widzów, to w roku 

2015 ich liczba przekroczyła już 830,2 tys.

We współczesnym uczestnictwie kulturalnym oraz 

kulturze masowej niemal bezsprzeczna wydaje się do-

minacja mass mediów. Stały się one nie tylko ważnym 

składnikiem codziennego życia, ale też powszechnym 

sposobem na zaspokajanie potrzeb kulturowych, roz-

rywkowych i informacyjnych ludności. Chociaż w dobie 

telewizji satelitarnej i Internetu środki masowego prze-

kazu mają charakter globalny, wciąż istnieje zapotrze-

bowanie na media lokalne, będące nośnikami informacji 

o życiu mniejszych zbiorowości terytorialnych. Historia 

środków masowego przekazu w Lublinie odzwierciedla 

dzieje rozwoju tej formy komunikowania społecznego 

na świecie. W Lublinie już w drugiej połowie XIX wieku 

ukazywały się „Kurier Lubelski” oraz „Gazeta Lubelska” 

(Koprukowniak 1980). W okresie 20-lecia międzywo-

jennego wychodziło tu 36 pism, w tym „Głos Lubelski”, 

„Ziemia Lubelska” czy też „Kurier Lubelski” (Olszewski 

1980). W 1952 roku w Lublinie rozpoczęła działalność 

Ekspozytura Programowa Polskiego Radia, która stała się 

zaczątkiem Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Lu-

blinie (Gnot 1980). Ośrodek regionalny TVP w Lublinie 

został uruchomiony w 1985 roku, odrębne nadawanie 

zaś rozpoczął w styczniu 1992 roku. Obecnie w Lubli-

nie znajdują się siedziby redakcji gazet („Kurier Lubel-

ski”, „Dziennik Wschodni”, „Gazeta Wyborcza Lublin”, 

„Nowy Tydzień”), rozgłośni radiowych (Polskie Radio 

Lublin S.A., Radio Złote Przeboje, Radio Eska Lublin, 

Radio eR, Akademickie Radio Centrum, Radio Free), 

stacji telewizyjnych (TVP3 Lublin – Telewizja Polska 

S.A., Lubelska.tv, TV UMCS oraz telewizja internetowa 

NL24.tv), a także liczne redakcje serwisów internetowych.

Lubelskie instytucje kultury, zarówno jednostki miej-

skie, jak również organizacje pozarządowe – często przy 

wsparciu finansowym Miasta Lublin lub samorządu 

województwa przyznawanym w formie grantów – są 

organizatorami wielu ważnych wydarzeń kulturalnych2. 

Każdego roku realizują one w Lublinie kilkadziesiąt dużych 

2 W świetle badań ilościowych przeprowadzonych w 2012 

roku wśród 221 pracowników miejskich instytucji kultury za naj-

istotniejsze wydarzenia kulturalne w mieście należy uznać: Noc 

Kultury, Jarmark Jagielloński, Konfrontacje Teatralne, Carnaval 

Sztuk-Mistrzów oraz Inne Brzmienia Art’n’Music Festival (Bie-

lecka-Prus i in. 2012).
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cyklicznych oraz niezliczoną ilość mniejszych przedsię-

wzięć, w tym liczne imprezy plenerowe (m.in. Noc Kultury, 

Carnaval Sztuk-Mistrzów, Jarmark Jagielloński, Festiwal 

Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City/Otwarte Mia-

sto), teatralne (Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Festiwal 

Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowe 

Spotkania Teatrów Tańca, Międzynarodowy MAAT Fe-

stiwal), czy też muzyczne (Lublin Jazz Festiwal, Festiwal 

Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Międzynaro-

dowy Festiwal Jazzowy „Jazz Bez” oraz Inne Brzmienia 

Art’n’Music Festival) (Lublin – Miasto Kultury... 2016).

Jak zostało przedstawione w niniejszym podrozdziale, 

we współczesnym Lublinie funkcjonuje kilka teatrów, 

kilkanaście muzeów i domów kultury oraz kilkadziesiąt 

organizacji, fundacji i stowarzyszeń, działających w sfe-

rze nauki i kultury (ryc. 8.1). Jednakże o pozycji miasta 

na współczesnej naukowej i kulturalnej mapie Polski 

przesądza nie tyle liczba wyżej wymienionych instytu-

cji, co również – a może przede wszystkim – potencjał 

wielu osób zaangażowanych w działalność kulturalną. 

Sfera ta w większym stopniu niż pozostałe obszary życia 

i funkcjonowania miasta uzależniona jest od wysiłków 

jednostek, osób zaangażowanych, pomysłowych, twór-

czych i kreatywnych, które potrafi ą inicjować, wyznaczać 

i rozwijać nowe kierunki działań. Z historią Lublina od 

wieków związani są znani i cenieni artyści. Również 

obecnie miasto jest prężnym ośrodkiem sztuki, a do 

najważniejszych współczesnych artystów związanych 

z Lublinem można zaliczyć: Julię Hartwig, Andrzeja 

Nikodemowicza, Leszka Mądzika, Włodzimierza Sta-

niewskiego, Krzesimira Dębskiego, Janusza Opryńskiego, 

Jarosława Koziarę, Marcina Wrońskiego, Sławomira 

Marca, Pawła Passiniego, Łukasza Witt-Michałowskiego, 

Roberta Kuśmirowskiego, Tomasza Kozaka, Sławomira 

Tomana, Mariusza Tarkawiana, Łukasza Jemiołę, Toma-

sza Bazana, Ryszarda Kalinowskiego czy Natalię Wilk (za: 

Bielecka-Prus i in. 2012).

Rozwój infrastruktury instytucji kultury
Realizacji wyżej wymienionych i wielu innych wyda-

rzeń kulturalnych organizowanych w Lublinie sprzyja 

również znaczny rozwój infrastruktury i zaplecza insty-

tucjonalnego, jaki dokonał się w mieście na przestrzeni 

ostatnich kilku lat. W okresie tym działalność rozpoczął 

Ośrodek Inicjatyw Międzykulturowych „Rozdroża”, 

Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury na Wę-

glinie oraz Dom Słów. Zrealizowano remont i zainau-

gurowano działalność Teatru Starego, drugiej najstar-

szej placówki tego typu w kraju. Długo oczekiwanego, 

gruntownego remontu doczekały się budynki Centrum 

Kultury, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”, 

Muzeum Lubelskiego oraz Muzeum Archidiecezjalnego. 

Wreszcie w 2016 roku oddano do użytkowania najwięk-

szą inwestycję kulturalną w mieście – Centrum Spotkania 

Fot. 8.3. Centrum Spotkania Kultur, przez cztery dekady znane jako Teatr w Budowie, jest dziś jednym z najbardziej 

reprezentacyjnych obiektów kultury w Lublinie
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Kultur – co zakończyło niechlubną, ponad 40-letnią 

historię budowy obiektu, zwanego przez mieszkańców 

„Teatrem w Budowie”.

Decydującym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 

infrastruktury w Lublinie w ostatnich latach stały się 

starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. I choć 

inwestycje w zakresie kultury stanowiły ich ważny aspekt, 

to jednak największe znaczenie ma fakt, iż rywalizacja 

o miano ESK 2016 stała się istotnym impulsem i czyn-

nikiem mobilizującym dla środowisk twórczych, a tym 

samym dla rozwoju szeroko pojętego życia kulturalnego 

w mieście. Starania wyzwoliły znaczną energię społeczną 

i organizacyjną, która nie tylko przełożyła się na zwięk-

szenie liczby imprez kulturalnych, ale też miała duży 

wpływ na budowanie w Lublinie pewnej szczególnej 

atmosfery „miasta kultury”, przekładającej się na wzrost 

poczucia dumy mieszkańców.

W 2009 roku Michał Miłosz Zieliński przewidywał, 

iż w wypadku przegrania konkursu o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury 2016 może dojść do regresu w życiu 

kulturalnym miasta (Zieliński 2009). Być może decyzja 

o przyznaniu tytułu ESK 2016 Wrocławiowi rzeczywiście 

wpłynęła na spadek poziomu entuzjazmu, jaki towarzy-

szył lubelskiemu środowisku kultury na etapie trwania 

konkursu. Wrażenie to pozornie potwierdza analiza 

wydatków w budżecie miasta przeznaczanych na kulturę 

i dziedzictwo narodowe (tab. 1). Wzrastały one stopnio-

wo z 32,0 mln zł w 2008 roku do 69,9 mln zł w 2012 roku, 

a dynamika wzrostu wydatków przewyższała ogólną 

dynamikę zmian wartości budżetu miasta. Począwszy od 

2013 roku doszło do zmniejszenia puli środków przezna-

czonych na ten cel (w 2014 roku wyniosła ona 51,6 mln 

zł). Odzwierciedlają to również miary względne. O ile 

bowiem w 2012 roku udział wydatków na kulturę wyniósł 

Tabela 1. Wydatki budżetu miasta Lublin na cele kultury w latach 2008–2014*

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wydatki budżetowe ogółem (w mln zł) 1215,7 1361,9 1381,3 1499,0 1639,9 1865,2 2031,5

– w tym wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w mln zł) 32,0 34,3 44,9 58,6 69,9 68,4 51,6

– w tym dotacje (w mln zł) 26,1 31,1 29,8 33,9 39,0 40,5 47,3

– w tym wydatki majątkowe inwestycyjne (w mln zł) 1,1 1,4 10,0 21,8 29,0 25,7 2,2

Udział wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wydat-

kach ogółem (w %)
2,6 2,5 3,2 3,9 4,3 3,7 2,5

* Dane dotyczą wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Fot. 8.4. Wielość atrakcji Nocy Kultury corocznie przyciąga tłumy mieszkańców Lublina i regionu, a nierzadko także gości 

z Polski i z zagranicy
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4,3% wydatków budżetowych, to w 2014 ich odsetek 

zmniejszył się do 2,5%, co oznacza powrót do wartości 

wyjściowej z 2008 roku, kiedy to miasto ogłosiło przy-

stąpienie do rywalizacji o tytuł ESK 2016. Jednocześnie 

procentowy udział środków wydatkowanych na kulturę 

należy obecnie do najniższych wśród miast wojewódz-

kich w Polsce, przy średniej kształtującej się na poziomie 

4,2%. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w latach 

2010–2013 każdego roku na inwestycje kulturalne prze-

znaczano średnio 21,7 mln zł, a ich fi nalizacja pozwoliła 

na ograniczenie budżetu inwestycyjnego do 2,2 mln zł 

w 2014 roku. Jednocześnie w latach 2008–2014 niemal 

dwukrotnie wzrosła pula środków przeznaczanych na 

dotacje dla działalności instytucji kultury (z 26,1 do 

47,3 mln zł), a to ona w największym stopniu wpływa 

na możliwości kształtowania ciekawej i wartościowej 

oferty kulturalnej. Bez wątpienia wzrost wydatków bu-

dżetowych w latach 2008–2012 pozwolił na poczynienie 

znacznego wysiłku inwestycyjnego, a wybudowane lub 

wyremontowane obiekty kultury będą służyć obecnej 

oraz przyszłym generacjom twórców.

Rywalizacja o tytuł ESK 2016 wyzwoliła znaczny 

potencjał kreatywności i energii twórczej, która zaczęła 

trwale wpisywać się w obraz miasta. Jednocześnie spo-

wodowała ona zmianę oblicza kultury w Lublinie, która 

„wyszła do ludzi” i „rozlała się na dzielnice”, co wyraża 

w pełni charakter Nocy Kultury, jednej z najważniej-

szych imprez kulturalnych w mieście. Przygotowania do 

walki o tytuł ESK 2016 w sposób synergiczny powiązały 

kulturę wysoką z kulturą masową, odzwierciedlając 

przemiany zachodzące w tej sferze we współczesnym 

świecie. Wszystko to powinno zostać spożytkowane nie 

tylko na rzecz uświetnienia obchodów 700-lecia miasta 

i przyczynić się do podniesienia ich rangi, ale też trwale 

ukształtować oblicze Lublina jako kulturalnej stolicy Pol-

ski Wschodniej, europejskiego pomostu między kulturą 

i duchowością Wschodu i Zachodu.

Zakończenie
Kultura pełni niezwykle istotną rolę w życiu Lublina 

i jego mieszkańców, łącząc się z bogatym dziedzictwem 

historycznym i tradycją miasta oraz jego społeczności. 

Ma ona również istotny wpływ na jakość życia, zaspo-

kajając indywidualne i grupowe potrzeby o charakterze 

niematerialnym, a także – poprzez rozwój relacji – po-

zytywnie wpływając na kapitał społeczny. Zostało to 

dostrzeżone przez twórców Strategii Rozwoju Lublina 

na lata 2013–2020, w której dwa spośród czterech ob-

szarów priorytetowych, tj. otwartość i przyjazność, mają 

zadecydować o wysokiej jakości życia w mieście w szer-

szym aspekcie kulturowym, zwłaszcza w odniesieniu do 

kultury czasu wolnego, poprzez rozwój oferty kulturalnej 

i dążenie do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców 

Lublina w działaniach kulturalnych (Strategia Rozwoju 

Lublina... 2013). Wzmacnianie funkcji kulturalnej Lublina 

to obecnie jedno z ważniejszych zadań stojących przed 

samorządem i wszystkimi partnerami lokalnymi. Sprzyja 

temu skuteczny system zarządzania kulturą bazujący 

na Strategii rozwoju kultury Lublina na lata 2013–2020 

(Strategia Rozwoju Kultury... 2013), pozwalający na bu-

dowanie marki ośrodka jako „miasta kultury” w oparciu 

o odpowiednią infrastrukturę, bogatą ofertę kulturalną 

oraz jej skuteczną promocję.
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