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Informacja prasowa 

Warszawa, 2.01.2012 

1000 projektów artystycznych w kraju i 400 wydarzeń zagranicą złożyło się na Program Kulturalny 

Polskiej Prezydencji 2011.  Od 1 lipca do 31 grudnia ub. r. Polska po raz pierwszy przewodniczyła 

pracom Rady Unii Europejskiej. Oprócz wymiaru ściśle politycznego, Prezydencja była okazją do 

budowania wizerunku naszego kraju. Stanowiła też cywilizacyjną i niepowtarzalną szansę 

zakomunikowania światu współczesnej Polski. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Bogdana Zdrojewskiego za Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji odpowiadał Narodowy 

Instytut Audiowizualny, a Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji realizował Instytut 

Adama Mickiewicza.                                                      

POLSKA 

Naczelnym przesłaniem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 było hasło: „Art 

for Social Change” – „Kultura dla zmiany społecznej”.  Realizując to założenie podkreślano  rolę organizacji 

pozarządowych i oddolnych inicjatyw kulturalnych; w wydarzenia zaangażowanych było 170 organizacji 

partnerskich.  Była to największa w historii powszechna akcja, prezentująca dorobek kulturalny kraju, 

aktywizująca obywateli do podjęcia roli świadomych uczestników sztuki, znosząca sztuczne podziały między 

dyscyplinami artystycznymi, wreszcie - będąca impulsem do nawiązywania i podtrzymywania współpracy 

artystycznej i intelektualnej na arenie lokalnej i międzynarodowej. Tym samym Program zachęcał odbiorców 

i twórców sztuki do przyjęcia kreatywnej postawy, podnoszącej świadomość artystyczną i społeczną oraz 

podejmującą krytyczną refleksję nad kulturą i cywilizacją. 

 

Projekty i wydarzenia artystyczne miały charakter oddolny- dostosowywały program do warunków 

i potrzeb lokalnych, uwzględniając specyfikę miejsca swojego rozgrywania się i wykorzystując tkwiący w nich 

potencjał (Otwarty Kurort Kultury w Sopocie,  TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice) 

 

Misją KPKPP 2011 była inwestycja w kapitał społeczny, tym samym realizowany program miał 

charakter równościowy i demokratyczny. Projekty artystyczne z rozmaitych dziedzin sztuki dedykowane były 

wszystkim niemal grupom wiekowym; wiele z nich dostępnych było dla publiczności w Polsce i na świecie 

poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. 

 

Niezwykle istotnym założeniem była interdyscyplinarność, mająca swoje odzwierciedlenie nie tylko 

w łączeniu i wzajemnym przenikaniu się dziedzin, ale także w tworzeniu nowych powiązań między kulturą 

wysoką i popularną . 

Akcentowano również temat Partnerstwa Wschodniego, m.in. poprzez wymianę kulturalną 

i intelektualną z państwami partnerstwa i prezentację artystów krajów wschodnich. 

Wydarzenia odbywały się w miastach goszczących spotkania wysokiego szczebla - Sopocie, Wrocławiu, 

Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz dodatkowo w Lublinie, Białymstoku, Katowicach i Krasnogrudzie.   
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Pierwsze z nich miało miejsce 30 czerwca - w Wigilię prezydencji, a jednocześnie w 100. rocznicę 

urodzin Czesława Miłosza. Tego dnia w kompleksie dworskim rodziny Miłoszów w Krasnogrudzie 

zorganizowano Europejską Agorę -projekt objęty patronatem UNESCO.  

1 lipca w Warszawie podczas oficjalnej inauguracji przewodnictwa odbyło się całodniowe widowisko 

muzyczne. Na czterech scenach umiejscowionych w różnych częściach miasta oraz w Filharmonii Narodowej 

wystąpiło łącznie ponad 250 artystów. Koncerty prezentujące różne gatunki muzyki skupiły ponad 50 tysięczną 

publiczność. Transmisję finałowego koncertu TU WARSZAWA, według scenariusza i reżyserii Krzysztofa 

Materny i Kuby Wojewódzkiego , na antenie TVP 1 obejrzało około 900 tysięcy widzów. W Filharmonii 

Narodowej prapremierowo zabrzmiała skomponowana specjalnie na tę okazję III Symfonia Pawła Mykietyna 

na głos i orkiestrę.  

Program obejmował blisko 60 projektów rekomendowanych przez Radę Programową ds. Oprawy 

Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE, zorganizowanych przez muzea, teatry, opery i inne 

instytucje podległe MKiDN. Włączono do niego także około 60 najważniejszych wydarzeń cyklicznych, 

m.in. Festiwal Szekspirowski, Festiwal Sacrum Profanum oraz  Międzynarodowe Festiwale Muzyki 

Współczesnej: „Warszawska Jesień”, Jazz Jamboree czy Wratislavia Cantans.  

Najważniejszym punktem Programu był Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu, który odbywał się 

od 8 do 11 września. Przy jego organizacji pomagało ponad 550 wolontariuszy. Odwołując się do przewodniego 

hasła UE na rok 2011 – wolontariatu oraz do ważnej dla rozwoju kapitału społecznego w strategii Polska 2030 

idei innowacji społecznej przez kulturę, w Kongres zaangażowanych było blisko 100 organizacji pozarządowych 

z Polski i Europy.  

Cechą Programu była ciągłość i trwałość projektów. Mimo, że Prezydencja formalnie dobiegła końca, 

kilka z nich będzie miało swoją kontynuację.  

Wspólny koncert Krzysztofa Pendereckiego i Jonnego Greenwooda, który we wrześniu zabrzmiał 

podczas EKK, ponownie odbędzie się 22 marca 2012 r. w londyńskim Barbican Centre.  

Materialną pamiątką stała się napisana specjalnie na EKK książka wybitnego filozofa i socjologa Prof. 

Zygmunta Baumana „ Kultura w płynnej nowoczesności” (również w angielskiej wersji językowej), wraz 

z poświęconym mu filmem Krzysztofa Rzączyńskiego.  Pomimo zakończenia Kongresu, przez cały czas aktywnie 

działa jego strona internetowa www.culturecongress.eu, gdzie można obejrzeć i wysłuchać przeprowadzonych 

na nim debat. 

Realizowaną  w Białymstoku wystawę „Podróż na Wschód” - po prezentacji na Międzynarodowym 

Forum Sztuki ”ART-KYIV contemporary 2011” - do końca stycznia można oglądać w krakowskim MOCAKu.   

 

Materiały graficzne i informacja prasowa dostępne na: ftp://ftp.nina.gov.pl  

login: prasa 

hasło: ninapress 

Kontakt dla mediów: 

Agnieszka Wolak rzecznik prasowy NInA 

T. +48 22 380 49 75 M. +48 503 099 013 

e-mail: agnieszka.wolak@nina.gov.pl 

 

Biuro Prasowe: 

T. +48 22 380 49 76 

e-mail: media.prezydencja@nina.gov.pl 
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ZAGRANICA 

 

10 stolic, 400 wydarzeń, 19 mln odbiorców  - te liczby charakteryzowały Zagraniczny Program 

Kulturalny Polskiej Prezydencji, który przebiegał pod hasłem „I, CULTURE”. Był to największy z dotychczas 

realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza program promocji polskiej kultury zagranicą. Pozwolił poznać 

Polskę jako kraj nowoczesny i unikatowy, o bogatej kulturze współczesnej – kreatywne zagłębie Europy. 

Podczas Prezydencji w europejskich, chińskich i japońskich mediach o polskich wydarzeniach kulturalnych 

ukazało się ponad 7,5 tys. informacji. Portal Culture.pl odwiedziło prawie 1 mln użytkowników z całego świata 

- jego oglądalność od lipca do grudnia ub. r. zwiększyła się aż sześciokrotnie. 

Trzon Programu tworzyło 6 filarów, wśród których były ikony współczesnej polskiej kultury: 

• Karol Szymanowski - najwybitniejszy po Fryderyku Chopinie polski kompozytor  

Inscenizacja jego opery „Król Roger”  (reż. David Pountney) w Teatrze Wielkim Operze Narodowej 

w Warszawie stanowiła uroczystą inaugurację Prezydencji. Koncertowe i kameralne wykonania utworów 

kompozytora zabrzmiały w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Brukseli (La Monnaie, Palais des 

Beaux-Arts),  Berlina (Berliner Philharmonie), Mińska( Białoruska Filharmonia Narodowa),  Kijowa (Filharmonia 

Narodowa i  Narodowa Opera Ukrainy im. Tarasa Szewczenki), Londynu (Royal Festival Hall,  Cadogan Hall),  

Madrytu (Teatro Real),  Paryża (Theatre de Chatelet,  Salle Pleyel), Warszawy (Filharmonia Narodowa),  Pekinu 

(Centralne Konserwatorium Pekińskie) i Tokio (Asahi Koncert Hall). W koncertach wzięło udział 45 tys. widzów.  

• Stanisław Lem - nazwany Bachem literatury XX wieku  

Oparty na prozie pisarza awangardowy, plenerowy spektakl „Planeta Lem” przygotowany przez Teatr 

Biuro Podróży był prezentowany w 8 stolicach. Jego premiera miała miejsce 1 lipca 2011 r. na prestiżowym 

festiwalu Watch This Space (National Theatre Londyn), a kolejne spektakle odbyły się w Brukseli, Berlinie, 

Paryżu, Madrycie, Kijowie, Mińsku i Moskwie. Przedstawienie zobaczyło 10,5 tys. widzów. 

Do rąk czytelników trafił komiks oparty na dwóch opowiadaniach ze słynnych „Bajek robotów” - „The 

Senatorium of Doctor Vliperdius” i „Uranium Earpieces. Jego autorami są rysownicy Andrzej Klimowski i Danuta 

Szejbal, znani w całej Europie twórcy komiksów m.in. wg „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa czy „Dr 

Jekyll i Pan Hyde” Roberta Louisa Stevensona.  

• Czesław Miłosz - jeden z trzech polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla  

Na wyjątkowym audiobooku znalazły się wiersze poety czytane 10 językach przez gwiazdy światowego 

filmu i teatru oraz pisarzy i poetów (m.in. Stepfena Fry’a, Tarasa Prohasko, Barbarę Nusse, Jose Luis Gomeza).  

Audiobooki były insertami do dzienników (Hiszpania - El Pais), magazynów literackich (Francja - Magazine 

Littéraire, Anglia - Times Literary Supplement, Kijów - Ukraińskij Tyżdeń, Moskwa - Inostrannaja Literatura) 

lub tomików poezji Miłosza (Holandia). Wiersze we wszystkich wersjach językowych są również dostępne 

w formacie MP3 do odsłuchania na portalu culture.pl 
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• „Przewodnik do Polaków” – cykl dokumentów  

Filmy w ciekawy i przewrotny sposób opowiadają o polskim społeczeństwie, przedstawiają naszą 

najnowszą historię poprzez muzykę rockowa, modę, zabawy i zabawki, wyprawy himalaistyczne oraz obyczaje 

seksualne ( „Beats of Freedom, czyli jak obalić reżim totalitarny za pomocą wzmacniacza domowej roboty”, 

„Political Dress”, „Toys”, „Art of Freedom”, „Art of Disappearing”). Reżyserem  jednego z nich był nominowany 

do Oskara Bartek Konopka.  

 

• I, CULTURE Puzzle - interaktywny multimedialny projekt w przestrzeni publicznej  

W ciągu sześciu miesięcy mieszkańcy 12 stolic (Berlin, Bruksela, Kijów, Kopenhaga, Londyn, Madryt, 

Mińsk, Moskwa, Paryż, Pekin, Tokio, Warszawa) uszyli gigantyczne puzzle złożone z 12 wielkich kwadratów 

z wyszytym lokalnym wzorem; połączone utworzyły napis I, CULTURE. W akcji animowanej przez artystkę 

Monikę Jakubiak uczestniczyło ponad 12 tys. osób i 240 wolontariuszy, a całość można było śledzić 

w Internecie.  

 

• I, CULTURE Orchestra – stworzona przez 110 młodych muzyków z Polski i krajów położonych 

na wschód od Unii Europejskiej: Ukrainy, Białorusi oraz m.in. Mołdawii, Armenii, 

Azerbejdżanu i Gruzji 

Podczas jesiennego tournee orkiestra zagrała w najlepszych salach koncertowych Europy. Koncertów, które 

prowadzili Sir Nevill Marriner i Pawła Kotla, wysłuchało 10 tys. melomanów.  

 

Do najważniejszych projektów pozafilarowych należały wystawy. Największą popularnością cieszyły się 

„Złote Czasy Rzeczypospolitej” prezentowane od 2 czerwca do 4 września 2011 r. w Pałacu Królewskim 

w Madrycie. Przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie ekspozycję, której najważniejszym 

eksponatem  była „Dama z gronostajem ” Leonarda da Vinci, zobaczyło aż 95 tys. widzów.   

 

50 tysięczną frekwencją może się do tej pory poszczycić otwarta 23 września 2011 r. w Martin-Gropius-Bau 

w Berlinie wystawa „Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. Pierwsza w dziejach polsko-niemieckich 

stosunków ekspozycja obrazująca historię ostatniego tysiąclecia naszego sąsiedztwa będzie czynna do 

9 stycznia br.  

Entuzjastyczne recenzje zebrała „The Power of Fantasy. Modern and contemporary Polish Art”. Wystawę 

w brukselskiej galerii Bozar , na której zgromadzono ponad 200 prac  35 polskich artystów, dziennik "Financial 

Times" nazwał "pokazem światowej klasy". Od 24 czerwca do 18 września 2011 r. odwiedziło ją ponad 18 tys. 

osób. 

Kolejną wystawą pokazywaną w Brukseli jest „Alina Szapocznikow. 1955-1973 ”. Otwarta 9 września 2011 

r. w Centrum Sztuki Współczesnej Wiels - pierwsza tak obszerna monograficzna wystawa artystki za granicą - 

potrwa do 7 stycznia br.  Do tej pory obejrzało ją prawie 10 tys. 

W prestiżowej londyńskiej galerii Whitechapel zorganizowano pierwszą w Wielkiej Brytanii monograficzną 

wystawę Wilhelma Sasnala. Od 14 października 2011 – do 1 stycznia br.  pokazywano na niej ponad 60 prac 

artysty z ostatnich 10 lat. Pochodziły one zarówno ze zbiorów publicznych, jak i kolekcji prywatnych na całym 

świecie. 
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Do 26 lutego br. potrwa „Wystawa polskiego  plakatu” w moskiewskim Muzeum Sztuk Plastycznych 

im. Puszkina. Gromadzi ona 150 prac podarowanych Muzeum przez kolekcjonera Pawła Ettingera - począwszy 

od tych tworzonych u schyłku XIX wieku przez członków krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" 

po kompozycje reklamowe polskich dizajnerów XX wieku. 

 

Materiały w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.iam.pl/pl/biuro-prasowe.html 

Informacje :  Magdalena Mich- rzecznik prasowy IAM 

Tel. 0 602 663 570 

mmich@iam.pl 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PREZYDENCJI 

• „Wschodni Wymiar Mobilności”,  6-7 lipca 2011 , Warszawa 

Celem konferencji , w której uczestniczyło 300 osób, było zwiększenie mobilności w dziedzinie edukacji, 

młodzieży, badań naukowych, sportu i kultury między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego.  

• „Kompetencje w Kulturze”,  18-20 lipca 2011, Warszawa 

Tematem dyskusji była rola kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw 

koniecznych w budowie nowoczesnego społeczeństwa: opartego na wiedzy, otwartego, zdolnego sprostać 

wyzwaniom współczesności i zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej. Konferencja objęła trzy 

obszary tematyczne: kulturę, sprawy audiowizualne oraz prawo autorskie. 

• Europejski Kongres Kultury, 8-11 września 2011, Wrocław 

Był to jeden z najważniejszych punktów polskiej Prezydencji. Dał szansę pokazania kultury jako jednego 

z najbardziej żywotnych i zróżnicowanych obszarów cywilizacyjnych. Przez 4 dni stolica Dolnego Śląska gościła 

300 artystów, naukowców, filozofów i aktywistów, którzy brali udział w spotkaniach i dyskusjach oraz 

zrealizowali 100 unikatowych projektów z dziedziny teatru, filmu, muzyki, architektury, dizajnu i sztuk 

wizualnych. W systemie akredytacyjnym zarejestrowało się 15 tys. osób ( w tym 550 przedstawicieli mediów 

z Polski i zagranicy),  dodatkowo wejściówki pobrało 5 tys.  Wszystkie wydarzenia kongresowe obejrzało prawie 

200 tys. osób. Kluczowym momentem było nieformalne spotkanie ministrów UE ds. audiowizualnych, 

poświęcone tematyce digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych.  

 

• Nieformalne spotkanie wyższych urzędników ministerstw kultury i urzędników odpowiadających 

za kulturę w ministerstwach spraw zagranicznych UE,  12-15 października 2011, Lublin  

90 uczestników z krajów członkowskich UE,  krajów kandydujących oraz 6 krajów Partnerstwa Wschodniego 

debatowało na temat roli dyplomacji publicznej i kulturalnej w Unii Europejskiej, w tym - zadaniach i celach 

unijnych instytucji w polizbońskiej rzeczywistości. Celem spotkania było ukazanie różnorodności kulturowej 

Lublina oraz potencjału do współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego  

• Posiedzenie Europejskiego Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa, 

8-9 grudnia 2011, Warszawa  

Spotkanie było poświęcone wymianie doświadczeń państw członkowskich UE dotyczących metodologii badania 

zjawisk fałszerstwa i piractwa, prowadzenia kampanii społecznych oraz strategii krajowych w zakresie 

egzekwowania praw własności intelektualnej. Posiedzenie zorganizowały wspólnie MKiDN, Komisja Europejska 

oraz OHIM - Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
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OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ PREZYDENCJI 

• KULTURA  

- konkluzje Rady w sprawie kompetencji kulturowych i kreatywnych oraz  ich roli w budowaniu kapitału 

intelektualnego Europy 

- finalizacja prac związanych z ustanowieniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego 

- debata na temat roli i znaczenia europejskich statystyk w dziedzinie kultury oraz konieczności ich dalszego 

rozwoju 

- działania informacyjne na temat Partnerstwa Wschodniego w obszarze kultury 

• SPRAWY AUDIOWIZUALNE  

- debata w sprawie digitalizacji dorobku kulturowego oraz ochrony zasobów cyfrowych, dotycząca także kwestii 

przyszłości portalu Europeana 

- konkluzje Rady w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym 

- decyzja w sprawie podpisania Europejskiej Konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających 

na dostępie warunkowym 

• PRAWO AUTORSKIE  

- zaawansowanie prac nad dyrektywą w sprawie utworów osieroconych 

- zmiana dyrektywy w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych 

- decyzja Rady upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Konwencji Rady Europy o ochronie 

praw organizacji nadawczych 

- doprowadzenie do porozumienia dot. rozporządzenia w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego (OHIM) zadań związanych z Europejskim Obserwatorium ds. Towarów Podrabianych i Piractwa 

- decyzja Rady w sprawie  podpisania ACTA - międzynarodowej  Umowy handlowej dot. zwalczania handlu 

towarami podrabianymi 

- przygotowanie i uzgadnianie stanowiska UE oraz reprezentacja UE (wspólnie z Komisją Europejską) 

w negocjacjach prowadzonych na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie 
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PODZIĘKOWANIA I OPINIE 

„Polska Prezydencja musi się czuć bardzo dumna ze swoich osiągnięć, bo była niezwykle sprawna i twórcza. Dla 

mnie osobiście i dla kierowanej przez mnie Komisji współpraca z nią stanowiła prawdziwą przyjemność”. 

Androulla Vassiliou - Komisarz ds.edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży  

„(…) Chciałabym pogratulować Panu Ministrowi za doskonale przygotowaną i poprowadzoną Prezydencję, nie 

tylko ze względu na przyjęte przez nas dokumenty”.  

Lena Adelshon-Liljeroth, Minister Kultury Szwecji  

 „Od dziś skrót PL będziemy rozumieć jako „Perfekcyjna Lokomotywa!”  

Ann Julie Schmitt Jensen, Dania  

 „To rzadkie widzieć Prezydencję z tak szeroką i głęboką wizją kultury. Zostawiacie bardzo ważny wkład. Polska 

Prezydencja to także przywiązanie do sztuki i kultury, w niesamowity sposób. Nie pamiętam tak dużego 

programu kulturalnego”.  

Vladimir Sucha, Dyrektor DG Edukacja i Kultura  

„Drodzy Koledzy, chciałabym pogratulować wam organizacji tak wspaniałego wydarzenia w Lublinie i 

podziękować za możliwość uczestnictwa w tak ciekawym i interaktywnym spotkaniu”.  

Olga Gherasim, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdowy  

„ Chcielibyśmy pogratulować Panu Ministrowi za osiągnięcia w obszarze kultury i spraw audiowizualnych w  

czasie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Ambitna agenda realizowana była w trakcie kryzysu i cięć finansowych, 

niemniej osiągnięcia Prezydencji będą miały pozytywny wpływ na UE w najbliższych latach”.  

Kelemen Hunor, Minister Kultury Rumunii 

„Ogromne podziękowania za organizację ciekawej i wielowątkowej konferencji o kompetencjach!”  

                                                                                                Christina Michalke, Ministerstwo Sprawiedliwości, Niemcy  

„Drodzy Organizatorzy, bardzo dziękuję za wspaniale zorganizowaną konferencję, która poszerzyła moje 

horyzonty, i za jej uzupełnienie w postaci strony internetowej ze wszystkimi prezentacjami”. 

  Dmytro Shulga, International Reneissance Foundation, Ukraina  

„W imieniu Biura Ministra ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Gruzji chciałabym podziękować za 

organizację konferencji „Wschodni Wymiar Mobilności”, w której miałam przyjemność uczestniczyć. Konferencja 

stworzyła idealną możliwość wymiany intelektualnej, która pomoże uczestnikom odnieść się do omawianych 

kwestii bardziej efektywnie”. 

Ekaterine Kokaia, koordynator ds. Partnerstwa Wschodniego, Biuro Ministra ds. Integracji Europejskiej i 

Euroatlantyckiej Gruzji   


