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Założenia organizacyjne 

W dniach 1–2 grudnia 2021 r. w Hotelu Arche odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami dotyczące za-
łożeń projektu nowej strategii rozwoju Lublina. Spotkania zostały zorganizowane przez Urząd Miasta 
Lublin we współpracy z Fundacją Pole Dialogu w formule debat tematycznych i były częścią konsultacji 
społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowi-
sko. 
 
Debaty, do których zaproszono lokalnych i krajowych ekspertów, były okazją do przybliżenia chętnym 
mieszkańcom i mieszkankom Lublina treści Strategii oraz stworzenia przestrzeni do pogłębionej dys-
kusji i zadawania pytań na temat obszarów rozwojowych. Każdego dnia odbywało się osobne spotkanie 
– każde z nich przybliżało inne zagadnienia związane ze Strategią. W poszczególnych dniach wyróż-
niono dwie ścieżki uczestnictwa: pierwsza dla mieszkańców i mieszkanek, których obowiązki zawo-
dowe umożliwiały udział w wydarzeniu w ciągu godzin pracy; druga dla mieszkańców i mieszkanek, 
którzy woleli spotkać się i porozmawiać o Strategii po swoich aktywnościach zawodowych. Pozwoliło 
to na zaproszenie do rozmowy zarówno środowisk aktywistycznych, jak i mieszkańców niezaangażo-
wanych intensywnie w życie społeczne miasta. Osoby, które nie były w stanie uczestniczyć w debatach 
na żywo w Hotelu Arche, miały możliwość oglądania i zadawania pytań w formie online, poprzez 
transmisję spotkań na kanałach YouTube. 
 
Każdą ścieżkę, każdego dnia rozpoczęły prezentacje o procesie tworzenia Strategii Lublin 2030 i jej za-
łożeń w wykonaniu przedstawicieli Urzędu Miasta. W ramach paneli dyskusyjnych 1 grudnia porozma-
wiano m.in. o roli uczelni w Lublinie, wspieraniu przedsiębiorczości w mieście, sektorze kreatywnym, 
kulturze, sporcie, turystyce oraz sytuacji młodych. Z kolei 2 grudnia tematami paneli były natomiast 
współpraca metropolitalna w aglomeracji lubelskiej, urbanistyka, zieleń miejska, zrównoważony rozwój 
oraz społeczne zaangażowanie miasta i współpraca z NGO. Wyjątek stanowiła sesja A.1 „O misji, wizji 
i celach horyzontalnych rozwoju miasta – dlaczego nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na obszarach 
rozwojowych?”, która z uwagi na swój kluczowy charakter wprowadzający do rozważań o planowaniu 
strategicznym została powtórzona zarówno na początku pierwszego, jak i drugiego dnia spotkań. 
 
Podczas debat ze strony zarówno ekspertów, jak i widzów padło wiele istotnych pytań oraz wniosków 
dotyczących założeń projektu Strategii Lublin 2030. Zachęciły one z pewnością mieszkańców i miesz-
kanki do złożenia konkretnych, formalnych uwag do dokumentu. W niniejszym protokole przedsta-
wiamy zapis (transkrypcję) rozmów panelowych. Załączamy również linki do poszczególnych nagrań 
spotkań, przedstawiamy program spotkań wraz z listą gości oraz główne tezy przedstawiane podczas 
sesji i wnioski z organizacji debat. 
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Program spotkań wraz z linkami do nagrań z przebiegu sesji 

Dzień I – 01.12.2021 r. 

11:30 – Rejestracja ciągła 
12:00 – Oficjalne otwarcie debaty (https://www.youtube.com/watch?v=lGW1BtNGEaM) 
12:20 – Prezentacja procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 i jej założeń (https://www.you-
tube.com/watch?v=lGW1BtNGEaM) 
13:00 – Przerwa kawowa 
13:30 – Sesje dyskusyjne: 
Sala A (sesja A.1) – „O misji, wizji i celach horyzontalnych rozwoju miasta – dlaczego nie powinniśmy 
skupiać się wyłącznie na obszarach rozwojowych?” (https://www.youtube.com/watch?v=lGW1BtN-
GEaM) 
Sala B (sesja B.1) – „Lublin kreatywny, akademicki i przedsiębiorczy” (https://www.youtube.com/wa-
tch?v=6EkeMHvF_yQ) 
15:00 – Przerwa obiadowa i networking 
16:10 – Oficjalne otwarcie debaty (https://youtu.be/_ClHa5Gc15Y) 
16:30 – Prezentacja procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 i jej założeń 
(https://youtu.be/_ClHa5Gc15Y) 
17:10 – Przerwa kawowa 
17:30 – Sesje dyskusyjne: 
Sala A (sesja A.2) – „Gdzie w Strategii Lublin 2030 znajdziemy młodych i ich potrzeby?” 
(https://youtu.be/YOd25hBVsMI) 
Sala B (sesja B.2) – „Lublin twórczy, aktywny i gościnny” (https://www.youtube.com/wa-
tch?v=6EkeMHvF_yQ) 
19:20 – Zakończenie spotkania i networking 
 
Dzień II – 02.12.2021 r. 

11:30 – Rejestracja ciągła 
12:00 – Oficjalne otwarcie debaty (https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
12:20 – Prezentacja procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 i jej założeń 
(https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
13:00 – Przerwa kawowa 
13:30 – Sesje dyskusyjne: 
Sala A (sesja A.1) – „O misji, wizji i celach horyzontalnych rozwoju miasta – dlaczego nie powinniśmy 
skupiać się wyłącznie na obszarach rozwojowych?” (https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
Sala B (sesja B.1) – „Lublin metropolitalny” (https://youtu.be/JHbjKmCQA7w) 
15:00 – Przerwa obiadowa i networking 
16:10 – Oficjalne otwarcie debaty (https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
16:30 – Prezentacja procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 i jej założeń 
(https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
17:10 – Przerwa kawowa 
17:30 – Sesje dyskusyjne: 
Sala A (sesja A.2) – „Lublin zielony i zrównoważony urbanistycznie” (https://youtu.be/N9TiouLe07o) 
Sala B (sesja B.2) – „Lublin otwarty, wielopokoleniowy i społecznie zaangażowany” 
(https://youtu.be/JHbjKmCQA7w) 
19:20 – Zakończenie spotkania i networking 
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https://www.youtube.com/watch?v=lGW1BtNGEaM
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https://www.youtube.com/watch?v=6EkeMHvF_yQ
https://youtu.be/_ClHa5Gc15Y
https://youtu.be/_ClHa5Gc15Y
https://youtu.be/YOd25hBVsMI
https://www.youtube.com/watch?v=6EkeMHvF_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=6EkeMHvF_yQ
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/JHbjKmCQA7w
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/N9TiouLe07o
https://youtu.be/JHbjKmCQA7w
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Sala A – O misji, wizji i celach horyzontalnych rozwoju miasta – dla-
czego nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na obszarach rozwojo-
wych? [01.12.2021 r., 13:30] 

Mateusz Wojcieszak: Mówimy do osób, które siedzą na sali, do siebie, ale też gdzieś mamy z tyłu 
głowy, że przez te cyfrowe oczy oglądają nas osoby na kanałach miasta. Ja też to wiem i od razu 
się wytłumaczę, że będę czasem zerkał w telefon, ale nie dlatego, że jestem gdzieś na Facebooku 
czy gdzieś smsuję, ale oglądam transmisje i patrzę czy są jakieś komentarze, pytania ze strony 
osób oglądających. Będzie też taka przestrzeń na pytania zarówno dla osób, które są z nami na 
sali, jak i osób oglądających nas w sferze online. Ja chciałbym Państwa serdecznie powitać na 
pierwszej naszej sesji w sali A, która nosi tytuł „O misji, wizji i celach horyzontalnych rozwoju 
miasta, czyli dlaczego nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na obszarach rozwojowych? 

”I dzisiaj mam ogromną przyjemność omówić temat i trochę pozgłębiać się, jak te rzeczy ogólne 
i misyjne są ujęte w lubelskiej Strategii, ale też w innych strategiach, bo ta sesja jest nie tylko 
o Lublinie, tylko w ogóle o takim podejściu. Ja lubię to nazywać takim marzeniem o mieście uję-
tym w formie uchwały rady miasta albo rady gminy i dzisiaj mam ogromną przyjemność rozma-
wiać na ten temat z Panią doktor Joanną Szafran z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest z nami również profesor doktor habilito-
wany Grzegorz Gorzelak, który jest byłym Dyrektorem Centrum Europejskich Studiów Regional-
nych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim, jest znawcą w temacie rozwoju regionalnego 
i jest również redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. Dzień dobry, 
Panie profesorze. Jest z nami również osoba, którą już znamy z wcześniejszej części, czyli Pan 
doktor Piotr Maleszyk, który jest tutaj z dwoma afiliacjami, bo jednocześnie jest pracownikiem 
naukowym również Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również reprezentan-
tem Urzędu Miasta Lublin z Wydziału Strategii Przedsiębiorczości, osobą, która Strategię zna, 
bo rozumiem, że Pan aktywnie przy niej pracował i pracuje. 

Piotr Maleszyk: Tak, chyba troszkę bardziej jako Urząd, ale ta noga akademicka też. 

Mateusz Wojcieszak: Super. I ja będę prowadził dzisiaj naszą sesję, jestem przedstawicielem ze-
społu organizacyjnego debat tematycznych. I na samym początku nie wędruję głową do Lublina, 
tylko właśnie myślę w ogóle o tym, niektórzy mówią o tym jako o modzie na strategię, teraz, 
która została w pewien sposób ujęta w prawie i wiemy teraz, że od niedawna te zasady tworzenia 
strategii gminnych są unormowane na poziomie centralnym i chciałem pierwsze pytanie do Pań-
stwa skierować: jakie Państwo mają z tą modą doświadczenie? To znaczy, zanim sobie przej-
dziemy w temat misji i wizji, to chcę złapać Państwa umiejscowienie na mapie świata budowania 
strategii. Czy Państwo często występują w roli osób, które doradzają, tworzą na zamówienie, 
recenzują albo krytykują? Gdzie Państwo w tym świecie mody na strategię się odnajdują? Pani 
doktor? 

Joanna Szafran: Proszę Państwa, ja właściwie to mogę powiedzieć, że prowadzę pracę od podstaw. 
Z moimi studentami na UMCS-ie prowadzę właśnie zajęcia ze strategii rozwoju regionalnego, co 
prawda tu również mamy wymiar lokalny omawiany, a poza tym bierzemy udział jako pracownicy nau-
kowi w konsultacjach, tak jak mieliśmy przyjemność właśnie uczestniczyć w konsultacjach nad obecną, 
jeszcze projektem właściwie Strategii Lublin 2030, także w różnych ciałach takich powiedzmy eksperc-
kich, doradczych, z ramienia czy uczelni, czy także Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, gdzie również jestem członkiem zespołu zadaniowego. Także te tematy są bliskie naukowo, ba-
dawczo, natomiast nie jestem współtwórcą tej naszej Strategii. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję. Panie profesorze? 

Grzegorz Gorzelak: Owszem, zanurzałem się w robienie strategii wiele razy, na różnych poziomach, na 
szczeblu krajowym, byłem szefem takiego zespołu, który aktualizował strategie, koncepcje przestrzen-
nego zagospodarowania kraju swojego czasu. Pierwsza strategia w Polsce uchwalona w roku 2000 była 
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naszego współautorstwa, razem z nieżyjącym już profesorem Jałowieckim. Pomagałem Panu Marszał-
kowi Hetmanowi w Strategii Województwa Lubelskiego, wtedy kiedy była uchwalana ta poprzednia, 
widziałem następną – oczywiście bardziej mi się podoba ta, w której ja brałem udział dość intensywnie. 
Robiliśmy wiele strategii gminnych jeszcze w latach 90-tych, również byłem takim głównym autorem 
Strategii Obwodu Lwowskiego i pomagałem w Ministerstwie Ukrainy do Spraw Regionalnych w ich 
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, także się strategiami zajmuje od ilu? 25 lat, tak. I mam 
dość takie odmienne podejście do budowy strategii od wielu tych, które są prezentowane i realizowane 
w różnych miejscach, przynajmniej w Polsce. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję. Panie doktorze? 

Piotr Maleszyk: Moja przygoda ze strategiami zaczęła się w 2015 roku, kiedy zacząłem monitorować, 
pisać raporty monitoringowe z realizacji poprzedniej Strategii Lublin 2020 przez okres 2–3 lat. A teraz 
dojrzałem do tego, żeby dołożyć swoją cegiełkę do tej nowej strategii rozwoju Lublina. 

Mateusz Wojcieszak: No właśnie. To widzimy, że jesteśmy w gronie, poza mną oczywiście, bo 
moje doświadczenie nie jest tak szerokie, jak Państwa na pewno, bardziej przyglądam się różnym 
strategiom. I chcę zapytać czy Państwo zauważają tą modę na strategię, to znaczy, że w gminach 
najróżniejszej wielkości – bardzo mocno to widać po rynku, że powstają podmioty spersonalizo-
wane, które zajmują się tematem tworzenia strategii. Czy Państwo dostrzegają tą modę, a jeśli 
tak, to uważają to Państwo za pozytywny ruch w gminach? Ruch ku rozwojowi czy bardziej ruch 
tworzący pułkowników, które gdzieś później kładzie się na półce i o nich zapomina? 

Grzegorz Gorzelak: To bardziej jest moda. To jest konieczność i bardzo racjonalne działanie. A to czy 
strategia wyląduje na półce i się o niej zapomni, to już jest kwestia władzy, która tą strategię przygo-
towuje, bo oczywiście może ją przygotować po to, żeby się wszyscy od nich odczepili i pokazali: o, to 
mamy strategię i dajcie nam teraz pieniądze, bo to jest warunek uzyskania środków wewnętrznych albo 
można to traktować jako plan swojego przyszłego działania, jako coś, co pomaga działać samej władzy, 
a jednocześnie jest informacją do mieszkańców, innych podmiotów działających na danym obszarze, 
jest jednocześnie zaproszeniem do współpracy, to znaczy: my robimy to i to, chcecie robić podobnie, to 
będziemy pracowali razem, i jednocześnie zobowiązaniem. Trzeba pamiętać, że władza, która opraco-
wuje, uchwala i przyjmuje strategię zobowiązuje się do jej realizacji. I jeżeli władza traktuje strategię 
wyłącznie formalnie i instrumentalnie: coś napisze, a potem tego nie osiągnie, to wyborcy w następ-
nym akcie wyborczym będą mogli powiedzieć: patrzcie sami się zobowiązaliście i nie traktowaliście sie-
bie poważnie, strategii poważnie, a więc i nas poważnie nie traktujecie, to może sobie wybierzemy ko-
goś innego. I to jest racjonalne działanie, czyli strategia powinna być tak napisana, żeby była zrozu-
miała dla mieszkańców, żeby była zrozumiana dla przedsiębiorców, dla różnych podmiotów, które funk-
cjonują na terenie gminy, miasta, województwa i strategia powinna być potem pewnym polem, na któ-
rym dokonuje się oceny władz, które tą strategię opracowały, przyjęły i zaproponowały społeczności. 

Mateusz Wojcieszak: Czyli nie moda, ale konieczność. Tak jak słyszę. Ale taka konieczność we-
wnętrzna? Czy czuję Pan, że powinno to być też konieczność nakładana na wszystkich gminach? 

Grzegorz Gorzelak: To jest konieczność, którą można i należy racjonalnie wykorzystywać. 

Mateusz Wojcieszak: Zaraz sobie przejdziemy jak to zrobić, jak odpowiedzieć sobie na to pytanie, 
bo to nie jest takie proste. Moda czy nie moda? Moda czy konieczność? 

Joanna Szafran: Ja bym powiedziała, że potrzeba, ponieważ zauważmy, że chociaż ustawa o samorzą-
dzie województwa narzuciła na samorządy województw z wejściem 1 stycznia 1999 roku potrzebę, wła-
ściwie obowiązek wtedy przygotowania i uchwalania strategii. To mimo że jednostki lokalne, czy to 
duże miasta, czy średnie, małe miasta, czy nawet gminy wiejskie, dostrzegły potrzebę przygotowania 
własnej strategii rozwoju, posiadania takiego kompleksowego dokumentu, który będzie wskazywał im 
kierunki rozwoju, porządkował im te bieżące decyzje władzy, który będzie także, tak może pragmatycz-
nie dokumentem pozwalającym ubiegać się o różne środki zewnętrzne, krajowe, a później unijne. Więc 
myślę, że to jest potrzeba zupełnie naturalna, takiego strategicznego myślenia o swojej jednostce. 
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Mateusz Wojcieszak: A jak to było w Lublinie? Czy to był trend czy to była konieczność spowo-
dowana tym, że poprzednia strategia wygasła? Rozumiem, że w grę w Lublinie wchodziły te do-
datkowe środki, czyli ten proces, który mógł być współfinansowany za środki unijne, co było ta-
kim zapalnikiem, że w Lublinie ta strategia jednak powstała? Moda, konieczność, potrzeba? Bo 
mamy już trzy hasła w naszej dyskusji. 

Piotr Maleszyk: To ja może jeszcze z innej strony. Tak naprawdę, to, że sektor rządowy, samorządowy 
tworzy strategię rozwoju, to zostało już wcześniej opisane w ramach nowego zarządzania publicznego: 
jest to proces, kiedy sektor rządowy, samorządowy uczy się sektora prywatnego. Zarządzanie sektorem 
prywatnym ma dłuższą tradycję i sektor rządowy uczy się jak realizować cele długookresowe i jak je 
wskaźnikować, jak priorytetyzować rozwój i zasoby. I teraz – Lublin to robi, Pan Prezydent też jako dok-
tor nauk ekonomicznych ma tą wiedzę, jak się zarządza strategicznie w biznesie i to też jest naturalne, 
że tą wiedzę i to podejście i on swoją osobą, ale i polskie samorządy przenoszą. Tym bardziej, że wiele 
zadań w biznesie daje się zrobić w krótkim przedziale czasowym. To jest kwestia miesięcy. W samorzą-
dzie, w jednostkach samorządu terytorialnego różne inwestycje, działania, zwłaszcza infrastruktu-
ralne, ale nie tylko, to są kwestie wieloletnie, czyli wymagają dużo bardziej przemyślanego, długofalo-
wego podejścia, niż te roczne uchwalane od budżetu do budżetu. 

Grzegorz Gorzelak: Pan zwrócił uwagę na dość istotny element. Mianowicie, że o działaniach strate-
gicznych możemy mówić w dwóch wymiarach. O procesie przygotowania strategii, który ma kilka wy-
miarów i potem o samych dokumencie i jego realizacji. Samo przygotowanie strategii może mieć dość 
istotne korzyści. Po pierwsze, jest procesem samopoznania. Byłem bardzo mile zbudowany zakresem 
prac diagnostycznych, nieszablonowych, prowadzonych przez zespoły badawcze, które zostały do tej 
strategii przygotowane. Ale jednocześnie jest to proces mobilizacji. Wyczytałem w Internecie dzisiaj, 
że Pan Prezydent spotyka się z mieszkańcami różnych dzielnic, że były prowadzone badania wśród 
przedsiębiorców i to jest też kwestia mobilizacji, kwestia pokazania poszczególnym podmiotom 
i mieszkańcom, że my chcemy z wami współpracować, wy też się sami w pewnym sensie samookreślić 
przed samymi sobą czego wy byście chcieli od miasta i to jest proces integracji całej zbiorowość miesz-
kańców, podmiotów i również taki proces ich wiązania z władzą lokalną. I to jest bardzo istotne, bo sam 
dokument może być martwy albo nie, ale samo tworzenie strategii może mieć znaczenie mobilizacyjne 
i może mieć znaczenie takiego bliższego związania poszczególnych podmiotów z władzą lokalną, co ma 
zwrotne oddziaływanie, bo jedni i drudzy na tym korzystają. 

Mateusz Wojcieszak: Czyli ja to sobie tak biorę, że czasem ważniejsza jest droga, niż cel. Ten 
proces. 

Grzegorz Gorzelak: Jak mówię, strategia jako dokument jest w końcu zobowiązaniem i przestrzegał-
bym, tak jak zawsze to robiliśmy jeszcze lat to było 20, władze wojewódzkie: nie zobowiązujcie się 
w strategii do tego, na co nie będziecie mieli wpływu, czyli jak uczę studentów, jak pisałem na ten te-
mat teksty, mam dość takie często niepodzielane zdanie, że strategia jest w ostatecznym rozrachunku 
ostateczny elementem władzy. Władza przygotowuje strategię na swoją własną odpowiedzialność 
i zobowiązuje się do jej realizacji. To nie strategia wszystkich podmiotów w mieście, to nie strategia 
całego kraju, nie można w niej napisać, że przez nasze miasto będzie przebiegać autostrada, bo my nie 
budujemy autostrady, czyli w strategii może być tylko to, na co mamy wpływ jako władza bezpośrednio 
i pośrednio. Możemy napisać, że będziemy się starali, żeby koło naszego miasta przebiegała auto-
strada, kropka, będziemy starali się stworzyć takie warunki, żeby do naszego miasta przyszedł poważny 
inwestor zewnętrzny i będziemy starali się, żeby już obecnie istniejący tutaj przedsiębiorcy będą w sta-
nie się rozwijać, ale nie możemy się zobowiązać do tego, że to się stanie. To jest własny dokument 
władzy, na własną odpowiedzialność i to jest własne zobowiązanie tejże władzy. 

Mateusz Wojcieszak: Teraz jak przyjrzymy się współczesnym strategiom w gminach, to najczę-
ściej one odwołują się do rzeczy, na które gmina, jako jednostka, ma bardzo mały wpływ. Zmiany 
klimatu, automatyzacja, nawet sztuczna inteligencja. We wszystkich, jak sobie pomyślę o tych 
dokumentach, szczególnie zmiany klimatu, gdzie się przyjmuje, że nie jesteśmy w stanie już od-
wrócić tego koła, więc miasta wyszukują takich spraw globalnych, próbują wejść w te tematy 
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i pokazać, że one dotyczą też mieszkańców i miasto, jako jednostka, powinna też na nie odpo-
wiadać. I tak sobie sprawdzę też z Panem doktorem Maleszykiem. Jak to w kontekście Lublina? 
To znaczy, czy patrzyli Państwo tylko na rzeczy, które się tu i teraz dzieją, na które macie wpływ, 
czy też patrzyliście szerzej, na to, co się dzieje w Polsce na świecie… Bo przecież to wszystko 
dotyczy też samorządów. Nie mówię też o procesach globalnych, ale również o tym, co się dzieje 
ze środkami samorządów terytorialnych w skali kraju, jak są zmniejszane. 

Piotr Maleszyk: Patrzyliśmy szerzej, ale realistycznie, ze świadomością tego, jakie zadania samorząd 
może pełnić, a jakie nie. Nie ma sztucznej inteligencji w strategii, natomiast to, że procesy cyfryzacji 
są, zaczęły się i że mamy europejską agendę w tym zakresie i ambitne projekty, w ramach których i my, 
jako samorząd możemy przystępować do tego i zwiększać konkurencyjność usług publicznych i w ogóle 
usług jest szansą i tego typu szanse dostrzegamy. Jeśli chodzi o zmiany klimatu – oczywiście, naszymi 
działaniami w Lublinie nie zmienimy klimatu, ale możemy na przykład dzięki temu trochę osłabić efekt 
miejskiej wyspy ciepła. Możemy dzięki temu mieć w Lublinie czystsze powietrze. Nie jest to więc kwe-
stia realizacji jakichś abstrakcyjnych celów, tylko rzeczywiście próba odpowiedzi na te wyzwania, które 
poprawią jakość życia, warunki życia w Lublinie.  

Grzegorz Gorzelak: Klimat się zmienia, to następuje na przykład tego ekstremalizacja, miasto poło-
żone przy rzece powinno się zastanowić, jak zminimalizować niebezpieczeństwo powodzi i tak dalej. 
Z drugiej strony, jak nie dopuścić do tego, żeby nasze miasto truło. Ale Pan powiedział o tych różnych 
takich tematach, które się w strategii pojawiały. Każdy autor stara się być na czasie, być modny i a to 
piąta rewolucja czy czwarta rewolucja 4.0, a to smart city, a to klimat i tak dalej. Na przykład w tej 
strategii rzucę tu kamyczek i co chwila widzę jakiś ekosystem. Dajcie Państwo spokój z tymi ekosyste-
mami i wyrzućcie je z tej Strategii. Wszystko jest z tym ekosystemem, ekosystem społeczny, gospo-
darki, przedsiębiorczy, cyfrowy i tak dalej. Skreśliłbym te ekosystemy [śmiech]. 

Mateusz Wojcieszak: To już jest głos konsultacyjny, za dużo ekosystemów. Ale to też są pewne 
słowa klucze i to też jest o modzie, że nieraz w takich dokumentach, kiedyś tym hasłem była 
partycypacja, wszędzie to widzieliśmy, kiedyś innowacja, teraz mamy ekosystemy.  

Joanna Szafran: To jeszcze powiem tak, że przygotowanie takiej strategii i przeprowadzenie diagnozy, 
która była bardzo szczegółowo przeprowadzona i na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, prze-
strzennej, środowiskowej, to nie tylko co mamy tutaj, ten stan tu i teraz, ale także badamy otoczenie 
zewnętrzne i to bliższe, krajowe, ale także staramy się wpisywać w to otoczenie międzynarodowe, w te 
wyzwania, megatrendy, które też dotyczą – nawet małych gmin. Może nie w tak dosłownym ujęciu jak 
sobie mówimy o tych zmianach klimatycznych, ale one dotyczą nas, są coraz bardziej odczuwalne rów-
nież na skalę lokalną i nawet tutaj w naszych mniejszych gminach czy właśnie w Lublinie. Także przy-
gotowując taki dokument strategiczny musimy uwzględniać te megatrendy, wszystkie wyzwania roz-
wojowe, również przygotowywać się do pewnych sytuacji, przewidywać je, bo to jest dokument strate-
giczny, więc uważam, że dodatkowo jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadamy też na 
te strategie unijne, o których wspomniał Pan Piotr, czyli mamy tutaj odniesienie i do Europejskiego 
Zielonego Ładu i do Agendy Cyfrowej, transformacja cyfrowa, transformacja ekologiczna czy szereg 
innych dokumentów strategicznych, które w przestrzeni publicznej się pojawiają dotyczą również nas, 
więcej ja uważam, że to bardzo trafnie zostało tu uwzględnione, nie jest to tylko wymóg chwili czy 
modnych haseł, bo te strategie europejskie też mają taką perspektywę czasową, właśnie do 2030 roku, 
więc horyzontem czasowym są spójne ze strategią czy nasza Strategia Lublin 2030 jest spójna z tymi 
strategiami nie tylko krajowymi, ale także właśnie unijnymi. 

Mateusz Wojcieszak: Wędruję do tych tematów też o ogólnych strategiach, chociaż ogólne to 
jest też takie pejoratywne hasło. Mówią Państwo, że proces partycypacyjny wypracowywania 
strategii jest bardzo ważny, że można spotkać się z mieszkańcami, mieszkankami, porozmawiać 
o ich problemach. To, co chcę złapać teraz – nawet wczoraj puściłem sobie na chwilę spotkanie 
dzielnicowe Prezydenta Krzysztofa Żuka i tam są jednak konkrety, ludzie przychodzą, mówią 
„Potrzebujemy chodnika”, „Potrzebujemy szkoły” i tego i tamtego. I potem uczestniczą w proce-
sie i nagle czytają dokument, w którym widzą „Obszar rozwojowy – Lublin przedsiębiorczy” 
I chciałbym zapytać teraz o to połączenie. To znaczy jak zachować problemy prawdziwych ludzi, 
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którzy przychodzą z konkretnymi tematami? Czy to jest historia odpowiedzialności decydenta 
i o takim spojrzeniu z lotu ptaka czy bardziej o rozmywaniu? Bo ja sobie tak myślę, że jednak im 
ogólniejsza strategia, im bardziej oparta na misjach, myślę sobie też o strategii „Warszawa 
2030”, która jest strategią krótką, która opiera się na późniejszych programach wykonawczych 
i politykach. Że ludzie mają problem ze znalezieniem gdzie tu są te moje potrzeby. Nie mówiłem 
o Lublinie twórczym, kreatywnym, tylko o tym, żeby bilety do teatru były tańsze, ja się w tym nie 
odnajduję. Jak z tymi mieszkańcami z konkretnymi problemami współpracować w stworzeniu 
strategii, która jest na lata i programuje rozwój miasta? 

Grzegorz Gorzelak: Potrzeby są z reguły nieograniczone, a możliwości są zawsze ograniczone i na 
przykład moi partnerzy na Ukrainie mieli z tym ogromny problem, po pierwsze nie byli w stanie jakoś 
się pogodzić z tym, że strategia to wybór, że nie można osiągnąć wszystkiego. A tym bardziej nie mogli 
pogodzić się z tym, że zanim podzielisz to musisz wytworzyć. Miasto, które ma zaspokajać potrzeby 
swoich mieszkańców musi być miastem rozwijającym się, miastem z dochodami, dochodami własnymi, 
dochodami wypracowanymi przez podmioty gospodarcze, natomiast nie może wisieć na dotacjach 
w zasileniach zewnętrznych, jak teraz zasilanie zewnętrzne wygląda w Polsce to Państwo wiecie. Jutro 
profesor Swianiewicz ma u nas seminarium, zapraszam – pokazuje jak czeki zostały przez Pana 
premiera rozdawane tym, którzy byli z tego samego obozu w Polsce lokalnej. Zawsze jak się jest 
zależnym od kogoś innego to mamy niebezpieczeństwo, że ten ktoś nas nie zaspokoi w wystarczający 
spokój. Czyli po pierwsze to wybór, a po drugie gospodarka. Jeżeli czytam tą Strategię, to widziałem, że 
w moim rozumieniu za mało jest tam poświęconych rozważań na temat podstaw gospodarczych 
rozwoju tego miasta, a za dużo być może dlatego, że trzeba spełniać nadzieję i oczekiwania 
mieszkańców w tej sferze podziału. Jak robiliśmy strategię lubuską 20 lat temu, to do marszałka Fedki 
przyszli potem poszczególni wójtowie, burmistrzowie miast i powiedzieli, a naszego miasta nie ma 
w strategii, a nam jest potrzebny krawężnik albo ścieżka rowerowa. Ja powiedziałem tak:, „Edek, zbierz 
to wszystko ładnie, uporządkuj, albo tematycznie, albo alfabetycznie, włóż w ładne okładki, połóż na 
półce i zapomnij”. Dlatego, że strategia wojewódzka to nie jest zbiór strategii gminnych. Strategia 
miasta takiego jak Lublin, to nie zbiór strategii dzielnicowych czy osiedlowych. Owszem, nie ma 
samorządu dzielnicowego czy osiedlowego, wystarczająco silnego i dlatego miasto musi odpowiadać 
za wiele rzeczy, ale nie za wszystko. Część można zdecentralizować na komitet osiedlowy, można 
stworzyć jakieś ośrodki, jednostki pomocnicze i niech one załatwiają sprawy naprawdę lokalne. I nie 
może się Pan Prezydent zobowiązać, że zbuduje w każdym osiedlu każdą ścieżkę, wyasfaltuje każdy 
chodnik i posadzi każdy krzaczek. Pan Prezydent musi myśleć o zapewnieniu gospodarczych podstaw 
rozwoju miasta w długim horyzoncie. I to oczywiście umyka uwadze poszczególnych mieszkańców, bo 
oni nie są od tego, ale być może preambuła w tej Strategii, będziemy rozmawiali o misjach, bardzo ich 
nie lubię, preambuła w strategii to powinna być: „Szanowni mieszkańcy, macie ogromne potrzeby, my 
wszystkich ich nie możemy zaspokoić, bo potrzeby są większe niż możliwości. Strategia to wybór i my 
wybieramy to i to”. I trzeba powiedzieć, że wszystkiego się nie da osiągnąć, bo wtedy strategia się 
rozmywa i przestaje być rzeczywistą strategią, tylko się zajmuje poszczególnymi klombami 
w poszczególnych osiedlach. 

Mateusz Wojcieszak: Mniej strategią a jakimś populistycznym… 

Grzegorz Gorzelak: Nie populistycznym, to nie jest populistyczne. Słusznie mieszkańcy Panu Prezy-
dentowi mówią, że im potrzebna szkoła, przedszkole, dojazd, parking, klomb, park i tak dalej. 

Mateusz Wojcieszak: Ale nie od tego jest ta Strategia. 

Grzegorz Gorzelak: Słusznie mówią, ale Pan Prezydent mówi, że dobrze, oni będą to brali pod uwagę, 
oni mają budżety obywatelskie, ale i tak musicie pamiętać, że na wszystko nam nie starczy i strategia 
to jest wybór, jakaś hierarchizacja potrzeb: co najpierw, co później, co od czego zależy. Jak nie zarobimy 
to krawężnika nie położymy. Najpierw musimy zarobić. 
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Mateusz Wojcieszak: Okej, zaraz do tego wrócę, bo to hasło „wybór” jest mocne, ale jeszcze chcę 
wcielić się na chwilę w rolę studenta Pani doktor. Jestem na tych zajęciach i mówię, że nie rozu-
miem dlaczego ta strategia to nie może być taki wybór konkretnych inwestycji, albo że Strategia 
miasta to strategia różnych dzielnic. Dlatego tak nie może być? 

Joanna Szafran: Proszę Państwa, strategia to jest dokument strategiczny. Ma ogarniać i tą sferę go-
spodarczą, społeczną, przestrzenną, zagospodarowania, ład przestrzennych, sferę środowiskową i wła-
śnie, jak powiedział Pan profesor, to zawsze jest jakiś wybór, podyktowany oczywiście też możliwo-
ściami finansowymi, przede wszystkim ale kontynuacją strategii będą różnego typu programy, działa-
nia, które przełożą te cele ogólne – niektórzy mówią, że to jest zbyt ogólnikowy cel, ale z racji takiego 
szerokiego spojrzenia na spektrum tych różnych problemów i różnych sfer – taką rolę ma strategia. Ona 
później przekłada się na coraz bardziej szczegółowe cele, zadania i wreszcie te cele szczegółowe znaj-
dują swój wyraz w konkretnych programach. Że będziemy rozwijać właśnie tą sferę – czy kulturalną, 
społeczną, czy będziemy dalej inwestować w przedsiębiorczość, tworzyć jakąś bazę współpracy dla 
przedsiębiorstw, nauki, tego otoczenie biznesu, więc tutaj później myślę, że widzimy te nasze mniejsze 
cele, bardziej indywidualne – w konkretnych działaniach, ale nie na poziomie ogólnego dokumentu stra-
tegicznego. 

Mateusz Wojcieszak: Wracam do tego wyboru, bo to było mocne hasło, to znaczy strategia to 
jest wybór decydenta, ale co jeśli ta Strategia dumnie się nazywa strategią partycypacyjną czy 
wypracowaną partycypacyjnie, jak to było w Lublinie? Ten wybór to był wybór? Bo sobie też my-
ślę, że nad całą strategią pracowały poszczególne grupy robocze i dlatego też w kontekście za-
pytałem czy są w sali osoby z takim pytaniem - czy na przykład odnajdują efekty swojej pracy. 
W sensie gdzie tu jest ten moment w Lublinie strategii tego wyboru? Czy on był partycypacyjny 
i w jaki sposób wykorzystaliście te elementy pracy na wcześniejszych etapach. Czy jednak z od-
wagą mówicie, że to jest rola decydenta, po to Prezydent został wybrany, żeby wybierać priory-
tety, on już raz legitymację zdobył. Pewnie różne są podejścia. Jak to było w tym dokumencie w 
Lublinie? 

Piotr Maleszyk: Najpierw może jeszcze wrócę, dlaczego w strategii Lublina nie ma remontów chodni-
ków. Wyobraźmy sobie, że próbujemy na mapie A4 przedstawić Lublin i każdy domek, każde drzewko, 
każdą uliczkę, taka mapa byłaby nieczytelna, niefunkcjonalna, nikt by na niej kierunku nie odnalazł. 
Mapa musi przyjąć jakąś skalę, mieć zaznaczone najważniejsze elementy. Ze strategią jest tak samo, 
jeżeli to ma być dokument operacyjny, wskazujący najważniejsze priorytety to pewne drobniejsze rze-
czy, to nie znaczy, że one nie są ważne, ale muszą ulec takiemu oddaleniu, natomiast strategia wska-
zuje mechanizmy: jak te drobne potrzeby również powinny być uwzględniane przez miasto, jakie me-
chanizmy ujawniania tych potrzeb i mechanizmy ich realizacji. I takie mechanizmy w Strategii Lublin 
2030 są. Jeśli chodzi o to, jak wyglądało tutaj dojście do celów, to był to proces bardzo rozproszony 
i przez to, że był to proces rozproszony to tak naprawdę podejrzewam, że nikt nie odnajdzie w pełni 
tego, co sam w ten proces włożył, bo jest każdy element i każdy etap dokładania jakiejś cegiełki. Cza-
sem można tak myśleć, to taka perspektywa mieszkańców, że te strategie widzieli decydenci i Pan 
Prezydent, jakieś wąskie kolegium, podyktowali i jest. Nie, proszę Państwa. Ta Strategia jest rzeczywi-
ście tworzona w duchu partycypacyjnym, czyli proces tworzenia obszarów, słów kluczowych, potem ce-
lów w ramach tych obszarów, to był proces wieloetapowy i przede wszystkim mieszkańcy, eksperci, 
gdybym miał powiedzieć kto miał największy udział, to powiedziałbym, że prace Tematycznych Grup 
Roboczych. Ja, pracując nad częścią Strategii, ja dużo pracowałem nad diagnozą, byliśmy podzieleni 
i pracowałem najwięcej nad częścią gospodarczą, zwłaszcza edukacją i dodawałem coś od siebie, tylko 
wtedy, kiedy byłem naprawdę bardzo przekonany i często [zakłócenia, 02:14:30] tymi konsultacjami, 
że to jeszcze trzeba i jest potrzebne i prorozwojowe, choćby przez wzgląd na swoją wiedzę z ekonomii 
i edukacji. Natomiast przede wszystkim to jest w ten sposób Strategia – górnolotnie to zabrzmi, ale to 
jest w dużej mierze prawdziwe – społeczności Lublina, Strategia partycypacyjno-ekspercka. 

Grzegorz Gorzelak: Ja mam tutaj taką uwagę, że być może Pan Prezydent, Rada Miasta i następna 
władza dostanie dokument, który nie w pełni aprobuje. Może to Państwo zrobili dla Pana Prezydenta, 
a Pan Prezydent się zobowiąże i ponosi odpowiedzialność, a Państwo nie ponoszą odpowiedzialności. 
Także tutaj bym przestrzegał. Nie ma Pana Prezydenta, bym przestrzegał, żeby on każdy wycinek z tej 
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strategii sprawdził i żeby w pełni ją zaaprobował, bo on będzie ponosił odpowiedzialność za jej wyko-
nanie czy niewykonanie. Ekspert ma święty spokój, napisał, mówi, żeby zrobili co chcą, jak się nie udało 
to nie jego wina, a dobrze chcieli. Także ten przekaz dla Pana Prezydenta może do niego dojdzie, bo 
jednak jak już czwarty raz powtarzam: władza ponosi odpowiedzialność za realizację strategii i władza 
dokonuje wyborów strategicznych na swoją własną odpowiedzialność. Jak robiłem strategie różne czy 
pomagałem je robić, to zawsze mówiłem, że tak nam się wydaje czy mi się wydaje, ale to Pan Panie 
marszałku, Panie prezydencie, Panie wójcie, Panie burmistrzu musi się z tym zgodzić i uznać, że tak 
rzeczywiście Państwo chcą we własnej gminie czy województwie mieć. I tutaj Pan Prezydent Żuk musi 
każdą linijkę, każdy przecinek, każdą kropkę i każdy punkt zaaprobować, zinternalizować, zgodzić się, 
że rzeczywiście uważa że jest to coś, co się mieści w granicach jego możliwość w horyzoncie realizacji 
strategii, jeśli on będzie prezydentem, ale strategie trzeba robić tak, żeby [zakłócenia, 02:16:55] by się 
z nim zgodziła. 

Piotr Maleszyk: To może uzupełnię ten przekaz, w kontekście uwagi Pana profesora. Całe szczęście 
też taki [zakłócenia, 02:17:07] i nie tylko ten dokument wypracowany poddaliśmy intensywnym kon-
sultacjom wewnętrznym, niektóre zapisy wypadły, takie, gdzie na przykład Dyrektorzy, czy właśnie Pa-
nowie Prezydenci, czy Pani Prezydent mówili, że to jest poza ich kompetencjami, a te zapisy od eksper-
tów niestety na razie nie mają podstaw prawnych albo ustawa mówi inaczej. Stąd też osoby, które były 
w Tematycznych Grupach Roboczych pewnie będą miały niedosyt, że czegoś nie znajdą. To był proces 
wieloetapowy, więc Pan Prezydent już nieraz wnikliwie tą Strategię czytał, wertował, konsultował 
z nami i władza też się zobowiązuje do tego, żeby tą Strategię realizować. Ale jeszcze w kontekście 
partycypacji powiem Państwu, że ostatnio słuchałem profesora Domańskiego z Krakowa i on mówił 
o partycypacji tak, że i społeczeństwo i władza wciąż muszą się partycypacji uczyć i w kontekście spo-
łeczeństwa ważne jest to, żeby partycypacja nie wyglądała tylko jak artykułowanie swoich potrzeb i in-
teresów, bo to jest za mało, ale żeby był też element brania współodpowiedzialności. I ta Strategia 
Lublin 2030 jest strategią bardzo ambitną i jej realizacja będzie łatwiejsza i jej szanse na realizację będą 
większe, jeśli też taką współodpowiedzialność partnerzy społeczni i gospodarczy będą na siebie brać. 
Mam nadzieję, że ten proces będzie postępował. 

Mateusz Wojcieszak: Słyszę bardzo optymistyczne rzeczy, tak sobie myślę o tej odpowiedzialno-
ści i rozliczalności za strategię. Są takie narzędzia, które rozliczają? Oczywiście możemy mieć taki 
optymizm, że raz na 5 lat wyborcy sobie o tym przypomną, ale nawet weźmy raport o stanie 
gminy, które nie wykorzystują tej szansy, nie są miejscem zdawania sprawozdania z tej Strategii. 
Pytanie do Pani doktor: Czy widzi Pani w ogóle jakąś szansę, żeby z tych ogólnych zapisów kogo-
kolwiek rozliczyć? 

Joanna Szafran: Wspomniał Pan, że wyborcy to jednak rozliczą co jakiś czas, ale z drugiej strony czy 
jest możliwość weryfikacji? Tak naprawdę, patrząc właśnie na te ogólnie sformułowane cele strate-
giczne czy później bardziej uszczegółowione i w perspektywie tego czasu, czyli do 2030 roku, co udało 
się zrobić, to mamy w pewien sposób weryfikację, kontrolę też, bo strategia też pewne ma taką funkcję 
kontrolną dla władzy czy faktycznie te cele zostały osiągnięte czy te ambitne cele, założenia rozwo-
jowe, w jakim stopniu udało się zrealizować. To jest tak naprawdę ocena skuteczności władzy. Z drugiej 
strony tak naprawdę, odnosząc się jeszcze do partycypacji, doceniając to, że tak szerokie konsultacje 
były prowadzone z mieszkańcami, różnymi grupami, dzielnicami - zauważmy, że dzięki temu, jak było 
już wspomniane tutaj, jest większa integracja różnych środowisk, ale i identyfikacja, może lepsza z taką 
strategią, w której biorę udział, w której mój głos się liczy i mam szansę się wypowiedzieć i dzięki temu 
wzięcie pewnej odpowiedzialności za swoje zachowania, chociażby za podejście do dobra wspólnego 
samych mieszkańców. Także tutaj ja widzę możliwości rozliczania w pewnym sensie przez mieszkań-
ców, przez inne podmioty gospodarujące, inwestujące, funkcjonujące w mieście. Ale widzę także ko-
nieczność jednak współuczestniczenia w tym procesie wdrażania tej strategii nasz wszystkich. 

Grzegorz Gorzelak: Jeżeli sami właściciele tej strategii, czyli władza polityczne w gminie, w mieście 
sprawdza sama siebie. Jak zrobiliśmy tą strategię województwa lubuskiego to po 5 latach byli jeszcze 
ci sami samorządowcy przy władzy w województwie i przeprowadziliśmy z nimi taki warsztat, byli mar-
szałkowie, Dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, którzy sprawdzali 
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na ile ich zamierzenia podjęte parę lat temu były osiągnięciem w horyzoncie przynajmniej jednej ka-
dencji władzy samorządowej. Zastosowaliśmy takie ćwiczenie czterech kapitałów, które ładnie struk-
turę realizuje poszczególne cele, jest to pisane w jakimś naszym tekście studiów regionalnych i lokal-
nych i podobne ćwiczenie ex-ante przeprowadziliśmy z Panem Marszałkiem Hetmanem i kadrą Urzędu 
Marszałkowskiego, budując strategię województwa lubelskiego, czyli takie samo sprawdzania mid-
term albo expose albo ex-ante, czy to już do tego żargony ewaluacyjnego nawiązuję. Jest celowe, żeby 
sprawdzić czy nie ma sprzeczności między poszczególnymi celami strategii i jak to robimy ex-ante i po 
drugie czy osiągnęliśmy te cele, które sobie zakładaliśmy i tam dawali sobie ciszę w województwie 
lubuskim, czerwone kartki na przykład i uzgadniali, że tutaj na przykład potrzebna jest czerwona 
kartka, bo nie osiągnęliśmy tego, co zamierzaliśmy. To nie chodzi o takie proste wskaźniki, jak 15,8% 
czy 14 kg, tylko chodzi o takie bardziej ogólne ujęcia, jak mówię taka fajna metoda czterech kapitałów 
na to pozwala. Władza sama siebie musi też sprawdzać w horyzoncie strategii. 

Mateusz Wojcieszak: Nie wiem czy Państwo wiedzą, ale w projekcie Strategii Lublin 2030 jest 
wizja i misja, bo podczas tego wstępu opowiedzieliśmy sobie o obszarach rozwojowych i o tym 
jak ma się Lublin rozwijać, ale chciałbym odczytać też to, co jest w tej wizji i to będzie ostatnia 
runda naszych pytań, naszych rozmów, bo chciałbym zadać Państwu pytanie, po co w ogóle takie 
wizje, po co tworzyć te marzenia w strategii. Ja przeczytam: “Lublin w 2030 roku to średniej wiel-
kości polska i europejska metropolia, dobrze przestrzegana w kraju i za granicą, wyróżniająca się 
jako ośrodek akademicki, miasto kultury i przestrzeń rozwoju nowoczesnej gospodarki. Lublin to 
miasto cieszące się uznaniem wielopokoleniowej i różnorodnej społeczności, skutecznie zarzą-
dzane, pełne zieleni, możliwości podejmowania różnorodnych aktywności, miejsce do życia, 
w którym z satysfakcją i w sprzyjających warunkach można realizować swoje aspiracje eduka-
cyjne, zawodowe i twórcze, wychowywać dzieci, starzeć się. Dumę Lublinian buduje wyjątkowy 
klimat miasta, w którym każdy jest mile widziany.” Ja się rozmarzyłem, ale też dużo rzeczy tam 
jest i teraz chcę złapać tą kolejności potrzebę umieszczania strategii i misji, nie będę jej teraz 
przeczytać, zainteresowane osoby odsyłam do strony Urzędu Miasta dedykowanej Strategii Lu-
blin 2030. Bo co powinno być pierwsze? Wizja? I też kogo ona jest? Bo z drugiej stronie czytam 
sobie i znając strategię mogę powiedzieć, że to jest skrót tego, co jest w obszarach rozwojowych, 
ale pytanie czy to jest dobra kolejność? Może wizja czy misja powinna być pierwsza? Czy to jest 
wizja i misja decydentów czy decydentek czy może wspólnie wypracowana z mieszkańcami czy 
może wynikająca z diagnozy. Próbuję złapać tą potrzebę, po co w strategiach misje, wizje i jaka 
jest kolejność, najpierw wizje, misje czy potem już wchodzimy we wskaźniki? 

Joanna Szafran: Niektóre strategie pozostają tylko przy wizji, niektóre przy misji, niektóre uwzględ-
niają i wizje i misje. Wizja, to jest ten stan docelowy, obraz naszej jednostki, naszego Lublina, który 
chcemy osiągnąć w tym 2030 roku. To jest wyobrażenie właśnie jak wzrasta jego ranga, jak rozwijają 
się te najważniejsze sfery, które później znajdą swoje przełożenie na cele strategiczne i cele operacyjne. 
Tutaj wizja jest takim obrazem, który ma pokazać do czego dążymy, z czym się utożsamiamy wszyscy, 
jakiego Lublina oczekujemy w 2030 roku. Ja muszę powiedzieć od razu, że dla mnie wizja powinna być 
taką dosyć zwięzłą formułką, która eksponuje te najważniejsze obszary rozwojowe. Tutaj miałabym 
pewne zastrzeżenie do tego sformułowania „metropolia średniej wielkość”, tą średniość trochę wyeks-
ponowano, oczywiście nie jesteśmy dużym miastem, cały czas dążymy, budujemy te funkcje metropo-
litalne w Lublinie, rozwijamy je, natomiast z drugiej strony - czy nie zabrakło z kolei jakiegoś usytuow-
ania się właśnie też w takim naszym położeniu, myślę też bardzo ciekawym i strategicznym, jako taki 
łącznik między tą Europą Zachodnią, Wschodnią [zakłócenia, 02:27:47] ewentualnie można byłoby coś 
powiązać w tej wizji z tym naszym położeniem, usytuowaniem. 

Mateusz Wojcieszak: Jeszcze dopytam, bo właśnie powiedziała Pani doktor o tym, że misja to 
coś takiego z czym wszyscy się utożsamiamy i pytanie czy jak ja przeczytam tą wizję to to jest 
też Pani wizja Lublina? 

Joanna Szafran: Ja chciałabym żyć w takim Lubinie czytając tą wizję, ale dodam jeszcze, bo misja ma 
nieco inną funkcję, misja to jest właśnie to, co mówi cały czas Pan profesor. Poza tą ideą, w jakim 
kierunku podążamy, to jest to zobowiązanie władz Lublina jakimi dziedzinami będą się zajmowały i jak 
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ten nasz rozwój będzie w przyszłości wyglądał. To jest też takie zobowiązanie wobec społeczności lu-
belskiej, wobec tego miejsca, że będą działać pomnażając korzyści z myślą o naszej społeczności i tym 
miejscu i jego różnych sferach – nie tylko społecznej, gospodarczej, także środowiskowej. 

Mateusz Wojcieszak: Panie profesorze, czy to też wizja Pana Lublina? Pan nie jest mieszkańcem, 
ale kontynuujemy wątek wartości misji i wizji. 

Grzegorz Gorzelak: Najpierw wizja czy najpierw diagnoza? Ja mam na ten temat twardy pogląd: naj-
pierw wizja. Po pierwsze dlatego, że jak zaczynam od diagnozy, to zakładamy cementowe buty nie-
możności i mówimy, a tego nie możemy, tego nie możemy i tak dalej. Wizja powinna być odważna 
i powinna wykraczać poza to, co czasem zbyt krytycznie oceniamy i myślimy. Po drugie, to jest bardzo 
istotne, co bardzo często umyka uwadze – wizja daje pewien system wartości, bo te same zjawiska czy 
procesy mogą być różnie oceniane. Jeżeli zakładamy, że będziemy miastem zielonym, to nie chcemy 
żadnego przemysłu, a jeżeli zakłady, że mamy być miastem gospodarskim, gospodarnym i dochodo-
wych, to możemy wpuścić przemysł – są tu pewne konflikty. Wizja daje możliwość oceny tych proce-
sów, które mogą się dziać w przyszłości w danym układzie terytorialnym. Czyli z tych dwóch powodów 
wizja powinna poprzedzać diagnozę i diagnoza powinna w jakiś sposób odwoływać się do wizji, powinna 
być prospektywna i tak dalej. Ale jeżeli ja uważam, że wizja jest bardzo ważnym elementem, który po-
tem nawet strukturalizuje całą strategię, to proszę mi wybaczyć, na pewno nie taka, jaka jest tutaj. Czy 
może sobie Pan wyobrazić jakiekolwiek miasto w Polsce, które by nie chciało mieć takiej wizji? To jest 
tak ogólne, że jest banalne. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, bogaci, zdrowi, zamożni i zajmować się 
młodzieżą i staruszkami, mieć kwiatki, przecież z tej wizji nic nie wynika. 

Mateusz Wojcieszak: Tam powinien być jakiś wybór, tak? O to chodzi? 

Grzegorz Gorzelak: W tej wizji powinno być określenie już pewne, ogólne być może potem ta wizja 
powinna mieć proces taki iteracyjny, dostosowania się potem do diagnozy, powinno się od niej zaczy-
nać, ale powinno się ją obiektywizować przez diagnozę. Dlatego w moim rozumieniu w całej tej Strategii 
tego nie ma, czyli określenia przewag konkurencyjnych tego miasta względem innych elementów układ 
krajowego i międzynarodowego. Zwróćcie Państwo uwagę, że to odnoszenie się do innych układów 
terytorialnych w Polsce do innych miast wojewódzkich ma ujęcie statyczne, statystyczne, a nie funk-
cjonalne. Państwo powinni Lublin widzieć w układzie funkcjonalnym, między dwoma konkurentami na 
ścianie wschodniej, czyli Białymstokiem i Rzeszowem, między dwoma silnymi ośrodkami, czyli War-
szawą i Krakowem, Kielce można tu jeszcze dodać, żeby wypełnić tą przestrzeń i również w kontekście 
kontaktów z Ukrainą i kontaktów z Lwowem. To nie powinno być porównanie, że my tu mamy 4 samo-
chody więcej, oni 5 autobusów więcej, tak jak to Państwo robią w tych swoich porównaniach statystycz-
nych, tylko powinien być układ funkcjonalny: jaka jest nasza przewaga konkurencyjna w stosunku na 
przykład od Białegostoku - w kulturze, w nauce, w gospodarce, jakie zagrożenie płynie z tego, że jeste-
śmy za blisko Warszawy, a teraz jeszcze jak mają Państwo drogę, którą się jedzie półtorej godziny, to 
prawdopodobnie proces wysysania Lublina przez Warszawę się zwiększy. Zwiększą się możliwości 
przyciągania zasobów i kapitału Lublina, ale jednocześnie zwiększy się proces wymywania Lublina 
przez taki silny ośrodek jak Warszawa. I to ujęcie funkcjonalne powinno być w tej diagnozie i w tej Stra-
tegii wyraźne i [zakłócenia, 02:33:24] wizji pewne uderzenie, jak mówię, na przewagi konkurencyjne, 
które Państwo sobie na początku wyobrażą, a potem zweryfikują przez diagnozę i po zweryfikowaniu 
pozostaną w tej wizji. Co Lublin może ugrać w tym konkurencyjnym środowisku, w którym są i szanse 
i zagrożenia? Trochę mnie to pozytywnie ubawiło, że o ile w Rzeszowie jest dolina lotnicza, to tu będzie 
wyżyna lotnicza. Bardzo fajnie, ale to już jest takie nawiązanie implikacji, te, które można zauważyć, że 
tam dolina duża, a tu mała wyżynka, bo podobnie w tym przemyśle lotniczym z Rzeszowem trudno 
jest konkurować. Ale jeszcze misja, przecież każde miasto powyżej 200 tys. złotych może sobie napisać 
taką wizję i taką misję. Z tego nic nie wynika. Kompletnie. Z tego nie wynika potem struktura tej Stra-
tegii. 

Mateusz Wojcieszak: Mocny głos, ale o to chodzi też w tej sesji, bo jesteśmy na etapie konsultacji 
czyli też w momencie, kiedy urząd może pracować jeszcze nad tą Strategią. Panie Piotrze, trudne 
zadanie przed Panem teraz. 
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Grzegorz Gorzelak: Strategia województwa lubelskiego, która ma nie 4 linijki, tylko ma ⅔ strony 
i w której już te przewagi konkurencyjne i wyzwania województwa lubelskiego specyficzne dla niego, 
są w tej wizji zarysowane. To znaczy w tej wizji już są pokazane kierunki, w których my chcemy uderzać, 
a my powinniśmy uderzać w przewagi konkurencyjne z jednej strony, żeby mieć ten pozytywny przekaz, 
a z drugiej strony w nasze słabości, żeby je niwelować. Odwołuję się do tego, co sam napisałem, ale 
bardzo przepraszam. 

Mateusz Wojcieszak: Panie Piotrze, na pewno warto odpowiedzieć, ale też z tym pytaniem - jak 
to było w Lublinie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Wizje, czy obszary, czy diagnoza? 

Piotr Maleszyk: Spróbuję się z tym zmierzyć. Trudne zadanie, bo myślę, że te uwagi Pana profesora są 
bardzo wartościowe i jak to było…, wiecie Państwo, zawsze jest jakiś wybór i jak to mówił klasyk: są 
plusy dodatnie i ujemne tego wyboru. Ta nasza wizja…, jakby założyliśmy, że jej źródłem są opinie 
mieszkańców o przyszłości. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy. Plus są takie, że mieszkańcy ge-
neralnie mogą się z takim miastem przyszłości identyfikować i to jest miasto [zakłócenia 2:36:29], mi-
nusy są takie, że wizja ta nie odzwierciedla pewnej wiedzy specjalistycznej, którą tutaj Pan profesor 
nam prezentuje i jak najbardziej słusznego pozycjonowania miasta w układzie osadniczym i oparcia na 
jakichś przewagach konkurencyjnych. Więc to jest pokłosie trochę tej naszej decyzji. Czy tego myślenia 
o naszych przewagach konkurencyjnych zabrakło? Niekoniecznie, broniłbym tego. Gdzie to myślenie 
o tych przewagach konkurencyjnych jest? Jeśli chodzi zwłaszcza o gospodarkę, mówiłem poprzednio 
o tym, że dużo nam dał raport o specjalizacjach gospodarczych miasta, opracowany przez UMCS. Ten 
raport nakreślał diagnozę naszych potencjałów, naszych przewag konkurencyjnych, także w ujęciu dy-
namicznym, zidentyfikowaliśmy pewne specjalizacje, które warto rozwijać i pod kątem gospodarczym 
i pod kątem wspierania nauki w tym zakresie, procesu kreacji i innowacji, edukacji już na etapach szkol-
nictwa średniego, zawodowego, w powiązaniu z tymi specjalizacjami. Widzimy więc to, że Lublin ma 
pewne przewagi konkurencyjne. Trochę jest też tak, że ta wizja wzięła się z tego myślenia o mieście 
i podzielę się moją refleksją: co z wizji mieszkańców o Lublinie było ogromnym atutem Lublina – to, że 
to jest miasto trochę takie średnie, to znaczy, ma już wiele zalet dużego miasta, funkcje akademickie, 
kulturowe, sposoby spędzania czasu wolnego, już bardziej wyspecjalizowany rynek pracy z jednej 
strony, ale z drugiej strony jest to miasto w cudzysłowie użyję takiego słowa, które było w badaniach 
– „ogarnialne”, do ogarnięcia, po którym można do wielu miejsc dojść pieszo, gdzie zna się wiele osób, 
można łatwo spotkać znajomego na ulicy i to jest jakimś takim czynnikiem, który dla mieszkańców jest 
ważny, więc może w trochę innym kontekście o tych przewagach też myśleliśmy. Jeszcze ostatnie 
słowo – czy ta wizja jest w jakiś sposób powiązana z celami? Trochę jest, choć nie w oczywisty sposób, 
bo jeżeli byśmy przełożyli, zrobili taką matrycę kolejnych słów i sformułowań z tych wizji, to będziecie 
mogli Państwo zobaczyć, że one korespondują z kolejnymi celami w obszarach. Podsumowując, tak jak 
powiedziałem, to są zawsze jakieś plusy i minusy przyjęcia jakiegoś podejścia. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie. Przewidujemy jeszcze taką turę ostatnich myśli w tej naszej sesji, 
bo minęła już godzina, a chciałbym jeszcze usłyszeć głos, komentarze, pytania osób z publicz-
ności. Mam kilka również głosów pod transmisją, więc może zrobimy tak, bo te pytania mogą 
nam coś dać, że po pytaniach zrobimy sobie tą rundę ostatnich rad, bo myślę, że fajnie, że prze-
syłamy mentalne rady do decydentów i o tym miała być ta sesja, i to bardzo dobrze. Chcę naj-
pierw zwrócić się do Państwa tutaj w sali. Czy chcieliby Państwo coś skomentować, zadać pyta-
nie, podzielić się swoją uwagą? Pewnie najchętniej w kontekście tematu naszego spotkania, czyli 
misji, wizji i no właśnie, jeszcze obszarów horyzontalnych, ale to wróci na ostatniej prostej. 

Publiczność: Ja króciutko, bo jutro będę mówił, właśnie też w sesji będę rozmawiał, ale chciałem się 
odnieść do profesora Gorzelaka i tych uwag, że jest za dużo ekosystemów. Ja się zgadzam, to znaczy 
uważam, że w ogóle słowo to jest nietrafne, od tego zacznijmy. Uważam, że potrzebujemy teraz w na-
szym słownictwie nowych pojęć do nowych sytuacji i tutaj mamy taki przykład dryfu językowego, co 
jest naturalnym zjawiskiem, bo słowa po prostu dryfują, zmieniają znaczenie, ale tutaj jest to uogól-
nienie w taki sposób niewłaściwy, bo ekosystem to pojęcie z biologii i odnosi się do zbioru organizmów 
żywych powiązanych ze sobą w pewien system wzajemnych zależności, który powstał w procesie ewo-
lucji w danym środowisku, a my tutaj mówimy o systemach, które powstały w drodze wymyślenia, 
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zaplanowania ich, bo mówimy o zaplanowaniu. Wolę używać w związku z tym takiego nowego pojęcia, 
a mianowicie „kogisystemy”, systemy, które są zaplanowane. 

Grzegorz Gorzelak: Procesy żywiołowe są z reguły silniejsze, niż efekty planów. 

Publiczność: Oczywiście, że tak, ale w tym wypadku mówimy o czymś, co chcemy zaplanować, bo naj-
wyraźniej autorzy chcą stworzyć takie zaplanowane struktury wzajemnych zależności, więc skoro tak, 
może by używali takiego słowa, które jest bardziej precyzyjne, a myślę, że wprowadzenie nowego słowa 
też byłoby jakimś sukcesem. Mam też takie drugie pojęcie, które już przy okazji z siłą rozpędu wprowa-
dzę, mieliśmy dyskusję na temat wspólnot, czyli czym jest wspólnota? Nie wiem czy się zgodzicie, bo 
to jest już mniej takie… Tradycyjnie słowo to oznaczało grupę osób, którą coś łączyło, w sensie takim, 
że była wspólnota religijna, czyli „zaopiekujemy się tobą, ale pod warunkiem, że będziesz taki sam, jak 
my, że przyjmujesz takie same cechy jak my”. A teraz żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie trzeba 
tworzyć wspólnoty, czy właśnie coś nowego, ja to mówię „utulnoty” czy jeszcze inne słowo wymyślimy, 
które łączy ludzie, pozwala im współistnieć, niezależnie od tego, że są różni. Mają różne wiary, różne 
kolory skóry, temperamenty i tak dalej i mimo tych różnic my ich akceptujemy, tolerujemy i z nimi 
współegzystujemy i to jest nam potrzebne w tej chwili – taki rodzaj wspólnoty, która jest otwarta na 
innych i właśnie potrzebujemy na to jakiegoś innego słowa. Tyle. 

Piotr Maleszyk: Czuję się zobowiązany jakoś się odnieść z tymi ekosystemami. Skąd my te ekosystemy 
wzięliśmy? Pech chciał, że w składzie autorskim redaktorów jest dwóch doktorów ekonomii, ja i doktor 
Sagan i to jest koncepcja bardzo popularna w ostatnich latach entrepreneurial ecosystems, business 
ecosystems, robili dużą karierę, nie tak spektakularna jak termin smart city, ale jednak trochę analo-
gicznie. O co w tej koncepcji chodzi – tak, to jest słowo, które ekonomiści czerpią z nauk biologicznych 
i to jest trochę rozwinięcie tego myślenia w ekonomii, które mamy od teorii dystryktów Marshalla, prze-
mysłowych, klastrów, regionalnych inteligentnych specjalizacji, gdzie kluczowym czynnikiem konku-
rencyjności przedsiębiorstw jest otoczenie tych przedsiębiorstw. Jest to, w jakich relacjach one są mię-
dzy sobą, w relacjach ze środowiskiem, z uczelniami, ze szkołami, czasem z NGO-sami, z samorządem 
oczywiście i jakby stąd się to podejście ekosystemowe wzięło, taki nowy framework, nowe ramy anali-
tyczne do tego, żeby patrzeć i jak ten podmiot gospodarczy funkcjonuje z innymi, tworząc więzi niekon-
kurencyjne, nie oparte na konkurencji, ale więzi kooperacyjne. 

Grzegorz Gorzelak: Pisał Marshall o gronach i potem o klastrach, [zakłócenia, 02:45:33] 50 lat temu 
pisał o środowisku innowacyjnym i tak dalej. Jeżeli Pan przewodniczący pozwoli, to taka w ogóle ogól-
niejsza uwaga – należy w ogóle w swoich takich działaniach intelektualnych bardzo duży filtr na ze-
wnętrzne impulsy założyć. Istnieją mody, teraz wszyscy mówią o rezyliencji, co weźmiemy tekst do ręki, 
to jest rezyliencja, to jest odporność na wszystko. Wszyscy mówimy o Covidzie – jest on pewnym im-
pulsem, który tą odporność w jakiś sposób testuje i tak dalej. Te ekosystemy, inteligentne specjalizacje, 
ja jestem chory na nie, jak Państwo zobaczą inteligentne specjalizacje polskich województw to one się 
z reguły powtarzają, biją o technologie, nanotechnologie, techniki cyfrowe i tak dalej i każdy chce być 
podobny we wszystkim. Trzeba być również bardzo odpornym na filtrowanie różnych dokumentów 
strategicznych, szczególnie powstałych w ostatnich latach. Ja bym się nimi w ogóle nie przejmował, 
nawet w sposób negatywny. Na szczęście Państwo do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
nie nawiązują, ale już do jakiegoś ładu być może tak. W ogóle zapomnijmy o tym, to umrze zanim się 
narodziło i mamy już doświadczenia, że tak się dzieje. Trzeba być bardziej…, filtr na zewnętrzne wpływy, 
gęsty na dokumenty obecnego rządy, rzadki na modne wyrażenia i słowa, ale też dość świadomy na to, 
co się w modzie pojawia w tej chwili w żargonie naukowym. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakiś głos z publiczności? 

Publiczność: Ja bardzo dziękuję Panu profesorowi przede wszystkim, bo jestem pod wrażeniem Pana 
wypowiedzi. Dlatego, że trafnie Pan zauważył w jakim miejscu jest Lublin. Sytuacja Lublina jest dość 
skomplikowana, bo jesteśmy między Rzeszowem a Białymstokiem i niestety Warszawą. I co tu dużo 
mówić. Na dzień dzisiejszy jesteśmy rezerwuarem wykwalifikowanej siły roboczej dla Warszawy. Taka 
jest brutalna rzeczywistość. Kolejne moje pytanie jest odnośnie Strategii. Rzeczywiście, nie zapozna-



16 

łem się jeszcze ze stu dziesięcioma stronami tego dokumentu, ale dzisiaj nie poruszono tematu zwa-
nego demografią, a kwestie demograficzne dla tego miasta to bardzo trudny temat i bardzo niewy-
godny dla włodarzy naszego miasta. To jest znowu nawiązanie do tego, co powiedziałem przed chwilą: 
w tej chwili Warszawa wysysa wykwalifikowaną siłę roboczą, która tutaj jest szkolona, tutaj doskonali 
swoje umiejętności i potem korzyści z tego czerpią inne miasta, ale już nie tylko Warszawa – w tej chwili 
Wrocław, Poznań… Inne miasta również wysysają nam siłę roboczą. Dlaczego tak jest i co należy zrobić, 
żeby to zmienić? Czy ten element zawiera nasza Strategia? Nie wiem, myślę, że uzyskam taką odpo-
wiedź od Państwa. 

Piotr Maleszyk: Spieszę się z odpowiedzią, też dlatego, bo ten temat jest mi bliski naukowo i podstawą 
jest rzetelna diagnoza. Od pięciu lat prowadzę tutaj z Urzędem Miasta badania losów absolwentów 
szkół średnich. Ile procent maturzystów po maturze wyjeżdża do Warszawy – około 10%. Ile procent 
maturzystów zostaje w Lublinie – 77/78%. To są wyniki z badania pełnego, ponad 3 000 absolwentów 
corocznie, bardzo stabilne. Czy to jest duża skala odpływu, czy nie, w kontekście badań porównawczych 
międzynarodowych, które robiłem – raczej nie. Ile procent absolwentów studiów z Lublina po 4 latach 
pracuje w miastach powyżej 500 000, czyli przede wszystkim Warszawie – około 5%. Przedwczoraj 
robiłem te wyliczenia, bo piszę publikację do Rządowej Rady Ludnościowej. Czy to dużo? Dużo mniej, 
niż się sądzi powszechnie, podejrzewam. Czy są to dane rzetelne? Nie ma lepszych, bo to są dane z ba-
dań ekonomicznych absolwentów, one opierają się na rejestrach ZUS-owskich, na podstawie tego, jakie 
mamy informacje o tym, gdzie ludzie pracują, nie gdzie jest ich miejsce pracy, tylko ich miejsce zamiesz-
kania na potrzeby kontaktu z ZUS-em. Większość absolwentów z Lublina – i to jest ciekawe – wraca do 
swoich domów w regionie, a nawet poza regionem, bo też 80% napływu studentów do Lublina to są 
ludzie spoza Lublina przede wszystkim w regionie. Czy musimy dbać o zasoby siły roboczej, o zasoby 
ludzkie? Jak najbardziej. To, co możemy zrobić, to starać się wspierać rozwój gospodarczy miasta ofe-
rujący dobry, wyspecjalizowany rynek pracy, ale też podnosić atrakcyjność Lublina jako miejsca do życia. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję. 

Publiczność: Zgadzam się z Pana wypowiedzią, rzeczywiście po części tak jest i statystycznie tak to 
świetnie wygląda, ale statystyka statystyką i statystycznie to każdy z nas jest wysokim blondynem 
i ma 39 lat. Spójrzmy na to realnie. Ja rozumiem, że Państwo w swoich badaniach naukowych, w swojej 
pracy naukowej musicie bazować na twardych danych i jest to dla mnie zrozumiałe, ale czym innym są 
twarde dane, a czym innym jest strategia, dlatego, że powinna ona bazować między innymi również na 
twardych danych i jak najbardziej jest to kręgosłup tej Strategii, ale musi uwzględniać również okolicz-
ności, które są niemierzalne, a są widzialne. I niestety sytuacja Lublina jako rynku pracy niestety nie 
jest tak atrakcyjna, że jak Pan powiedział – zaledwie 10% osób z wyższym wykształceniem opuszcza 
nasze miasto. Myślę, że jest to znacznie większa skala zjawiska, bo Pan bazuje na danych ZUS-owskich, 
GUS-owskich i tak dalej. To, że ktoś jest zameldowany w Lublinie, jest to osoba z wyższym wykształ-
ceniem, nie znaczy, że zawodowo swoją aktywność prowadzi w Lublinie. 

Piotr Maleszyk: Są to dane meldunkowe. 

Grzegorz Gorzelak: Mi się wydaje, że ta rozmowa o statystyce, czy to jest tak, czy inaczej to jest inny 
problem. Dlaczego Państwo będąc najpoważniejszym miastem na wschodzie Polski, poważniejszym 
historycznie, kulturowo, naukowo, prestiżowo niż – z całym szacunkiem dla Białegostoku i Rzeszowa 
– niż te dwa miasta i niż Kielce – kolejny konkurent podobnej skali, mówicie o tym, żeby nie dać się 
wyssać. Dlaczego Państwo nie myślicie o tym jak innych wyssać? Jest tutaj zróżnicowany poziom nau-
kowo-akademicki w mieście, niektóre zespoły są denne, a niektóre są doskonałe. Czy Strategia na przy-
kład w diagnozie, nie wiem, starałem się to bardzo prosto zrobić przy strategii lubelskiej, wojewódzkiej, 
żeby zobaczyć jakie są wskaźniki produktu naukowego różnych dyscyplin naukowych i różnych szkół 
wyższych w Lublinie. Wyszło, że niektóre są radykalnie lepsze od innych. Czy w Strategii nie powinno 
być tak, że Pan Prezydent mówi na przykład: wy się liczycie w skali międzynarodowej, jesteście bardzo 
poważnym zespołem naukowo-badawczym, to ja wam będę pomagał, to ja spróbuję tutaj ściągnąć 
profesora z Holandii, z Niemiec, dam mu stypendium, żeby był w stanie zrobić sobie tutaj jakiś zespół, 
dam stypendia doktorskie dla trzech doktorantów z tego najlepszego zespołu, żeby pojechali do Kali-
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fornii albo do Genewy i tam robili swoje badania, dam stypendia dla absolwentów Uniwersytetu War-
szawskiego, którzy tu przyjdą i będą pracować. To znaczy trzeba wspierać najlepszych, wspierać prze-
wagi konkurencyjne. Użyłem takiego słowa – trzeba dmuchać w iglicę, a nie zastanawiać się na temat 
trawników, bo te iglice będą Państwa ciągnęły w walce konkurencyjnej w skali krajowej i międzynaro-
dowej. Nie tylko myślcie o tym, jak nie stracić, tylko również o tym, jak zyskać, jak ściągnąć dobrego 
profesora. Trzeba go przekupić możliwościami pracy. W Stanach Zjednoczonych mówi się wybitnemu 
profesorowi ze wschodniego wybrzeża: przyjdź do nas na zachód, damy ci 3 razy większą pensję, środki 
na badania, środki na twoich pracowników i będziesz miał 5 lat cieplarniane warunki, żebyś tutaj u nas 
mógł robić, bo ty jesteś kandydatem do Nobla i liczysz się w nauce światowej. Dmuchać w najlepszych, 
a nie tylko zastanawiać się jak zasypywać dziury i łatać krawężniki, a nauka lubelska jest – z tego, co 
się znam – jedną z lepszych środowisk akademickich w niektórych dyscyplinach w Polsce. Niektórych, 
niewielu. I spróbujcie ukraść kogoś z Warszawy czy z Krakowa, w tych naprawdę dobrych, tak jak wam 
kradną w innych dyscyplinach, które są relatywnie słabsze. Nie tylko tracić, ale zyskiwać, taka ambicja 
do wzmacniania przewag konkurencyjnych. Państwo się cieszą z tego, że tutaj jest duży sektor IT, ale 
pytanie, czy to jest sektor twórczy, czy sektor tylko odtwórczy. Czy są to ludzie w call center, obsługi 
biznesu dla programów, które ktoś inny wymyślił, czy to są ludzie, którzy sami wymyślają programy dla 
innych firm, pewnie w znacznej mierze tak. Ale tak jak Wrocław z Poznaniem cieszyli się, że w ich po-
bliże przyszedł Amazon, to ja się zastanawiam czy oni powariowali? Przecież to są miejsca prace niskiej 
jakości, to są niskie dochody, to jest niski popyt lokalny i to nie jest zachęta dla wysoko wyspecjalizo-
wanych przedsiębiorców, żeby się tutaj osadzić. W Stanach Zjednoczonych jest taka strategia, nie tak 
poważnego miasta jak Lublin, złapaliśmy się w pułapkę miejsc pracy niskich jakości – to jest pułapka, 
a Lublin, który ma aspiracje powinien mieć aspiracje do tego, żeby być środowiskiem akademickim, na-
ukowym i kulturowym, kulturalnym, przemysł kultury jest jednym z wyznaczników i tutaj on jest bardzo 
mocno rozwinięty w tym mieście. Powinni być Państwo przewodnikami konkurencyjnymi i w to dmu-
chać. 

Mateusz Wojcieszak: Właśnie. Strategia Lublin 2030 – trzeba dmuchać w iglicę, to zapamięta-
łem. To może być podtytuł. 

Grzegorz Gorzelak: Polecam Państwu takie opracowanie nieco przereklamowanego Richarda Floridy, 
który pokazuje mega city, czyli duże miasto na mapie i tego jest bardzo dużo, a potem pokazuje global 
city i tych iglic jest bardzo niedużo. Świat jest iglicowaty według Floridy. Istnieje Globalization and 
World Cities, taki duży portal Petera Taylora – notują ranking miast metropolitalnych w skali świata, 
jest ich teraz 400, a Lublina tam jeszcze nie ma. Jest Poznań, są Katowice, Wrocław, Kraków, oczywiście 
Warszawa bardzo wysoko, ale spada ona ostatnio, tak samo jak spada Polska. Warszawa miała swój 
peek kilka lat temu i w tej chwili widać, że w kolejnych latach jest niżej notowana w powiązaniach biz-
nesowych. Jeżeli się Państwo będą w stanie w powiązaniach biznesowych dostać na tą listę, to już bę-
dzie coś. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękuję za te głosy. Chcę jeszcze dopuścić głosy z transmisji, jest 
aktualny komentarz, że statystycznie w Lublinie mamy już 280 tys. [zakłócenia, 02:59:47] taki 
był głos na transmisji, ale też jest pytanie, które chciałbym zadać – padł tutaj taki ciekawy po-
gląd, że to Prezydent tworzy strategię, bo będzie ją realizował. Zdawało mi się, że Rada Miasta 
ma coś do powiedzenia. Pani doktor, bo ciągle mówimy o tym wyborze decydentów, a przecież tą 
Strategię musi uchwalić Rada. 

Joanna Szafran: Żeby strategia pełniła tą swoją funkcję tego nadrzędnego dokumentu, który będzie 
wyznaczał kierunku dla uchwalania, czy planów zagospodarowania przestrzennego czy programów roz-
woju różnych dziedzin musi zyskać to mocowanie w postaci uchwały Rady Miasta, więc tutaj jest to już 
dzisiaj taki naturalny proces zatwierdzania, przyjmowania tych dokumentów. Później władza wyko-
nawcza, czyli Pan Prezydent, będzie kontrolowany jako wykonawca tej Strategii, odpowiedzialny za jej 
wykonanie właśnie przed Radą Miasta, także tutaj Rada Miasta pełni bardzo ważne funkcje i w przyję-
ciu i później kontroli realizacji tej Strategii. 
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Mateusz Wojcieszak: Pozostawiam na kuluary też pytanie czy w proces lubelski byli włączeni 
radni, czy czują się włączeni, czy z czystością serca i rozumu zagłosują nad strategią, bo pamię-
tamy, że rozmawiamy wciąż o projekcie Strategii. Często nam się w tej dyskusji zdarzało mówić, 
że to jest już Strategia. Jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy nie jest to jeszcze dokument obowią-
zujący i który w jakiś sposób może się jeszcze zmienić. Tak, jak obiecałem, chciałbym przeznaczyć 
2 minuty na taki ostatni glos, jeśli ktoś jeszcze z panelistów, panelistek coś powiedzieć na koniec, 
coś, co nie wybrzmiało albo coś co powinno wybrzmieć podwójnie, tak jak to hasło „dmuchać 
w iglicę”, jak mi to zapadło bardzo w głowie, to teraz jest na to przestrzeń. Panie Piotrze? 

Piotr Maleszyk: Chyba teraz jesteśmy bardziej, żeby słuchać niż mówić, więc oddam ten czas Państwu. 

Mateusz Wojcieszak: Panie profesorze, czy głos jeszcze na koniec? 

Grzegorz Gorzelak: Mógłbym zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze – iść w świat ze skrótem dwudziestopię-
ciostronicowym tej strategii, eksponującym przewagi konkurencyjne czy eksponującym funkcjonalne 
układanie tylko statystycznym miasta we wszelakim kontekście krajowym i międzynarodowym, z pew-
nymi konkretami, że podejmujemy się takich, a nie innych działań, na przykład w odniesieniu do naj-
lepszych placówek naukowych tak dalej. Czyli trochę krócej, konkretniej i prościej, bo to jest informacja 
o naszych przyszłych działaniach. 

Mateusz Wojcieszak: Pani doktor? 

Joanna Szafran: Ja także zauważyłam, że dokument jest bardzo obszerny i dla mieszkańców byłby 
bardziej czytelny, gdyby był skrócony. Fajną formą też w innych miastach, chociażby w Gdańsku, jest 
zamieszczenie go w formie prezentacji atrakcyjnej wizualnie, przejrzystej, żeby można było sobie tak 
naprawdę zapoznać się pokrótce, ale z całością, z całym zamysłem, bo jednak ta objętość zniechęca, 
więc myślę, że kto nie jest zainteresowany szczególnie jakimiś dziedzinami, a chciałby mieć pogląd na 
temat całości, do czego dąży nasz Lublin w przyszłości. 

Piotr Maleszyk: Powiem już teraz, bo w imieniu decydentów w tym procesie – taka decyzja została już 
podjęta, że po przyjęciu strategii powstanie wyciąg, który będzie właśnie takim materiałem bardziej 
przystępnym. 

Grzegorz Gorzelak: Twórczy wyciąg. 

Piotr Maleszyk: Postaramy się. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo Państwu dziękuję za tą sesję, dzisiaj mieliśmy okazję poznać opinie 
na temat lubelskiej strategii ze strony Pani dr Joanny Szafran z UMCS, Pana prof. dr hab. Grze-
gorza Gorzelaka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pana dr Piotra Maleszyka, współtwórcę 
Strategii. Dziękujemy serdecznie. 
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Sala B – Lublin kreatywny, akademicki i przedsiębiorczy [01.12.2021 r., 
13:30] 

Paulina Paga: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, nazywam się Paulina Paga i zostałam 
zaproszona i poproszona, aby tutaj poprowadzić Panel w ramach strategii „Wymyślmy wspólny 
Lublin”. Zebraliśmy się tutaj w klastrze, będziemy rozmawiać o Lublinie kreatywnym, przedsię-
biorczym i akademickim. Działanie jest kontynuacją poprzedniej strategii, która jednak obejmo-
wała wspomniane tematy w sposób rozłączny. Teraz bardzo nieprzypadkowo spotykamy się tu-
taj, aby szukać synergii, ale też żeby być może po raz ostatni w tym procesie pochylić się nad 
tym, co może nas różnić, gdzie są obszary kolizyjne, gdzie są takie meandry, które nie będą proste 
do pogodzenia, więc też bardzo zapraszam Państwa do aktywnego udziału w dyskusji, zarówno 
Państwa obecnych na sali, jak i naszych widzów oglądających streaming. Będziemy zaglądać do 
tych komentarzy, będziemy je zbierać, natomiast żeby już nie przedłużać, chciałabym przedsta-
wić naszych wspaniałych gości. Pierwszy od prawej jest z nami Pan Robert Bronisz, wiceprezes 
zarządu w firmie ABM Greiffenberger Polska i Prezes Zarządu Klastra Wyżyna Motoryzacyjna 
i Maszynowa. 

Robert Bronisz: Dzień dobry. 

Paulina Paga: Jest z nami Pani Wiktoria Herun, reprezentująca Urząd Miasta Lublin, Wydział Stra-
tegii i Przedsiębiorczości. 

Wiktoria Herun: Dzień dobry, tak, Referat wspierania akademickości. 

Paulina Paga: Dzięki piękne za doprecyzowanie. I jest z nami obecny Pan Michał Ćwiek, wykła-
dowca, a także przedsiębiorca reprezentujący przemysły kreatywne i firmę LuCreate. 

Michał Ćwiek: Fundację LuCreate, dzień dobry. 

Paulina Paga: Tak, przepraszam. Więc występuje Pan w podwójnej roli. Mamy możliwość bycia 
słyszalnymi dzięki ekipie realizacyjnej, ale też nie sposób nie wspomnieć, że są z nami tłumaczki 
PJM, Pani Jolanta Gromada i Pani Ewelina Lachowska. Tak, jak wspomniałam, tym pierwszym 
podprowadzeniem trochę już zdradziłam, od czego chciałabym zacząć, czyli proponuję, żebyśmy 
obrali taką metodę od ogółu do szczegółu i żebyśmy najpierw obejrzeli, jak się czujemy w tej 
sytuacji, będąc właśnie zaproszonym do bycia takim klastrem, który ma stawiać nie tylko na ilość 
i na sumę indywidualnych zysków, ale jednak tworzyć na tym etapie funkcjonowania i wdrażania 
Strategii takie ramy, aby obszary takie, jak akademickość, przedsiębiorczość i kreatywność się 
przenikały. I zaczęłabym może od Pana Roberta Bronisza, który ma perspektywę taką właściwie 
najbardziej inwestycyjną, rozumie zasady twardej gospodarki. Co to znaczy dla Pana? Czy jakby 
w toku tej Strategii widzi Pan wyraźną różnicę i wyraźne właśnie przełożenie na tę jakość wzglę-
dem tego, co miasto Lublin realizowało do tej pory i Pan, jako przedsiębiorca rozpoznanej, dużej 
marki, jak Pan sobie wyobraża w związku z tym bezpośrednie przełożenie na wasze funkcjono-
wanie w Lublinie w tej kolejnej dekadzie? 

Robert Bronisz: Dziękuję za głos, na pewno bardzo się cieszę, że kontynuujemy, tak. To jest, ja bym 
powiedział, że to jest słowo klucz i to jest kontynuacja strategii, która właśnie się kończy i nagle nie 
zmieniamy w ogóle całkowicie tutaj kierunku rozwoju Lublina, ponieważ stawialiśmy bardzo mocno na 
takie ekosystemy, nie stawialiśmy na jednego, wielkiego gracza w każdym sektorze i wydaje mi się, że 
to jest jeden z takich największych powiedzmy sukcesów Lublina, że rozwijamy się tak bardzo, po-
wiedzmy sobie, synergicznie we wszystkich obszarach, to znaczy, nie ma tak, że stawiamy wszystkie 
nasze żetony na jednego gracza. Jest bardzo dużo przykładów miast, które mają ogromne przedsię-
wzięcia, są zlokalizowane ogromne biznesy i wokół nich toczy się praktycznie całe na przykład życie 
biznesowe, ale nie tylko, naukowe i tak dalej. Oczywiście to są bardzo szybkie zwycięstwa, bo taka firma 
bardzo dużo wartości dodanej daje miastu i wtedy, kiedy ona się bardzo szybko rozwija, to i całe oto-
czenie się bardzo szybko rozwija. Problemem takiego rozwiązania jest to, że widzimy w obecnym czasie, 
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który jest naprawdę dynamicznie zmieniającym się, czy pandemia, ale nie tylko, bo różne obszary biz-
nesu rozwijają się czasami szybciej, czasami wolniej. Czasami mają swoje problemy, na przykład branża 
motoryzacyjna od paru lat. I teraz stawiając tylko na jednego takiego gracza, jeżeli się okaże, że on 
będzie miał te problemy swoje, to okazuje się, że wszyscy na tym cierpią, a podejście Lublina takie 
właśnie, że na stawianie na te ekosystemy, może faktycznie było zbytnio wcześniej podzielone, że te 
linie demarkacyjne były tak jasno podzielone i w tej chwili one się mają zatrzeć. One się zacierały tak 
czy siak, według mojej oceny, ale właśnie to, że jest dużo tych takich powiedzmy graczy zsieciowanych 
ze sobą, przynajmniej była próba takiego sieciowania i wydaje mi się, że dość dobrze sobie z tym ra-
dzimy. Nie da się tego zrobić, to jest bardzo długi proces, więc nie da się tego zrobić w przeciągu paru 
lat, to jest bardzo długi proces, ale idziemy cały czas dalej i to chciałbym podkreślić, że właśnie ta kon-
tynuacja bardzo napawa mnie optymizmem i to, co czytam w Strategii, bardzo się cieszę, że te inteli-
gentne specjalizacje się tam znajdują, że stawiamy właśnie dalej na ten ekosystem, stawiamy jeszcze 
bardziej na sieciowanie między sobą i chcemy wyjść z tych silosów i chcemy po prostu połączyć czy 
świat nauki właśnie, czy nowych technologii z biznesem. I uważam, że tu jest ta największa przewaga 
naszej Strategii, czyli kontynuacja plus cały czas rozwój tego biznesu. Czego oczekiwałbym więcej? Na 
pewno, jeżeli mówimy, że wspieranie jednego przedsiębiorstwa jest bardzo proste, bo cała uwaga się 
skupia na jednym i to jest jeden kierunek, i bardzo łatwo go utrzymać, tak w takiej różnorodności, którą 
mamy, to znaleźć jeden wypadkowy ten wektor jest dość trudno. Trzeba wypracować go i te właśnie 
wszystkie organizacje, tutaj też reprezentujemy czy Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, czy wszyst-
kie inne tutaj organizacje, które zresztą były też i powoływane ze wsparciem bardzo mocnym miasta, 
to też trzeba podkreślić, właśnie mają to zadanie, żeby znaleźć ten wspólny mianownik i dużo prościej 
będzie tym właśnie organizacjom pomiędzy sobą współpracować, żeby mieć przełożenie czy na biznes, 
czy później właśnie na współpracę z uczelniami, z młodymi osobami, które wchodzą na rynek z zupełnie 
nowymi biznesami i pomysłami. Więc jeżeli miałbym tak bardzo ogólnie przedstawić to, co ja widzę 
z punktu widzenia nie tylko samego biznesu, którego tej firmy produkcyjnej tutaj ze strefy ekonomicz-
nej, którą zarządzam, ale też i właśnie prezesa fundacji, klastra. To właśnie te kroki kolejne, które ro-
bimy i nie robimy nagłego zwrotu, czy w lewo, czy w prawo, tylko jeszcze bardziej tutaj chcemy zacie-
śniać współpracę. To napawa mnie naprawdę bardzo dużym optymizmem i oczywiście zobaczymy, jak 
dalej będziemy mogli to zintensyfikować pod kątem na pewno funduszy, które pomogą tutaj tym or-
ganizacjom realizować swoje misje. 

Paulina Paga: Dziękuję, to ja jeszcze zanim przejdziemy do przemysłów kreatywnych, które tutaj 
również jednak w tym sieciowaniu odgrywają niebagatelną rolę, spróbuję jeszcze odrobinę po-
głębić to, co Pan powiedział, zadając pytanie o konkretne rozwiązania, czy konkretne kierunki 
w kontekście właśnie sieciowania, zapisane w Strategii. Czy są jakieś takie pomysły narzędziowe 
sformułowane, które są Panu szczególnie bliskie, albo z których jest Pan szczególnie zadowolony, 
albo być może które są w pewnym sensie podpatrzone z innych miast, metropolii, które mogłyby 
znaleźć zasadne właśnie rozwiązania wdrożeniowe w mieście Lublin? 

Robert Bronisz: Na pewno tak, nie ukrywam, że nie jesteśmy tymi osobami, które chcą wymyślać koło 
na nowo i tak naprawdę, żeby można było zaimplementować jakieś naprawdę dobre rozwiązania, to 
trzeba by było zobaczyć, gdzie one działają. Jako klaster podpatrywaliśmy największych, czyli klaster 
Styria w Austrii, czy tutaj kolegów i koleżanki z Niemiec, z Monachium no i nie ukrywam, że tam to 
naprawdę dość prężnie działa. To są jedne z takich najlepszych, wiodących ośrodków, które łączą biz-
nes, naukę z przemysłem kreatywnym i w ogóle całość tych aktywności, powiedzmy sobie, społecznych 
w danych regionach. I oczywiście czerpiemy całymi garściami. Stworzona została inicjatywa Centrum 
Wdrożeń Technologii przy klastrze i przy fundacji Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, która już działa 
i która pokazuje, że właśnie można łączyć te wszystkie aspekty w jedno. To znaczy, że jeżeli mówimy 
w ogóle o strategii rozwoju miasta, to też bardzo dużo jest tam napisane, że „ściągamy nowe inwesty-
cje”, to oczywiście jest bardzo ważne, ale nie zapominajmy, że rozwój tych inwestycji, które są już tu 
obecne jest równie ważne. I w ogóle połączenie tych dwóch aspektów, czyli w ogóle takie skupienie się 
na tych naszych już biznesach, które są czasami młode, kilkuletnie, czasami już z bardzo dużą tradycją 
oraz zaopatrzenie i pomoc tym młodym adeptom, które wchodzą dopiero na rynek. To jest coś, co wła-
śnie na pewno wyróżnia naszą organizację, bo skupiamy wszystkie te, powiedzmy sobie, aktywności 
w jednym właśnie Centrum Wdrożeń Technologii, korzystamy z wiedzy też tutaj naszych uczelni i co 



21 

my robimy? A robimy to tak, że wchodzimy do przedsiębiorstw i wskazujemy drogi rozwoju, w zależno-
ści od poziomu przedsiębiorstwa pokazujemy, gdzie możemy się rozwijać, jak automatyzować, jak iść 
do tych najnowszych technologii, jak zarządzać, jak pozyskiwać pracowników, jak ich utrzymać, jak nimi 
zarządzać oraz jak dzielić się wiedzą. Okazuje się, że coraz więcej tych przedsiębiorców bardzo mocno 
otwiera się, to już nie są te czasy, kiedy każdy prowadził swój biznes pod kocem, żeby nikt przypadkiem 
nie zobaczył, jak ja to robię, jest wręcz przeciwnie. Każdy się chwali, pokazuje i mówi, co mu przeszka-
dza, ale mówi też o swoich sukcesach i te sukcesy właśnie, jak było pytanie, czy korzystamy z tych 
najlepszych powiedzmy sobie rozwiązań? Tak. I to nie tylko z całego świata, ale też i tutaj lokalnie, czyli 
wchodzimy do przedsiębiorstw i są „słuchajcie, zrobiliśmy rewelacyjny projekt”, Politechnika Lubelska, 
na przykład tam mamy też medyczne, pokazujemy klastry medyczne i tak dalej. We współpracy robimy 
takie i takie rzeczy, tak wpływamy na otoczenie i to później jest przekazywane do kolejnych przedsię-
wzięć i przedsiębiorstw, ale też mamy firmy, które istnieją na rynku naprawdę bardzo długo i odniosły 
ogromne sukcesy. I te na przykład firmy, jestem też wiceprezesem Lubelskiego Klubu Biznesu, i te 
firmy dostają mega informację taką, doświadczenie od tych największych tutaj dyrektorów, prezesów 
firm i właśnie łączy się z tymi małymi, nowymi start-upami, którymi się wspiera na tej początkowej ich 
drodze, ale nie tak bezpośrednio mówiąc „słuchaj, to zrób to i to”, tylko pokazując właśnie te wszystkie 
niebezpieczeństwa prowadzenia biznesu i tutaj w takich bardzo warunkach takich cieplarnianych bym 
powiedział, przekazuje się tą wiedzę. Czyli te wszystkie aktywności właśnie, tych takich właśnie czy 
klastrów, klubów, no są niezmiernie ważne i one właśnie stanowią tą sól tej powiedzmy strategii, bo 
zaopatrujemy te wszystkie aspekty działalności od tych najważniejszych firm, które są i powinny się 
rozwijać po te, które się właśnie tu -ulokowały, a wtedy oni będą najlepszymi tutaj piewcami, że to jest 
miejsce właściwe do inwestycji i wtedy kolejne inwestycje przychodzą i też będziemy mogli jeszcze le-
piej się rozwijać wspólnie. Więc te wszystkie te trzy aspekty, jak powiedziałem: te firmy, które już tu 
są, firmy, które dopiero zaczynają oraz potencjalni tutaj inwestorzy mają tutaj specjalne miejsce we 
wszystkich tych procesach, czy w naszych organizacjach klastrowych czy tutaj w otoczeniu biznesu też. 

Paulina Paga: Dziękuję pięknie, Pan Michał Ćwiek pewnie już szykował się. Tutaj mamy właśnie 
tę drugą perspektywę, o której chwilę wspomnieliśmy, czyli tych podmiotów, które nie są tak 
duże, które nie mają takiego silnego buforu bezpieczeństwa i które właściwie decydując się na 
kontynuację działalności i rozwój działalności w Lublinie bardzo często najwięcej ryzykują. Też 
w toku prac nad Strategią wydarzyło się coś, czego jeszcze przed projektem właściwie nie spo-
dziewaliśmy się, czyli pandemia i te efekty postpandemiczne właśnie często uderzyły najdotkli-
wiej w tych niewielkich przedsiębiorców, więc jednak zanim przejdziemy jeszcze do doświadczeń 
Pana akademickich i związanych z przepływami na tym polu, to chciałabym zapytać o to, w jaki 
sposób właśnie Pan, z perspektywy reprezentanta przemysłów kreatywnych, znajduje w tej Stra-
tegii takie poczucie bezpieczeństwa, że Lublin jednak będzie miastem, które ściąga przemysły 
kreatywne albo przynajmniej który zachowuje ten potencjał taki twórczy, przedsiębiorczy, od-
dolny w Lublinie, żeby te osoby nie wyjeżdżały, żeby od nas nie odpływały, w perspektywie wła-
śnie Lublina 2030. 

Michał Ćwiek: No, ciężkie jest to pytanie. Ja może na początku powiem, że w tej rozmowie czuję się 
potrójnie dobrze, bo de facto jestem i przedsiębiorcą, i mam swoje studio graficzne, w którym zatrud-
niam ludzi. Prowadzimy fundację, która jest NGOsem i wspiera design, a dodatkowo od niedawna, od 
trzech lat jestem wykładowcą na uczelni i z naszej fundacji, która w tym momencie, już ten nasz krea-
tywny coworking liczy już 25 osób, pięcioro z nas jest wykładowcami, także widzę bardzo tak namacal-
nie i naocznie, jak te trzy światy się ze sobą przenikają, stymulują i jak mają wspólne problemy i często 
rozwiązania. Ja nie jestem, myślę dzisiaj tutaj w takiej wdzięcznej roli, ponieważ konsultowałem z Ma-
teuszem, prezesem naszej fundacji i moim serdecznym kolegą, z którym łączą mnie relacje i to właśnie 
biznesowe i organizacyjne, i wiele przemyśleń na temat przemysłu kreatywnego, więc my mamy wiele 
zarzutów co do tego, jak przemysł kreatywny mógłby być lepiej wspierany w Lublinie. My oczywiście od 
paru lat widzimy, że on jest dostrzegany, że jesteśmy zapraszani, wysłuchiwani, że coraz bardziej Lublin 
liczy się z naszym zdaniem i ten potencjał przemysłów kreatywnych jest widziany, natomiast według 
nas jeszcze nadal brakuje takiego systemowego wsparcia, które zaczyna się gdzieś już niestety na po-
ziomie definicji przemysłów kreatywnych. I my się z tym borykamy od dawna, bo wchodząc już w temat 
taki twardy i często niewdzięczny, w tym wszystkim chodzi o finansowanie gdzieś. I o ile rozwijanie, 
pokazywanie dobrych przykładów, wspieranie studentów, co cały czas robimy, jest fajne, to jednak 
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w tym wszystkim finalnie chodzi o to, żeby mieć na to finansowanie, żeby się z tego utrzymywać i żeby 
to nie było na zasadzie, że „wreszcie zarobiłem coś na mojej pasji”, tylko że „jestem przedsiębiorcą, za-
rabiam na tym dobrze i fajnie sobie radzę na rynku i inni widzą potrzebę współpracy ze mną”. I gdzieś 
takich rzeczy, które my sobie wynotowaliśmy właśnie w tej Strategii, która zawiera mnóstwo fajnych 
rozwiązań i podkreśla bardzo tą współpracę i ta współpraca, ten networking, to przenikanie się tych 
właśnie trzech sektorów jest absolutnie bazą do rozwoju przemysłów kreatywnych i między innymi na 
naszej konferencji „Lubelski Wzór” zawsze właśnie o to się staramy i myślę, że ona jest dziś jednym 
z przykładów tego, że to bardzo dobrze działa. O tyle jednak brakuje nam pewnych jakichś tam zapisów 
w niej i na pewno brakuje nam takiego właśnie... jest taki punkt, w którym jest poruszone wsparcie firm 
z sektora i przemysłów kreatywnych – nam brakuje bardzo czegoś takiego, żeby było również wsparcie 
NGOsów. Bo oczywiście możecie to potraktować jako samolubne zagranie w tym momencie, bo my 
jesteśmy NGOsem i fajnie by było mieć wsparcie, ale jednak tych NGOsów jest na tyle mało między 
innymi dlatego, że nie mają one takiego systemowego wsparcia. I cały czas ta taka zawoalowana defi-
nicja sektorów kreatywnych, która ciągle nam się miesza z kulturą i to jest taki nasz przykład z życia 
wzięty, z którym my się stykamy non stop, cały czas, że jesteśmy troszeczkę wsadzani do worka z kul-
turą, a może marketing, a może przedsiębiorczość, a może jednak wróćcie tu, spytajcie tam i wręcz na 
pewnym etapie konsultując to właśnie również z Urzędem Miasta rozmawialiśmy o tym, że byłoby 
świetnie, gdyby z czasem taki sektor przemysłów kreatywnych miał swój jakiś referat w Urzędzie Mia-
sta, który byłby skierowany dla designu, bo to jest bardzo ważne słowo w tym wszystkim, ponieważ 
o ile my czytamy na przykład o stworzeniu nowych kierunków na uczelniach i do jednego worka wrzu-
cane są na przykład typowo związane z kulturą kierunki, jak związane z teatrem, muzyką i wzornictwo, 
to to jest zupełnie nie tędy droga. O ile sama potrzeba wzornictwa to jest genialnie, że jest wpisana 
w tą Strategię i to jest coś, co od lat sygnalizują wszyscy, że powinno powstać i Pan na pewno o tym 
dobrze wie, że każdy produkt właściwie w tym momencie wprowadzany na rynek wymaga wsparcia 
wzorników przemysłowych i że to jest najbardziej perspektywiczny w tym momencie kierunek przemy-
słów kreatywnych, może oprócz gier, które też sugerowalibyśmy włożyć w te punkty, czyli kierunki, 
które stricte skupiłyby się na projektowaniu gier, które są w tym momencie absolutnym takim hitem, 
jakby największe generują zyski, jeśli chodzi o przemysł kreatywny i najwięcej tych kreatywnych osób 
potrzebują ze względu na stopień skomplikowania. Także podsumowując, jest wiele plusów i punktów 
takich właśnie, które wskazują na tą współpracę pomiędzy sektorową, której my bardzo byśmy chcieli 
i myślę, że ją uprawiamy, że tak powiem. Natomiast brakuje nam też kilku takich twardych punktów, 
które wskażą na to systemowe wsparcie i dadzą nam właśnie ten bufor bezpieczeństwa, którego przy-
znam, że w tym momencie w branży kreatywnej nie do końca go mamy w Lublinie, a jeżdżąc po targach 
po całej Europie i świecie widzimy, że ten przemysł kreatywny jest potężnym przemysłem, przynoszą-
cym olbrzymie zyski i niesamowicie rozwijającym dla każdego większego miasta Europy. Także chyba 
tyle. 

Paulina Paga: Dziękuję pięknie, to ja jeszcze pozwolę sobie dopytać na tym etapie obydwu Panów 
na poziomie właśnie tych i innowacyjności, i wartości dodanych, związanych właśnie z tymi prze-
pływami i przenikaniem, jakby pierwsza część pytania byłaby – na ile właśnie Panowie, jako re-
prezentanci dwóch rodzajów przedsiębiorczości, czy przedsiębiorczości i dużego biznesu, widzicie 
korzyści płynące dla siebie wzajemnie z takich połączeń? Ale też na ile widzicie oparcie w tym 
dokumencie Strategii, który właściwie powstaje tutaj z naszym udziałem dla właśnie z jednej 
strony ściągania czy zatrzymywania w mieście tych młodych kreatywnych, z drugiej strony dla 
tworzenia takiego bufora bezpieczeństwa i także właśnie korzyści dla dużych przedsiębiorców ze 
stabilną pozycją? Jakby dlaczego was miałoby to interesować? Dlaczego w tym interesie właśnie 
takim szeroko pojętym jest to wartościowe i w związku z tym jest to bardzo istotna dźwignia 
działań miejskich? 

Robert Bronisz: Znaczy na pewno tutaj chciałbym powiedzieć, że oczywiście, jest wyjęty kreatywny 
biznes z innych tutaj ram, ale ja bym dalej powiedział, że to jest biznes, wiec dla mnie to jest komple-
mentarne środowisko i ja bym tego nie dzielił. Dlaczego to się dzieli? To jest z tego powodu, co mówi-
łem, to na pewno potrzeba wsparcia, ponieważ każde przedsiębiorstwo w tej początkowej fazie musi 
naprawdę dużo zrobić, żeby przetrwać, żeby rozwinąć, ale najpierw to przetrwać, a później rozwinąć 
swój biznes. To co było powiedziane, że tutaj początkowe te fazy naprawdę wymagają wsparcia. I oczy-
wiście, że tutaj w Strategii możemy powiedzieć o wsparciu takim instytucjonalnym bardziej niż stricte 
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podejrzewam tak finansowym, żebyśmy mogli to wszystko oprzeć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że 
na pewno poszukiwanie źródeł finansowania to jest jeden z takich tematów, które na pewno miasto 
mogłoby wspierać, nie samymi pieniędzmi, nie tymi PLNami, ale na pewno te niebieskie dolary, czyli 
czy usługami, czy wsparciem w ogóle tutaj w sieciowaniu nas i otwieraniu pewnych drzwi oraz usuwa-
niu przeszkód. A finansowanie raczej, no niestety nawet i NGOSy, tak samo i ja też tutaj reprezentuję 
jedną z takich powiedzmy sobie organizacji, no muszą szukać w różnych tych miejscach. Bardzo dużo 
jest jakichś takich powiedzmy inicjatyw typowo europejskich, nie już nawet lokalnych, przez Polskę, ale 
europejskich i na pewno tutaj jest tak, że to wsparcie miasta byłoby niezwykle ważne, bo to potrzebne 
są naprawdę duże wtedy przedsięwzięcia, że można sięgać po takie środki. Ale jest to możliwe, bo wi-
dzimy tutaj, jest kilka takich przykładów na naszym tutaj rodzimym tutaj regionie, że można sięgać 
bezpośrednio po te fundusze, no bo sytuacja w tej chwili jaka jest, to po pandemii plus powiedzmy 
rozdział tych wszystkich funduszy na miasta nie napawa tym optymizmem, że będziemy nagle mogli 
korzystać z bardzo szerokich środków, które miasto może przekazać na te cele. Więc jako biznes, to co 
powiedziałem, dojrzały biznes, wiemy, że te wzloty i upadki w różnych tych miejscach są i trzeba szukać 
zawsze alternatyw, więc ja rozumiem, że to wsparcie powinno być, ale też bym zachęcał i to wspólnie 
właśnie też, dlatego te wszystkie są spotkania, żebyśmy siedli, porozmawiali razem, żeby poszukać 
właśnie tych finansowań z różnych źródeł. Są też przedsiębiorcy, którzy poszukują takich rozwiązań, są 
też tutaj rozwiązania, że razem z uczelniami są jakieś badania tworzone, ale to, że design thinking jest 
ważny, to też zgoda w 100%, ale też i uświadamianie, jakie są tutaj korzyści płynące właśnie z tego 
podejścia są na pewno bardzo ważne i to właśnie znowu - to sieciowanie pomiędzy poszczególnymi 
biznesami jest ważne, bo właśnie młodzi dość szybko i wyraźnie widzą przewagi w tym aspekcie, a biz-
nes, który ma już zakorzenionych lat dziesiątki tutaj nie zawsze to postrzega. Po prostu połączenie tych 
dwóch światów jest też czasami bardzo ważne, nawet nie czasami, ważne jest. 

Paulina Paga: Dziękuję. Michał, witając się ze mną jeszcze przed panelem, powiedział, że tutaj 
przychodzi uzbrojony w konkretne argumenty wyciągnięte ze Strategii i pokazał mi, nie wiem, 
czy mogę sobie tak pozwolić na zdradzenie sytuacji kuluarowej, pokazał zarówno wydrukowane 
strony z konkretnymi, pozaznaczanymi zapisami jak i też podgląd tutaj na tablecie. Ja bym bardzo 
gorąco zachęcała do odwoływania się do tych konkretnych punktów, zarówno tych, które mogą 
być realną dźwignią właśnie dla przedsiębiorców kreatywnych czy organizacji pozarządowych, re-
alizujących swoje zadania na tym obszarze, ale też na poziomie tych zapisów, które jednak być 
może właśnie okazują się nie dość jeszcze: albo nie dość precyzyjnie sformułowane, albo jednak 
brzmiące w taki sposób, że z perspektywy właśnie waszej i środowiska, które reprezentujecie, 
mogłyby być jeszcze w jakiś sposób fortunniej czy trafniej zapisane, bo jest to, proszę Państwa, 
jeszcze na to moment. To znaczy, my się po to spotykamy, to nie jest sytuacja jeszcze wyłożenia 
publicznego tego, co zostało osiągnięte, ale to jest jeszcze moment, w którym wszyscy mamy 
wpływ i tak samo osoby, które oglądają nas przez Internet, chciałabym gorąco do tego zaprosić 
i właśnie korzystając z tego, że być może Państwo nie jesteście tutaj z nami na sali, ale że jeste-
ście przed ekranem, monitorem z dostępem do wielu linków, jeśli chodzi o Lublin kreatywny, 
akademicki, przedsiębiorczy, to pomiędzy stronami 52 a 73 w tym raporcie dokumentu Strategii 
są tam bardzo konkretnie określone kierunki i postanowienia i bardzo zachęcamy, żeby w komen-
tarzach się do tego odnosić, a my specjalnie zagospodarowaliśmy czas, żeby móc te komentarze 
do nich zaglądać. Tutaj porozumiewawczo spoglądam, że jeszcze nic się nie pojawiło, ale two-
rzymy taką przestrzeń, a ja tymczasem tym samym przekazuję mikrofon z szansą udzielenia od-
powiedzi na pytanie. 

Michał Ćwiek: Czyli rozumiem o te konkrety, tak? 

Paulina Paga: Bardzo proszę. 

Michał Ćwiek: Może to nie jest tak, że przeanalizowaliśmy ją strona po stronie, ale faktycznie przea-
nalizowaliśmy. No więc po kolei odnosząc się a propos tych nowych kierunków kreatywnych, tam cytu-
jąc, w jakby jeden nawias włożone są ze sobą kierunki teatralne, muzyczne i wzornictwo, więc nasza 
sugestia jest taka, że punkt odnośnie wzornictwa powinien być wyjęty z tych kierunków artystycznych 
i nie nazywany kierunkiem artystycznym, czyli sugerujemy, jeśli idziemy w konkrety, to sugerujemy 
kierunki nowe studiów artystycznych i tam są teatralne, muzyczne, przykładowo. Oddzielny punkt – 
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kierunki kreatywne i w nim wzornictwo, natomiast tutaj też postulujemy o kierunki stricte związane 
z tworzeniem gier, VRem, ARem i na przykład filmem. Mateusz też zwrócił uwagę na to, że w tym 
momencie na żadnej państwowej uczelni nie ma projektowania wnętrz. Z tego, co wiem projektowanie 
wnętrz jest tylko na [zakłócenia, 00:36:33] w tym momencie. Kolejny punkt... 

Wiktoria Herun: Bardzo popularnym kierunkiem. 

Michał Ćwiek: Tak, bardzo popularnym kierunkiem, bardzo życiowym i takim bardzo z przedsiębiorczo-
ścią związanym. Na stronie 69 w punkcie A.5.4 jest taki wpis „wspierać firmy z sektora przemysłów 
kreatywnych”, no więc tu tak samolubnie postulujemy o punkt „wspierać firmy i organizacje pozarzą-
dowe z sektora przemysłów kreatywnych”, które jak widać po Lublinie, naprawdę mają bardzo duży 
wpływ na to, co się dzieje w tym sektorze kreatywnym u nas, który nadal jednak bardzo u nas raczkuje. 
Dodatkowo też uważamy, że fajnie byłoby wspierać nie tylko same NGOsy i firmy, ale również wyda-
rzenia skierowane do przemysłów kreatywnych. Wydarzenia o charakterze networkingowym, eduka-
cyjnym, promocyjnym, warsztatowym. To są bezcenne rzeczy dla networkingu, dla wymiany myśli, do-
świadczeń i też kumulowania biznesu dookoła tego. Wspieranie działań wspomagających przejście ab-
solwentów kierunków kreatywnych na rynek pracy w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami. Tu oczy-
wiście Lublin realizuje fajny projekt, w którym mam przyjemność brać udział jako koordynator ze strony 
UMCS-u, Wydziału Artystycznego, projekt „MATCH!”, który już przynosi bardzo wymierne skutki i mo-
żemy się pochwalić bardzo fajnymi współpracami. W tym momencie możemy już zdradzić, że współ-
pracujemy na przykład z IKEA w tym roku, już zaczęliśmy dwa projekty dla IKEI. To jest może trochę 
niefortunny, znaczy kłopotliwy punkt, ale uważamy, że nadal definicja sektorów kreatywnych jest bar-
dzo trudna i nieoczywista dla bardzo wielu ludzi, nawet z Urzędu Miasta często. To nie jest żaden za-
rzut, my po prostu wiemy, że ten sektor kreatywny, jego trzeba naprawdę dobrze poznać, żeby zrozu-
mieć jego charakterystykę i definicję, i ten podział, gdzie kończy się design, gdzie zaczyna się artyzm, 
sztuka i kultura, więc uważamy, że działania właśnie takie edukacyjne z zakresu designu i przemysłów 
kreatywnych, czy to dla firm, czy również dla urzędów też byłyby super. My się bardzo często spotykamy 
z tym, że ludzie otwierają szeroko oczy, jak im pokazujemy jakieś rzeczy, które wskazują na to, gdzie 
jest ten design i jak bardzo on jest daleko od kultury, to znowu to powtarzam. Integracja międzynaro-
dowych środowisk kreatywnych, to jest też dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy też takie wrażenie, 
że wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne, targi, taka wymiana myśli nie tylko w jakimś Mediolanie, 
Nowym Jorku, ale przykładowo ostatnio byliśmy w Budapeszcie, mieliśmy okazję przeprowadzić mnó-
stwo takich bezcennych rozmów ze Słowakami, Czechami i Węgrami, i okazuje się, że my w tym prze-
myśle kreatywnym na tym szczeblu takim powiedzmy wyszehradzkim, co też jest w ogóle fajną osią 
tutaj, o którą można by było świetnie zahaczyć w tej współpracy, mamy bardzo podobne problemy, 
podobnie widzimy rozwiązania, świetnie nam się ze sobą rozmawia, mamy podobnie skonstruowany 
ten biznes kreatywny, podobną wielkość tego wszystkiego, co więcej, tutaj Mateusz wyszedł właśnie 
z taką myślą, którą wszyscy tam podłapali po prostu w lot, że tutaj ten design słowiański ma też swój 
fajny, wspólny rys, z którego moglibyśmy zrobić markę i to też myślę, że właśnie dobrze Pan o tym wie, 
że tego typu działania właśnie na większą skalę i znajdowanie wspólnego mianownika też są świetne, 
czyli takie działanie również na szczeblu międzynarodowym byłyby dla nas bezcenne. Zawsze z takich 
wyjazdów wraca się z taką po prostu olbrzymią energią, dodatkową wiedzą, czyli właśnie akcelerowanie 
takich, nie wiem, nazwijmy to misji gospodarczych, czy wyjazdów, targów, gdzie moglibyśmy znacznie 
dalej wyjść w przód, niż tylko te kilka kroków i zrobić zamiast pół kroku to zrobić trzy naraz. No dobrze, 
to ja już chyba nie będę [śmiech] więcej dokładał do tego, bo już dużo powiedziałem. 

Paulina Paga: To tutaj się narodziło pytanie, czy to jest wrażliwość słowiańska, która jest dla 
tych krajów grupy wyszehradzkiej wspólna... 

Michał Ćwiek: To jest wiele bardzo punktów... 

Paulina Paga: ...czy jednak doświadczenie transformacyjne i systemowe i w związku z tym też 
sposoby radzenia sobie na poziomie takich działań, jak działania strategiczne samorządów lo-
kalnych, zwłaszcza w tych ośrodkach dużych, średnich i rozwijających się? Ale przechodząc płyn-
nie do perspektywy takiej międzynarodowej, patrzę na Panią Wiktorię, która również przyszła 
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bardzo dobrze przygotowana na dzisiejsze spotkanie [śmiech] i też mi zależy na tym, żeby roz-
mawiając o akademickości, żeby jednak posiłkować się konkretami, czyli tymi wypracowanymi 
postulatami i kierunkami, które już są zawarte w Strategii. Wiemy też, że kilka z tych punktów 
stanowi potencjalne ości niezgody i bardzo chętnie za chwilę włączymy szerszą dyskusję i per-
spektywę osób z sali, a także osób słuchających nas i oglądających na stream’ach. Tak, ja bym 
chciała zapytać o ten akademicki Międzynarodowy Ośrodek Kształcenia i Badań – w jaki sposób 
Pani interpretuje te bardzo konkretne zapisy i też w jaki sposób taką strategią małych kroków 
w perspektywie najbliższej dekady akurat w Pani rozumieniu to może być interpretowane i wdra-
żane, a także co właśnie strona urzędowa może ze swojej strony zapewnić, jakie konkretne zapisy 
już na poziomie regulacji prawnych, narzędzi systemowo-finansowych, aby to się mogło ziścić? 

Wiktoria Herun: Nie mogłam trafić na lepsze pytanie, naprawdę. Od 2011 roku mam przyjemność ko-
ordynować program „Study in Lublin”, który skierowany jest dla kandydatów zagranicznych, który po-
lega na zapraszaniu na studia do Lublina, później na integrację studentów zagranicznych ze społecz-
nością lokalną i teraz dzięki nowej Strategii wchodzimy jeszcze na wyższy level, czyli integracji absol-
wentów zagranicznych z lubelskim rynkiem pracy. Więc jestem wniebowzięta, zachwycona, że ten 
punkt jest połączony, w ogóle akademickość jest połączona z przedsiębiorczością, z przemysłami kre-
atywnymi. Tak nawiasem mówiąc, bo bardzo podobała mi się propozycja tego słowiańskiego wzoru, 
proponuję jeszcze zaprosić Ukrainę, Białoruś, właśnie. 

Michał Ćwiek: Taki pomysł zorganizowania festiwalu designu Europy Środkowo-Wschodniej? 

Wiktoria Herun: To jest fantastyczne, zwłaszcza, że miasto Lublin... 

Michał Ćwiek: ...jest idealnym miejscem do tego, centrum geograficznym, tak. 

Wiktoria Herun: No właśnie, Centrum Kompetencji Wschodnich, dokładnie. Mamy studentów zagra-
nicznych ze 110 krajów świata, więc tutaj i tak nawiasem mówiąc na targach edukacyjnych zagranicz-
nych rzeczywiście o to wzornictwo bardzo często jesteśmy pytani, jako uczelnie lubelskie i Urząd Mia-
sta. Może wytłumaczę to nieporozumienie, dlaczego to było razem wpisane, bo to akurat było przygo-
towywane w ramach Tematycznych Grup Roboczych, gdzie między innymi również brali udział studenci. 
I studenci zarzucali, że owszem, 6–7 lat temu była propozycja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej, na Wydziale Artystycznym uruchomić ten kierunek, ale niestety nie doszło to do skutku, a rze-
czywiście program był w pełni przygotowany i my też gotowi do promocji międzynarodowej. Ze względu 
też na zainteresowania studentów w grupie tam również się znalazł ten teatr, więc dlatego tak zostało 
to połączone, ale to myślę, że słuszna uwaga dla nas jak dla Wydziału, żeby… 

Michał Ćwiek: Ja pamiętam ten okres i wydaje mi się, że tam był jeszcze jeden problem, że jakby w jed-
nym czasie próbowano zbyt wiele nowych kierunków otworzyć. Ja to tak zapamiętałem, natomiast już 
w ogóle nie wracając do tego, ja wiem, że stworzenie kierunku wzornictwa przemysłowego to jest stwo-
rzenie najtrudniejszego kierunku przemysłów kreatywnych, wymagającego kadry, która jest najrzadziej 
spotykana na rynku przemysłów kreatywnych, do tego wymagająca bardzo dużo specjalistycznego 
sprzętu, więc nikt absolutnie z nas nie twierdzi, że to jest łatwe, ale na pewno jest to bardzo potrzebne. 

Paulina Paga: Dlatego zapytałam, czy są pomysły, jak to robić krok po kroku, bo wiem, że prace 
nad Strategią przebiegały w taki sposób, że jednak grupy robocze spotykały się i w pewnym mo-
mencie rozmawiały o bardzo szczegółowych sytuacjach, szczegółowych case’ach po to, żeby tam 
zaproponować konkretne rozwiązania, a następnie żeby jakby trochę się oddalić i po to, żeby 
sięgnąć taką szerszą perspektywę, żeby po prostu można było sformułować te rozwiązania na 
poziomie kierunków, obszarów strategicznych, a potem kierunków strategicznych, ale też tak, 
aby nie zamykać drogi pewnym rozwiązaniom. Więc tutaj chciałbym się odwołać do tej Państwa 
być może bardziej wtajemniczonych, do Waszej wiedzy nad właśnie takimi pracami związanymi 
z etapowaniem kolejnych działań. I chwilę proponowałabym się jeszcze zatrzymać na tym aspek-
cie badawczo-międzynarodowym. 
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Wiktoria Herun: To kontynuując i pozostając przy tym umiędzynarodowieniu, to tutaj jak Pan Prezes 
wspomniał, co jest ważne - kontynuacja i synergie, czyli w Strategii „Lublin 2020” mieliśmy wpisane 
zarówno akademickość, jak i otwartość. Nie znalazło się tam umiędzynarodowienie stricte wypisane, 
że to jest jako ważny punkt, ale przewijało się w różnych obszarach. Od 2011 roku do 2020 roku bardzo 
mocno musieliśmy stawiać, może tak upraszczając, na ilość. Musieliśmy jako miasto zabłysnąć, akade-
mickie miasto na arenie międzynarodowej i pokazać, że mamy 9 wspaniałych uczelni i zapraszamy kan-
dydatów z zagranicy na studia. Dla nas, tutaj patrzę na Pana prorektora, inspiracją też był Uniwersytet 
Medyczny, który już od 30 lat rekrutował studentów zagranicznych. W 2011, jak zaczął się program, to 
owszem, wtedy mieliśmy tylko, jeśli się nie mylę, 14 kierunków anglojęzycznych, z czego zdecydowana 
większość studiowała na Uniwersytecie Medycznym. Teraz mamy ponad 60 kierunków anglojęzycz-
nych, więc wkraczamy teraz w okres realizacji nowej Strategii, gdzie chcemy stawiać na jakość, czyli nie 
zapraszamy teraz studentów „chodźcie, studiujcie, a dalej no właściwie, jako że jesteśmy Oxfordem 
Wschodu, to właściwie możecie wracać do domu”, tylko chcemy ich zatrzymać i integrować z rynkiem 
pracy, pokazywać, że my za te 10 lat realizacji poprzedniej Strategii tworzyliśmy miejsca pracy, wspie-
raliśmy nasze lokalne firmy, na wszelkie sposoby integrowaliśmy środowisko jako systemy i teraz 
chcemy, żeby ci najlepsi, talenty, zostali w Lublinie i rozwijali, czyli studenci, których właśnie będziemy 
ściągać między innymi na takie wzornictwo. Więc tak, jak najbardziej stawiamy teraz na jakość. Co do 
Międzynarodowego Ośrodka Kształcenia i Badań, to dla mnie bardzo ważne, bo tutaj niejednokrotnie 
już padało słowo „finansowanie” i „wsparcie finansowe”, więc właśnie to jest ten punkt, w którym to 
jest i to widać, czyli co konkretnie miasto oferuje, czyli takie programy jak „Visiting Professors in Lu-
blin”, gdzie zaczęliśmy realizować dopiero w tym roku pierwszą edycję i marzy nam się, tak jak tutaj 
zostało zresztą wypracowane na Tematycznych Grupach Roboczych i przy konsultacjach, że do tego 
programu dołączą również uczelnie, czyli że program nie będzie już teraz tak, jak w tej edycji miał 
100 000 zł, tylko za 5 lat to będzie milionowy program, gdzie wspólnie z uczelniami będziemy zapraszać 
wybitnych noblistów do Lublina, do prac w zespołach badawczych, do właśnie innowacji. Więc z tego 
się bardzo cieszę i to jest bardzo konkretne zadanie, kluczowe wpisane do Strategii oraz realizacja pro-
gramu „Lublin Akademicki”, bo tutaj było również wspomniane wsparcie dla organizacji pozarządowych 
i „Lublin Akademicki” między innymi jest kierowany dla organizacji pozarządowych, ale też dla uczelni, 
a dokładnie dla studentów, dla kół naukowych, na przykład poprzez integrację ze społecznością lo-
kalną, poprzez naukę języka polskiego, poprzez spacery, poprzez tworzenie innowacyjnych, ciekawych 
projektów, więc zdecydowanie moim faworytem akurat w akademickości jest właśnie ten Międzynaro-
dowy Ośrodek Kształcenia i Badań. Ale zgadzam się, że znalazło się też kilka bardzo mocno napisanych 
takich celi ambitnych, czyli na przykład federalizacja uczelni, połączenia. Bo cieszymy się, że w Lublinie 
działa Związek Uczelni Lubelskich i to zdecydowanie jest krok do przodu. Widać, że uczelnie bardzo 
ładnie ze sobą współpracują. Unia Cyfryzacji, która również powstała w tym roku pokazuje, że uczelnie 
widzą, w których obszarach ta współpraca powinna być i przynosi wymierne korzyści, ale myślę, że do 
federalizacji jeszcze nam troszeczkę brakuje, zwłaszcza tej jednogłośności wśród uczelni publicznych. 

Paulina Paga: Rozmawiając o federalizacji – też tutaj dostałam nieformalne zapewnienie, że jest 
to temat, który bardzo różni reprezentanci bardzo różnych uczelni trochę inaczej interpretują my-
śląc o tym, jak ona praktycznie miałaby wyglądać i jakie są szanse, ale też bariery dla poszcze-
gólnych uczelni, aby faktycznie narzędzia zapisane w Strategii na poziomie właśnie tego celu, 
jakim jest federalizacja uczelni mogłyby po prostu okazać się sukcesem. Więc w tym momencie, 
będąc świadoma, że zostało nam tak naprawdę 10 minut do pytań z sali – ale już wiem, że te 
osoby, które są na sali, póki jeszcze są z nami, chciałabym bardzo, żeby miały tutaj przestrzeń 
taką na zabranie głosu właśnie w kontekście federalizacji uczelni. Nie chciałabym wywoływać… 
ale jeśli będę zmuszona, to to zrobię [śmiech]. Tutaj Pan prorektor się do mnie uśmiecha Akade-
mii Medycznej, bardzo będę wdzięczna, właśnie, za przekazanie mikrofonu. 

Jarosław Dudka: Mogę z pozycji siedzącej, dalej zachować tą konwencję? 

Paulina Paga: Absolutnie. Tylko jeszcze mam taką prośbę, żebyście Państwo jeszcze się przed-
stawiali i jeśli ktoś chciałby ad vocem próbować zabrać głos to się nie uda bez trzymania mikro-
fonu w dłoni, ponieważ wtedy nie będziemy słyszalni na streaming’ach. Więc prosimy o zgłasza-
nie chęci zabrania głosu, a my będziemy dosyć szybko reagować, żeby podać mikrofon. Dziękuję, 
już nie przedłużam. 
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Jarosław Dudka: Dziękuję bardzo, Jarosław Dudka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pełnię funkcję 
Prorektora do spraw Współpracy z otoczeniem Społeczno-Gospodarczym od roku. Nie będę opowiadał 
o swoich planach i sukcesach, tylko przejdę może od razu, ustosunkuję się do tego co Pani mówi. Mia-
łem zamiar troszeczkę dłuższy czas poświęcić temu tematowi, ale wydaje mi się, że na razie zacznę 
może od podziękowań i gratulacji tym, którzy przygotowali tą Strategię w odniesieniu do właśnie kre-
atywności, akademickości i przedsiębiorczości. Jakie jest moje odczucie tego tematu? Otóż, jak czyta-
łem go i zastanawiałem się „no ale przecież tam brakuje jeszcze tego” – za chwilę to było. Potem, nagle 
„a jeszcze mi tego brakuje” – za chwilę czytam i jest. Dlatego moja ocena prywatna jest bardzo pozy-
tywna, jest to bardzo wnikliwie zrobione, z głębokim przemyśleniem i wydaje mi się, że daje naprawdę 
dużą perspektywę rozwoju. Jeżeli chodzi o tą kwestię federacji to nie jest to taka sprawa, myślę, że nie 
polaryzuje nas tutaj specjalnie. Wydaje mi się, że tu jest tylko kwestia semantyczna. Jeżeli możemy 
zastąpić to słowo, na przykład „konsorcja i współpraca z otoczeniem np. zagranicznym” to rozwiązuje 
ten problem, dlatego, że myślę, że mogę to wyrazić w imieniu wszystkich rektorów uczelni, dlatego, że 
ten temat przerabialiśmy nie tak dawno – że nie chcielibyśmy federacji, bo ona ma kontekst taki fuzji 
uczelni i nie chcielibyśmy takich kroków podejmować. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, jak najbar-
dziej tak. Ta współpraca pod postacią właśnie konsorcjów już się odbywa i dalej oczywiście trwa. Nie 
ma tutaj żadnych przeszkód i żadnych między nami nieporozumień, ale jeżeli chodzi o federację, ze 
względu na ten kontekst fuzji na razie po prostu jeszcze jest to, uważam, przedwczesne. 

Paulina Paga: Jeśli dobrze Pana usłyszałam to rozumiem, to rozróżnienie między fuzją a konsor-
cją na poziomie takiej organizacji struktury. Czyli z jednej strony troską o zachowanie odrębności 
przy wzajemnych połączeniach i współpracy. Właśnie wspomniał Pan o modelu konsorcyjnym, 
czyli takim, który jednak bardziej poziomo zakłada możliwości tworzenia współprac i wzajem-
nego czerpania też korzyści i dawania w zamian, w myśl zasady wzajemności. 

Jarosław Dudka: Świetnie Pani to odczytała [śmiech]. Tak, rzeczywiście tak jest. Obawiamy się tutaj, 
że stracimy pewną niezależność, autonomię kosztem drugiej uczelni. Na razie wydaje mi się, że te prze-
słania są rzeczywiście faktyczne, prawdziwe i nie chcemy tutaj na razie takiej formuły przyjmować. 

Paulina Paga: Dziękuję za głos. Jeszcze pozwolę sobie dopytać, co Pana zdaniem, o co Urząd Mia-
sta powinien zadbać na tym etapie i o czym pamiętać, aby te postawione cele przed szerokim 
właściwie już obszarem – zostawmy już na razie federalizację i wróćmy do tych nadrzędnych kie-
runków powiązanych z akademickością, czyli działania badawcze i umiędzynarodowienie uczelni, 
czyli właśnie Ośrodek Kształcenia i Badań, ale też jakość kształcenia na każdym etapie, a wresz-
cie połączenia, synergie pomiędzy rynkiem pracy, akademią a miastem, które realnie wspiera. 

Jarosław Dudka: To bardzo szeroki temat. Ja tutaj właśnie do miasta kierowałbym pytanie jeśli chodzi 
o podjęcie się spółek spin-offowych. Jest taka deklaracja tutaj, że miasto będzie chciało aktywizować 
te kierunki. Właśnie w ten sposób zadałbym takie pytanie, jeżeli chodzi o firmy spin-offowe. Czy mógł-
bym jakieś wyjaśnienie w tym zakresie poprosić? Jako głos dyskusji. 

Paulina Paga: Tak. Ja się zupełnie nie czuję na tyle wtajemniczoną reprezentantką miasta, raczej 
jestem tu zaproszona w roli moderatorki, więc też nie mam całej wiedzy, ale widzę, że też część 
z Państwa kiwa głowami na widowni, więc jakby zagospodarujmy tę sytuację, że mamy wśród 
nas w tym gronie ekspertów i też osoby, które prawdopodobnie uczestniczyły w pracach nad 
Strategią. Może ktoś z Państwa chciałby się do tego odnieść? 

Paulina Olchowska: Dzień dobry, Paulina Olchowska, Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przed-
siębiorczości. Jeżeli mam się odnieść do tego, oczywiście nie jestem współautorką Strategii, ale znam 
poniekąd jej zapisy i chyba idee, które przyświecały autorom, jeżeli chodzi o pisanie Strategii, szczegól-
nie jeżeli chodzi o ten Lublin kreatywny akademicki i przedsiębiorczy, bo tym też na co dzień się zajmuję. 
Jeżeli chodzi o spin-offy, to doszły mnie takie słuchy [śmiech], tak mogę to nazwać, że chyba chodzi 
głównie o to, żeby w Lublinie coraz więcej tych spółek powstawało. Chodzi o to, że inne miasta, zdecy-
dowanie inne uczelnie, jeżeli chodzi na przykład o Warszawę albo duże ośrodki akademickie, widzą już 
sens w powstawaniu tych spin-offów, widzą to, w jaki sposób te spin-offy mogą jeszcze bardziej zacie-
śniać współpracę między uczelniami a biznesem. W Lublinie jeszcze nie wiem, może tutaj Wiktoria też 
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mnie poprawi, ale jeszcze nie widziałam, nie znam takich może success stories jeżeli chodzi o lubelskie 
spin-offy, także na pewno widzimy w tym bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o rozwój. Z drugiej strony 
ma to iść też w parze z rozwojem tego ekosystemu start-upowego i oczywiście wspieraniu i rozwoju 
innowacji, bo to tak naprawdę się przenika. 

Jarosław Dudka: Całkowicie się zgadzam jeżeli chodzi o diagnostykę tego problemu. Zgadzam się cał-
kowicie, że taka jest potrzeba, zdecydowanie. 

Paulina Olchowska: Chciałabym znać narzędzia do realizacji tego celu, ale myślę, że pewnie je wspólnie 
wypracujemy. 

Jarosław Dudka: Nie wiem czy mamy tyle czasu na to, żeby o tym mówić, ale na pewno tutaj my pra-
cujemy nad tym od roku czasu bardzo intensywnie. Zacznę może jednak od tego kontekstu, ale bardzo 
krótko zdając sobie sprawę z reżimu czasowego. Otóż, ja rozpocząłem tak naprawdę od tego, że za-
trudniłem 3 prawników, bo tutaj koncentruje się to wszystko. Każdy krok, ruch, umowa jeżeli chodzi 
o powołanie spółki – bez prawników się tego nie zrobi. Może właśnie jest to pomysł jakiś, żeby miasto 
miało wspólnie powiedzmy prawników takich dedykowanych do wszystkich uczelni, żeby to nie było 
w ten sposób, że my musimy na każdej uczelni powoływać całe zespoły prawnicze, tylko prawników, 
którzy byliby wyspecjalizowani w tych obszarach właśnie tworzenia spółek spin-offowych, którzy byliby 
wspólni dla wszystkich uczelni, a mamy ich tak naprawdę 9, jak Pani wspomniała. W ogóle, jeżeli cho-
dzi, trochę od początku, jak tutaj diagnozuję, właśnie jednak ta wiedza, kreatywność jest tutaj dla nas 
najważniejsza, bo największy potencjał Lublina to jest właśnie chyba w uczelniach. W młodych lu-
dziach, którzy kończą studia i potem muszą być zagospodarowani. Przepraszam, że ja od razu widzę 
pewne tutaj problemy, ale chyba po to tutaj jesteśmy i poważny problem, jaki dostrzegam to jest na 
przykład w uczelniach czy w ogóle w instytucjach państwowych – problem wynagradzania właściwego 
wielkich, dobrych specjalistów, dlatego, że mówimy tutaj oczywiście o sztucznej inteligencji... 

Publiczność: [zakłócenia, 01:00:30] 

Jarosław Dudka: ...mówimy oczywiście o cyfryzacji, cyberbezpieczeństwie i innych tego typu bardzo 
ambitnych przedsięwzięciach, ale pamiętajmy, że nie zrobimy w tym zakresie wiele, jeżeli nie będziemy 
mieli dobrych specjalistów. Dobrych specjalistów nie będzie, jeżeli nie będzie godnych wynagrodzeń za 
te wielkie specjalizacje. Co więcej, no już potem nie będę zabierał głosu, więc od razu powiem o wszyst-
kim, co tutaj mi się wiąże z tym tematem – następna kwestia, która wydaje mi się bardzo istotna, to 
jest oczywiście stabilność prawa. Tutaj odbieram może Panu prezesowi tą działkę, bo nic tak nie cierpi 
na tym, jak biznes, jeżeli prawo jest niestabilne, tutaj musi być pewne prawo o pewnej stabilności, żeby 
inwestorzy mogli przychodzić i być pewni, że nie stracą swojego biznesu, kapitału. Ja to dostrzegam na 
swoim rynku, czyli dostrzegam pewne zapisy ustawy, które są nieprecyzyjne, które są wieloznaczne 
i wydaje mi się, że w ośrodkach akademickich na wszelki wypadek lepiej nic nie robić, bo wtedy jest 
bezpieczniej, ABW nie zapuka do drzwi... Także tutaj jest asekuracja, czyli strategia asekuracji. Jeżeli 
chcemy, żeby to poprawić, to musimy jednak to prawo utworzyć w taki sposób, żeby ono było jedno-
znaczne, czytelne i takie właśnie z perspektywą i otwarciem na twórcę. Na razie myślę, że jesteśmy na 
tym etapie rozwoju, tak jak tutaj Pani zdiagnozowała to, oczywiście całkowicie się z tym zgadzam, że 
nie możemy tutaj dużego haraczu brać ze strony uczelni, tylko dać jednak na zachętę na razie bardzo 
duży udział – i tak do tego chcemy podejść właśnie, tworząc nową strategię u nas na uczelni po to, żeby 
zachęcić twórców, a jeżeli się rozwiną, tych spółek będzie bardzo dużo, wtedy będziemy tę poprzeczkę 
tak regulować, żeby było to i dla uczelni wtedy więcej. Już więcej nie przedłużam, dziękuję bardzo. 

Paulina Paga: Dziękuję bardzo, czyli ja usłyszałam dwie kwestie. Jakbym miała im dać nagłówki 
do Pana wypowiedzi, to pierwsza kwestia związana z wynagradzaniem pracowników naukowych 
i druga kwestia... 

Jarosław Dudka: Specjalistów. 

Paulina Paga: Specjalistów, tak. I druga kwestia związana ze stabilnością prawa i takimi zapisami 
prawnymi, które nie dają aż tak szerokich swobód interpretacyjnych. I tutaj mam... 
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Jarosław Dudka: Gdyby Pani chciała trzeci nagłówek, to też jeszcze mogę coś dopowiedzieć. 

Paulina Baga: Poproszę [śmiech]. Poproszę, ale może już jako... 

Jarosław Dudka: Kolejny głos dyskusji – oddaję mikrofon w takim razie [śmiech] 

Paulina Baga: Tutaj mam dwa głosy z sali, czy dwa takie sygnały, że dwóch Panów chciałoby się 
odnieść, poproszę. 

Ryszard Naskręcki: Tak? 

Paulina Paga: Tak. Wprawdzie się Pan zgłosił jako drugi, ale siedzi Pan bliżej, w związku z czym... 

Ryszard Naskręcki: Dzień dobry Państwu, ja jestem Dyrektorem Ecotech-Complex Centrum, to jest 
jednostka UMCSu, chociaż jednostka konsorcyjna, więc cieszę się, że siedzę tutaj obok Pana Rektora. 
Mam ten komfort, że przyszedłem do Lublina z zewnątrz, jestem Poznaniakiem, chociaż w tej chwili, 
tak jak mówię, pełnię funkcje Dyrektora Ecotechu. Otóż dwa zdania komentarza do tego, co się działo 
przed chwilą – ja myślę, że największy problem w dyskusjach o strategii, nie mówię tylko o tej Strategii, 
w ogóle o dyskusjach o strategii, to jest bardzo trudne uchwycenie, co jest celem strategicznym, a co 
to są już działania operacyjne. I ja myślę, że my bardzo często w tych dyskusjach schodzimy na poziom 
działań operacyjnych zapominając, że strategia nie może zajmować się działaniami operacyjnymi, że 
mówimy o narzędziach, a nie o celach strategicznych. I jeżeli ja patrzę dzisiaj na Lublin, na ten akade-
micki Lublin, ale na ten Lublin rozumiany bardzo szeroko, to w moim odczuciu najważniejszym celem 
strategicznym dla Lublina, nie tylko rozumianego jako władze Lublina, ale dla Lublina jako aglomeracji, 
dla tego akademickiego Lublina, to jest rozpoznawalność akademickiego Lublina w Europie. To jest 
najważniejsze strategiczne wyzwanie, bo od niego wszystko się zaczyna. Od tej rozpoznawalności albo 
od tego braku rozpoznawalności. Otóż kiedy, dam przykład z mojego macierzystego uniwersytetu, 
w którym przepracowałem wiele lat, a mianowicie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Podkreślam to imię, bo kiedy pojechałem do Uniwersytetu Stanforda, to kiedy powiedziałem, że jestem 
z Poznania, a UAM, to mi zadano dwa pytania. Pierwsze – czy znam (i tu wymieniono nazwisko jednego 
z naszych wybitnych profesorów, krystalografa, który w Polsce jest zupełnie nieznany)? To było pierw-
sze pytanie, a drugie pytanie jakie mi zadano – „Who was this guy, Adam Mickiewicz?” Przepraszam, to 
jest przykład, który pokazuje, jak my często opacznie rozumiemy rozpoznawalność uczelni, środowiska 
akademickiego w świecie. Tu w Lublinie mamy ten komfort, że nikt nie będzie pytał „Who was this 
woman, Maria Curie-Skłodowska?”, ale tak naprawdę rozpoznawalność uczelni na rynku europejskim, 
ja już nie mówię na globalnym, bo nie bądźmy mitomanami, to jest kluczowa sprawa, bo od tego 
wszystko się zaczyna. Bo bardzo dobrzy kandydaci na studia, bardzo dobrzy kandydaci do szkoły dok-
torskiej, bardzo dobrzy kandydaci do pracy przyjdą do Lublina, do tego akademickiego Lublina tylko 
wtedy, jeżeli wcześniej będą wiedzieli, że taki Lublin istnieje, akademicki Lublin i że warto tu przyjść. 
I tutaj oczywiście nie ma gotowych recept, bo oczywiście jedną z tych recept to jest widzialność uczelni 
w rankingach, ale to jest jedno z wielu kryteriów. Kiedy na tych seminariach Ecotech-Complex Seminar 
występował wiceprezydent Uniwersytetu w Poczdamie i kiedy powiedział, że oni w ciągu 10 lat w Pocz-
damie na uniwersytecie założyli dwieście start-upów, a średni czas przeżycia to jest 5 lat takiego start-
upu, no więc naturalne padło pytanie wśród słuchaczy, pamiętam, chyba to był Pan dziekan Budzyński 
z Wydziału Fizyki i zapytał „Jak to możliwe?” A profesor Schweigert odpowiada „No dlatego, że te start-
upy głównie finansuje rząd Brandenburgii”. To jest ta współpraca regionu miasta z uczelnią. To, co naj-
bardziej kreatywne, powstaje w głowach młodych ludzi, którzy są pełni nie tylko pomysłów, ale pełni 
dobrej wiary w to, że im się powiedzie. Tutaj pięknie Pan mówił o tych przemysłach kreatywnych, czy 
tym sektorze przemysłów kreatywnych, bo to się różnie dzisiaj nazywa, jest takie piękne stwierdzenie 
jednego z amerykańskich ekonomistów, który mówi, że „to, co najtrudniejsze z przemysłami kreatyw-
nymi to to, jaką trzeba mieć wielką kreatywność, żeby być w stanie przewidzieć, co się z nimi stanie za 5, 
10, 15 czy 20 lat?”, prawda? Dzisiaj uważam, że dla miasta Lublina szeroko rozumianego największym 
wyzwaniem jest budowanie tej europejskiej rozpoznawalności tego ośrodka, a rozpoznawalność w na-
uce, w systemie powiedziałbym akademickim, to jest przede wszystkim rozpoznawalność przez ludzi. 
Bo naukę tworzą ludzie. Nauki nie tworzą żadne struktury, żadne wydziały, instytuty, katedry, zakłady 
czy pracownie. Naukę tworzą ludzie i tu w Lublinie jest przynajmniej kilkanaście nazwisk, wokół których 
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można zbudować taki system rozpoznawalności, jak wokół tego profesora z UAM, którego znali 
w Stanford, a nie wiedzieli, kto to jest Adam Mickiewicz. Ja uważam, że to jest jeden z tych głównych 
mechanizmów budowania rozpoznawalności tego ośrodka akademickiego. W moim odczuciu jest jesz-
cze jeden aspekt ważny i tutaj się cieszę, że to Pan Rektor tak pięknie podkreślił, a mianowicie dla mnie 
federacja, Związek Uczelni Lublina, to wszystko, co się tutaj pięknego dzieje w tym obszarze w Lublinie 
to nie jest cel sam w sobie. To ma być tylko i wyłącznie, Panie Rektorze, Pan to pięknie powiedział, 
narzędzie do czegoś, co będzie dalej. Do tej rozpoznawalności, do wzrostu poziomu badań, do pozyski-
wania poważnych środków na badania, et cetera. I ostatni już krótki aspekt mojej wypowiedzi – w moim 
odczuciu miasto, znowu szeroko rozumiane, ale również taka strategia potrzebna jest również do tego, 
aby, powiedziałbym, budować prestiż ośrodka przez podejmowanie, powiedziałbym, takich wyzwań 
globalnych, strategicznych. Tutaj w grudniu będzie wystąpienie jednego z naszych gości z Uniwersytetu 
Harvarda. Kiedy pytam o tego człowieka, jakie tematy badawcze są dzisiaj uprawiane na takim uniwer-
sytecie, jak Uniwersytet Harvarda, on mówi choroby cywilizacyjne i ocieplenie klimatu. Kiedy rozma-
wiamy między sobą jako profesorowie o tych sprawach, to mówimy, nie wiem, biologia molekularna, 
badanie cząsteczki A w rozpuszczalniku B. Ja myślę, że miasto mogłoby, powinno wręcz przyczynić się, 
aby tu w Lublinie powstało kilka takich obszarów, powiedziałbym, badań absolutnie strategicznych. 
Takich, że jeżeli ktoś wymieni ten obszar badań, to na drugim miejscu od razu powie „To jest w Lublinie”. 
I dzisiaj jestem głęboko przekonany po tym moim ponad rocznym pobycie w Lublinie, że naprawdę jest 
tu ogromny potencjał, jest świetna infrastruktura, jest znakomita współpraca, ta synergia miasta 
i uczelni, żeby takie strategiczne obszary badań tutaj wypracować i żeby one były takim, powiedział-
bym, leitmotivem, takim sztandarem, który można by tutaj nieść i powiedzieć „Słuchajcie, to jest lubel-
skie, w tym jesteśmy najlepsi, na pewno nie tylko w Polsce, ale również w Europie”. Na tym zakończę, 
żeby już nie przedłużać. 

Wiktoria Herun: Czy mogę sekundkę, tylko odnieść się do komentarza? 

Paulina Paga: Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście, proszę. 

Wiktoria Herun: Panie Dyrektorze, dziękuję bardzo za ten głos. Pragnę tylko uspokoić, że jako człowiek 
od roboty, to przechodzę od razu do zadań, pomijam cele i dlatego tak, ale rzeczywiście pierwszy cel 
w Strategii właśnie jest między innymi „Lublin – rozpoznawalny ośrodek akademicki na arenie między-
narodowej”, więc to jest dla miasta, dla wszystkich, dla nas, dla uczelni to jest kluczowe i to jest prawda. 
To będziemy kontynuować w ramach programu „Study in Lublin”. I powiem szczerze, bo właśnie tak, 
jak Pan Dyrektor wspomniał, to nie chodzi tylko o to, że chcemy promować tylko Marię Curie-Skłodo-
wską albo tylko Wincentego Pola na tej zasadzie, tylko my promujemy przede wszystkim miasto. Nasz 
klimat, nasze bezpieczeństwo, bo nie wiem, czy wiecie, ale Lublin jest najbardziej bezpiecznym mia-
stem w Polsce dla studentów. Wszystkie statystyki to pokazują i jesteśmy z tego dumni, więc stąd też 
ta Strategia. I drugą rzecz chciałam powiedzieć i wyleciało mi z głowy... 

Ryszard Naskręcki: To ja wejdę w słowo i tutaj jeszcze jedną rzecz, którą ja sobie przypomniałem. Tutaj 
za tydzień przyjedzie profesor [Stefan Frances? 01:1246] ze Stanów Zjednoczonych, z Północnej Karo-
liny, z uniwersytetu, bo będziemy implementować taki amerykański program „STEM w UMCS”. Naj-
większym atutem, jaki on dostrzegł w Lublinie, co my kompletnie nie zwracamy uwagi, że koszty życia 
tutaj w mieście, w Lublinie, w regionie, przy porównywalnym standardzie są znacznie niższe i to jest 
to, czego my kompletnie nie promujemy! Że możesz żyć w Lublinie, w ośrodku akademickim bardzo 
przyzwoitym, bardzo porządnym za znacznie mniejsze koszty. Pamiętajcie, że ten argument za chwilę 
się skończy! 

Wiktoria Herun: Promujemy to, tylko właśnie tak, jak widzimy wśród badań też wśród studentów za-
granicznych, że studenci zagraniczni o wiele bardziej doceniają to, co tutaj widzą i te koszty, a my Polacy 
tak skromnie nie lubimy się chwalić. I chciałam jeszcze, przypomniałam sobie, odnieść się odnośnie 
tych obszarów kluczowych realizowanych i badań na uczelniach. Więc muszę przyznać, że może nie jest 
to jeszcze tak bardzo widoczne w Strategii, ale teraz, między innymi również w ramach konsultacji spo-
łecznych, od rektorów wszystkich uczelni zbieramy informacje i na przykład Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej zgłosił Centrum Zmian Klimatu, więc tutaj rzeczywiście to również zostanie uwzględ-
nione, bo chcielibyśmy, żeby... 
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Ryszard Naskręcki: Które ma adres na Głębokiej 39... 

Wiktoria Herun: Dokładnie. 

Ryszard Naskręcki: ...czyli w Ecotech-u. 

Wiktoria Herun: Dokładnie, więc idziemy, rzeczywiście jesteśmy on the same page, idziemy i myślimy 
w ten sam sposób. 

Ryszard Naskręcki: Pięknie dziękuję. 

Paulina Paga: Ja dodam tylko, że wszystko jest rejestrowane i będzie zachowane [śmiech], także 
możemy się potem odwoływać do tego, co zostało powiedziane, także tych deklaracji. A ja bym 
chciała, korzystając z tego, że została nam jeszcze chwila... [ktoś z tłumu: Tu jeszcze jeden głos] 
Tak, już podprowadzając pytanie, tutaj jeszcze dopytam Pana, czy Pan dalej podtrzymuje chęć 
zabrania głosu? 

Łukasz Łagożny: [zakłócenia, 01:14:43] 

Paulina Paga: Chwileczkę, to ja może zanim przejdziemy do podsumowania, to proszę, mikrofon. 

Łukasz Łagożny: Ja a propos jestem od 15 lat pierwszym mieszkańcem Lubelszczyzny, którego stopy 
stanęły na wszystkich kontynentach i znalazłem się we wszystkich strefach klimatycznych. 15 lat temu 
byłem na Antarktydzie i do tej pory odwiedziłem około 160 krajów. I mam pytanie, czy na przykład 
powstanie na KULu Wydziału Lekarskiego ma sens bytu? I drugie pytanie, czy taka wysoka stawka 
płacy miesięcznej Marszałka Stawiarskiego ma sens bytu? Dziękuję. 

Paulina Paga: Dziękuję za głos, też nie jestem pewna, czy ja mogłabym zagospodarować odpo-
wiedzią te pytania, ale po prostu jeśli ktoś z Państwa chciałby się odnieść, to proszę. Natomiast 
jeśli nie, to ja po prostu korzystając właśnie z tego, że mamy narzędzie rejestracyjne zostawię je. 
Być może ktoś tutaj też z Państwa oglądających nas w Internecie chciałby zabrać głos. Ja też bym 
chciała jeszcze cię o jeszcze jedną rzecz dopytać, ale jeszcze porządkując tę sytuację chciałam 
powiedzieć, że będzie szansa na wysłuchania publiczne, czyli po tym, jak zamkniemy jutro sesje 
panelowe, będzie jeszcze czas na przemyślenia dla mieszkańców do 9 grudnia i będzie można 
wygłosić takie, powiedziałabym nawet, krótkie exposé. I po prostu będzie czas i przestrzeń na 
to, żeby mieszkańcy, żeby osoby aktywne w Lublinie odnosiły się pokrótce czy bardziej przekro-
jowo, czy bardziej właśnie do punktowych zapisów tej Strategii i w związku z tym, że powstawała 
i powstaje partycypacyjnie, to też jest to jakby bardzo ważna informacja zwrotna dla miasta, żeby 
znalazły się osoby w Lublinie chętne skorzystać z tego narzędzia i z tej furtki, jaka została wła-
śnie stworzona. Ja, Michał, miałam do ciebie jeszcze jedno pytanie, ale jednocześnie też patrzy-
łam i na Pana Roberta Bronisza, ale też właściwie to jest runda, którą chciałabym podsumować 
to spotkanie z każdym z Państwa. A mianowicie pamiętamy o tym, że Strategia musi formuło-
wać cele strategiczne i że musimy przede wszystkim, czytając ten dokument, być w stanie sobie 
odpowiedzieć na pytanie – dokąd płyniemy? I jakiego Lublina wspólnie oczekujemy? Ale jednak 
mamy jakby na etapie prac grupy robocze, eksperci, mieszkańcy formułowali bardzo konkretne 
kierunki, cele i zadania, myśląc o bardzo konkretnych sytuacjach, których doświadczają w swojej 
codziennej pracy, funkcjonowaniu, które są najbliżej. Więc ja bym chciała poprosić Państwa 
o taką jednak szybką, ale merytorycznie bardzo, bardzo istotną rundę. Jakby każdy z Państwa, 
myśląc o swoim sektorze, próbował udzielić odpowiedzi na to, „Co jest ważne, co jest dla mnie 
ważne, czyli dokąd płyniemy, ale też co ja odnalazłem, odnalazłam w dokumencie Strategii? Na ile 
to jest spójne z tą moją potrzebą czy z tą moją wizją?” I drugie pytanie... oczywiście ci z Państwa, 
którzy dysponują tutaj materiałami drukowanymi czy cyfrowymi, to bardzo mile będzie widziane, 
jak się będziecie mogli nimi podeprzeć. I drugie pytanie, takie pragmatyczne, czyli kogo miasto 
powinno włączyć do współpracy nad rozwojem na tych konkretnych obszarach? Czyli jakie macie 
zalecenia, czy jakie widzicie tutaj synergie płynące właśnie z tych połączeń sektora akademicko-
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ści, przedsiębiorczości i kreatywności? Może tak zgodnie ze wskazówkami... nie właśnie, prze-
praszam, bo zastanawiam się teraz, jak to wygląda w odbiciu kamery i czy to są dalej są te same 
wskazówki [śmiech] i czy to dalej jest ten sam kierunek, ale dziękuję, że mi pomogłeś. Więc po-
proszę Michała, potem Panią Wiktorię i potem Pana Roberta Bronisza. 

Michał Ćwiek: Ja jeszcze tylko wtrącając dosłownie dwa słowa nawiązując do Pana wypowiedzi, która 
mi się niesamowicie podobała, chciałem potwierdzić z mojej strony – ja większość wykładów do tej pory 
mam z obcokrajowcami i w tym celu głównie zostałem zatrudniony na UMCSie i to, co Pan mówił o pro-
mowaniu tych kierunków, może nie stricte promowaniu, ale jakby wykreowaniu tej marki Lublina aka-
demickiego, to ja widzę właśnie, że to powinien być jeden z punktów właśnie związany z promocją tych 
kierunków międzynarodowych, bo jak ja słyszę od swoich studentów, w jak czasami skrajnie przypad-
kowy sposób dowiedzieli się o tych kierunkach, a jak bardzo są zadowoleni – i tu znowu nawiązanie do 
Pana wypowiedzi – chociażby z kosztów życia i że dla nich tu nic nie jest problemem generalnie. Jak 
starają się o pojedynczy pokój w akademiku, to absolutnie nie jest dla nich żadna zapora finansowa. 
Jakby u nich problemy zupełnie nie koncentrują się na finansach w większości wypadków. To tak tylko 
potwierdzając wszystko to, co Pan mówił i uważam, że to są świetne pomysły. Z mojej strony to, co 
jest w tej Strategii bardzo ważne, to, że w ogóle przemysł kreatywny i sektor kreatywny tak głośno 
w nim wybrzmiewa i to, że jesteśmy tutaj w jakiś tam sposób merge’owani ze środowiskiem akade-
mickim i biznesowym, to zdecydowanie jest na pewno bardzo dobry kierunek. Natomiast ja nie będę 
powtarzał tych swoich punktów, które tutaj już poruszałem, myślę, że jeszcze będzie na to miejsce. 

Paulina Paga: Tak, dlatego chodzi nam o cel taki strategiczny, kierunek i też pomysły pragma-
tyczne na etapie wdrożenia, aby te wdrożenia były możliwe. Z kim, na jakich obszarach, w jaki 
sposób? 

Michał Ćwiek: To jeszcze przez moment - ja bym chciał, żeby ten dokument tak działał, żebym mógł 
z nim sobie czasem przyjść i powiedzieć, żeby on działał. Że przyjdę na przykład za rok i powiem „no, 
słuchajcie, no ale tu było napisane, że będziemy to robić, a nie robimy tego” i żeby każdy z nas zaanga-
żowany w to wszystko jakby mógł mieć ten komfort, że to, co tutaj tworzymy, to jest takim twardym 
dokumentem, do którego każdy będzie dążył do wypełnienia go i to na takich właśnie twardych przy-
kładach. Takich finansowych, realizacyjnych, takich, z których wszyscy będą mogli wszyscy być, brzydko 
mówiąc, rozliczeni, ale tak w chwalebny sposób. A kogo byśmy na pewno zachęcali, kogo byśmy was 
zachęcali, żebyście zaprosili do takich, to na pewno przedstawicieli przemysłów kreatywnych, na pewno 
przedsiębiorców tych takich czołowych lubelskich i na pewno przedstawicieli właśnie start-upów, bo to 
są często ludzie... i przedstawicieli startupów, ale i ludzie, którzy jakby organizują tą inkubację i którzy 
mają szeroką wiedzę na temat tego, jak pozyskiwać granty, finansowania, wdrażać się w projekty i two-
rzyć różnego rodzaju organizacje, projekty takie drużynowe, że tak powiem, bo to chyba właśnie o tą 
drużynę w tym dokumencie mocno chodzi. 

Paulina Paga: Dziękuję, Pani Wiktoria. 

Wiktoria Herun: Ja bym tylko uzupełniła, że owszem, wszystkich zapraszać, tylko ja to widzę z tej 
strony, że dla mnie Strategia to jest dokument, za który odpowiedzialny jest każdy mieszkaniec. Nie 
ważne, czy jesteśmy z Urzędu Miasta, czy jesteśmy z uczelni, czy jesteśmy z fundacji, firmy. Jeśli czu-
jemy wszyscy, że to jest nasz dokument i się z nim utożsamiamy, to każdy powinien go w jakimś stop-
niu realizować, więc powinni się czuć wszyscy zaproszeni. Myślę, że naprawdę to jest bardzo dobry przy-
kład tej Strategii, kiedy udało się partycypacyjnie zaprosić naprawdę wszystkie możliwe grupy. Może 
nie wszyscy chcieli skorzystać w tak licznym gronie, może tak powiem, ale myślę, że to się też zmienia, 
ponieważ wczoraj powstała również Rada Studentów powołana przez Prezydenta Miasta Lublin i mi 
na przykład brakowało bardzo mocno głosu studentów i teraz będzie słyszany ten głos i będzie w ra-
mach konsultacji, że tak powiem, spisany ten głos. Jak ja widzę sukces i skutek zrealizowania tej Stra-
tegii, to właśnie w 2030 roku jako Lublin, międzynarodowy znany ośrodek akademicki, gdzie studenci 
wiedzą, na jaką stronę wejść, jak się zarejestrować. Mamy fantastycznych ambasadorów, absolwentów, 
alumnów, którzy współpracują z nami i mieszkańcy Lublina znają naszych lubelskich naukowców i niosą 
tą wieść w świat. 
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Paulina Paga: Dziękuję. 

Robert Bronisz: Ja na pewno bym się odniósł do spin-offów. Nie ukrywam, jako biznes, jak rozmawiamy 
w ogóle o połączeniu biznesu z nauką, to nie ukrywam, że to, co było już powiedziane z sali to jest mega 
ważne. To znaczy, uczelnia to nie są wydziały, to nie jest ta wiedza, która tam jest ukryta, która jest 
bardzo enigmatycznie nazwana, „mamy wiedzę”. Co znaczy „my”? To właśnie są ci ludzie, którzy tam 
są. Jak w każdej organizacji, tak samo i na uczelniach, jest naprawdę bardzo szeroki przekrój: mamy 
naukowców, którzy są skupieni na pracy badawczej, którzy walczą o punkty, którzy walczą o granty, 
a są naprawdę bardzo osoby nastawione na właśnie tutaj realizację swoich badań i wdrażanie ich w ży-
cie. Właśnie to, co było powiedziane, że zmiany klimatyczne są ważne – mamy idealny tu przykład 
w Lublinie, nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzą, że jesteśmy też beneficjentem programu [zakłóce-
nia, 01:25:05], jesteśmy tutaj konsorcjantem w wielkim projekcie wodorowym, który bezpośrednio jest 
do „KIC-Climate”, to się to nazywa i tak naprawdę tu się zgodzę, że powinny za tym pójść jeszcze uczel-
nie, nie samo miasto. Wiem, że coraz więcej w tym kierunku się dzieje i to też jest jeden z takich pewnie 
punktów, które będzie można później ze Strategii właśnie przenieść na ten poziom implementacji, ba-
dań i rozwoju, bo jestem święcie przekonany, że zaraz będzie o tym bardzo głośno na temat tego wo-
doru oraz implementacji tego całego pomysłu do już zastosowania komercyjnego. Ale wracając do spin-
offów, dlaczego mówię, że to takie jest ważne? Czyli to połączenie nauki z biznesem. To dlatego, że 
właśnie spin-offy wyciągają te osoby, które są właśnie takie pro-biznesowe i daje się tym osobom po 
pierwsze zarobić, bo to jest firma, spółka przecież. Mogą zarobić dodatkowe pieniądze, mogą naprawdę 
bardzo szybko połączyć się z biznesem. Tak jak usłyszałem tutaj, to tak właśnie jest, że zanim się biz-
nes połączy z nauką, to tony tych dokumentów, które musimy podpisać, szczeble wszystkie, przez 
które musimy przejść, naprawdę bardzo ich jest dużo. To jest zniechęcające, z drugiej strony też poszu-
kiwanie dokładnie rozwiązań takich, które można komercjalizować jest też dla biznesu bardzo trudne. 
Oczywiście sytuacja jest diametralnie różna, niż była jeszcze 10 lat temu, oczywiście jest bardzo dużo 
takich inicjatyw, które pomagają, jednakże jeżeli mówimy o takim wykonawczym punkcie, czyli strate-
gia, łączymy biznes z nauką, a wykonawcze już to jest właśnie spółka spin-off. Nie ukrywam, że sam 
współpracuję jako przedsiębiorca z Politechniką Warszawską w różnych projektach i tak naprawdę ja 
nie współpracuję z żadną z katedr, tylko ze spin-offami. Dokładnie ze spin-offami, bo ja podpisać 
umowę ze spin-offem mogę podpisać w ciągu jednego dnia, Państwo uwierzą czy nie, ale można to 
zrobić i na badania całe takie, które są naprawdę tam dość duże kwoty wchodzą w te badania, naprawdę 
da się wyłowić tych wszystkich. I to firma spin-offowa powie „Słuchaj, to potrzeba ci tego naukowca, 
tego naukowca oraz tego naukowca, to jest po naszej stronie, ty podpisujesz z nami, jako ze spin-offem, 
że tutaj robimy takie badania wspólnie, a na naszych barkach tkwi to, żeby tutaj dostarczyć tą wiedzę”. 
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiem, że zbudowanie takich spin-offów nie trwa jeden dzień, już 
zresztą słychać było tutaj, że to jest naprawdę koszmar tutaj pod kątem prawnym, ale co znowu można 
zrobić? A no to, że są takie uczelnie w Polsce i to na pewno miasto mogłoby generalnie pomóc, które 
już naprawdę od wielu lat mają takie spin-offy i wiedzą, jak to powinno zostać ugruntowane, więc za-
chęcam, żeby właśnie miasto wsparło, było powiedziane, wszystkie uczelnie nasze lubelskie właśnie 
tą wiedzą, bo miasta między sobą mogą bardzo łatwo się porozumieć i tą wiedzę w takiej postaci pi-
gułki „Jak zrobić firmę spin-offową, dlaczego i jak to działa?”, czyli na zasadzie tych dobrych praktyk. 
Jeżeli było pytanie „Co z tego można zrobić?” to współpracę z biznesem, spółki spin-offowe na poszcze-
gólnych uczelniach i wtedy na pewno ta współpraca będzie dużo, dużo łatwiejsza. Tak z doświadczenia. 

Paulina Paga: Ma Pan na myśli konkretne lokalizacje, czy takie modelowe spin-offy, które mógłby 
Pan tutaj zasugerować jako wzór dobrych praktyk? 

Robert Bronisz: Znaczy ja jestem z firmy, która najzwyczajniej w świecie jest firmą produkcyjną. Pro-
dukujemy napędy elektryczne, w tej chwili wytwarzamy, że tak powiem... znaczy, współpracujemy z Po-
litechniką Warszawską nad modelem nowego napędu, taki który może być zastosowany w Afryce, tam 
te wszystkie silniki elektryczne bardzo się grzeją, nikt nie ma takiego rozwiązania, które mogłoby tam 
bardzo efektywnie pracować i na zasadzie poszukiwania nowych materiałów oraz specjalnego chłodze-
nia silnika elektrycznego i przepływów całej termodynamiki współpracujemy właśnie z Katedrą Mate-
riałową z Politechniki Warszawskiej i właśnie mają tam taką spółkę spin-offową i dzięki temu, że bez-
pośrednio z nimi żeśmy dyskutowali, to są wszyscy pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. Oni 
najzwyczajniej w świecie, komercyjne, mają dostęp do całej wiedzy tutaj uczelni, mają pełny dostęp do 
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wszystkich patentów, co mają, badań, całe laboratoria i oni na tym wszystkim pracują, tylko podpisuje 
się umowy już nie z uczelnią, gdzie po prostu jak ja wiem, z Politechniką Lubelską też współpracuję, ale 
jak ja z Politechniką Lubelską zacząłem współpracować, to ja muszę to wymyśleć na bardzo dużo wcze-
śniej, zanim będę mógł, ponieważ ten gąszcz tych przepisów prawnych, które my musimy wszystkie 
podpisać, zaczynając od góry aż w końcu dojdę do tej katedry, z którą ja chciałbym współpracować 
i z tym konkretnym, tutaj powiedzmy sobie, Panem doktorem, Panią doktor, czy kimkolwiek innym, to 
naprawdę trzeba przejść od góry w dół ze wszystkimi dokumentami i to praktycznie przy większości 
jakichś takich projektów. Stąd właśnie ten pomysł, że po pierwsze nie wszyscy chcą później pracować, 
bo nie jest to takie oczywiste, że dostaną za to pieniądze takie, które by mogły odzwierciedlać wkład 
ich, bo my potrzebujemy, jako biznes, czasami dzwonimy w soboty, niedziele, spotkania wieczorami, to 
przecież nie są godziny pracy tutaj osób z uczelni, więc jeżeli wymagamy takiej współpracy czasami, to 
też powinny te osoby móc być za to wynagrodzone za to, a nie jest to takie oczywiste w siatce płac 
uczelni, że za takie godziny pracy taka osoba dostanie pieniądze. Więc właśnie to jest ten pomysł z dru-
giej strony, nie tylko dla biznesu to jest dobre, ale właśnie i dla pracowników naukowych, bo oni po 
prostu na zasadach komercyjnych dostają te pieniądze. Oczywiście są i ograniczenia, ile mogą zarobić, 
itd., itd., tak, jak powiedzieliśmy, tam jest cały gąszcz przepisów w tym wszystkim, dlatego tylu praw-
ników potrzeba, a i tak prawdopodobnie będzie co uczelnia to będzie inny pomysł, to też trzeba przy-
znać. Ale wiemy, że są właśnie przy okazji, wiem, że na Politechnice Śląskiej też są takie spółki zawią-
zane, są, istnieją i na pewno dużo prościej jest miastu ściągnąć, zagregować ze wszystkich na przykład 
uczelni takie najlepsze pomysły, jak to jest realizowane i przedstawić i wspomóc właśnie uczelnie, ale 
wszystkie. Jak to jest zrobione, jak to działa, jakie są plusy, minusy danego rozwiązania i wtedy możemy 
po prostu z tego zrobić jakoś tak na zasadzie dobrych praktyk, przenieść to na nasz lubelski rynek i na 
pewno ta współpraca biznes–nauka będzie się zupełnie inaczej układała. Po pierwsze z osobami, które 
chcą, które są bardzo aktywne, bo taki trafiają do takich spółek – naukowców też nam potrzeba, którzy 
będą nie tylko wszystko komercjalizowali, ja się zgadzam z tym, ale jeżeli taką osobę damy do biznesu, 
to będzie takie niedopasowanie, a nie zawsze dopasowanie jest idealne. Jeżeli działamy już tak, jak 
przez spółki właśnie, na pewno dużo szybciej jednej i drugiej stronie jest do [zakłócenia, 01:33:04] ja-
kiejś współpracy. 

Paulina Paga: Dziękuję bardzo za ten głos i dziękuję za Państwa merytoryczny wkład do dyskusji. 
Nie było komentarzy od osób oglądających nas, ale być może skorzystają właśnie z szansy 9 
grudnia, a ja chciałam wszystkim tutaj Państwu zebranym na widowni podziękować, Panu Pre-
zesowi Robertowi Broniszowi, Panu Michałowi Ćwiekowi, Pani Wiktorii Herun, ekipie realizacyjnej 
i jak mawiają last, but not least, Paniom, które tłumaczą nadal nas na PJM, czyli Pani Jolancie 
Gromadzie i Pani Ewelinie Lachowskiej, ja się nazywam Paulina Paga i dziękuję Państwu bardzo 
za spotkanie. 

Wiktoria Herun: Dziękujemy. 

Michał Ćwiek: Dziękuję. 
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Sala A – Gdzie w Strategii Lublin 2030 znajdziemy młodych i ich po-
trzeby? [01.12.2021 r., 17:30] 

Mateusz Wojcieszak: Dzień dobry, najpierw się kłaniam moim rozmówcom i rozmówczyniom 
w sesji ostatniej dzisiejszego dnia, w sali A rozmawiamy o młodych i ich potrzebach i wyzwa-
niach, ale w kontekście Strategii Lublin 2030. Mieliśmy okazję mailowo sobie próbować wymienić 
te obszary, gdzie młodzi w Strategii są obecni i obecne, więc będziemy to sobie dzisiaj pogłębiać. 
Ze mną dzisiaj są aż cztery osoby, przede wszystkim Pani Agnieszka Parol-Górna, która pracuje 
w Urzędzie Miasta Lublina, ale mówię przede wszystkim nie dlatego, że jest Pani urzędniczką, 
ale dlatego, że jest Pani odpowiedzialna za ważny proces w Lublinie, czyli za Europejską Stolicę 
Młodzieży, więc o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, choć to nie główny wątek, bo głównym 
tematem jest Strategia 2030. Jest z nami również Aleksandra Kulig, która jest Prezeską Zarządu 
Fundacji Sempre a Frente, jest ze mną Aleksandra Borzęcka, która jest Członkinią Zarządu Fun-
dacji Strefa Dorastania i rozumiem byłą młodzieżową radną? 

Aleksandra Borzęcka: Tak. 

I jest z nami Kamil Konieczny, który jest obecnym członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. 

Agnieszka Parol-Górna: A nawet jej przewodniczącym. 

A nawet jej przewodniczącym i też aktywnym organizatorem projektów edukacyjnych w swojej 
szkole, bo mieliśmy okazję poznać się przy okazji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Więc 
mamy naprawdę silny skład, a nasze główne wyzwanie to zakładamy specjalne okulary i lupę 
i szukamy młodych w Strategii. Pierwsze, o co chciałbym was zapytać, to żebyśmy spróbowali 
sobie umiejscowić nasze pinezki na tej mapie Strategii, to znaczy jaki do tej pory macie związek 
ze Strategią. Czy tylko o niej słyszeliście, czy nad nią pracowaliście, czy uczestniczyliście w TGR, 
a może w ogóle pierwszy raz teraz o niej słyszeliście. Spróbujmy sobie złapać te połączenie, te 
punkty łączące nas ze Strategią. Kto czuje, że ma największe połączenie ze Strategią? 

Aleksandra Kulig: Ja ją czytałam, nie całą, ale częściowo chociaż i byłam na jednym ze spotkań zwią-
zanych z budowaniem Strategii i mam wrażenie, że młodych w Strategii jest niewystarczająco dużo. 

Super, to sobie zaraz to złapiemy. Kto ma jeszcze jakieś powiązania? 

Aleksandra Borzęcka: Ja też chodziłam na spotkania, byłam na trzech, wrażliwe miasto, międzypoko-
leniowość i właśnie coś związanego z młodzieżą i jak dzisiaj przeglądałam Strategię, to tak sobie myślę: 
kurczę, ja przyjdę na to spotkanie i mam rozmawiać o Strategii, a jakoś mi mało tej młodzieży w tej 
Strategii, ale cieszę się, że Ola uważa podobnie, też mam takie odczucia. 

Agnieszka Parol-Górna: Ja nie wiem czy my mamy dane w ogóle ile młodych uczestniczyło w konsul-
tacjach, czy mamy w ogóle takie dane, bo ja ich nie znam, ale biorąc pod uwagę ilość osób, które rze-
czywiście się wypowiedziały i biorąc pod uwagę trudny czas, w którym Strategia i te wszystkie konsul-
tacje były przeprowadzane, to myślę, że ta praca online była łatwą barierą przyjścia na te spotkania, 
właśnie uczestniczenia i tu młodzi szczególnie lubią tą formę, w tym sensie, że jest łatwa do wejścia 
i ewentualnie opuszczenia, jeżeli ich temat nie zainteresuje, więc myślę, że szansa na te konsultacje, 
jeśli chodzi o młodych była, być może można było to zrobić dokładniej z dotarciem do nich z informacją, 
chociaż myślę, że była na wszelkich portalach miejskich, więc jeśli ktoś je śledzi, to myślę, że na pewno 
trafił na tą informację. 

Kamil Konieczny: Też jako młodzieżowy radny mieliśmy spotkanie podczas sesji z przedstawicielem 
Urzędu, który przedstawił nam wcześniejsze założenia do Strategii, także dla młodzieży uczestniczy-
łem w spotkaniu, które było organizowane przez Biuro Partycypacji Społecznej, właśnie dotyczące Stra-
tegii i to było takie stricte dla młodych ludzi przedstawienie o co chodzi, ale też podzielam tutaj zdanie 
koleżanek, że jest niewystarczająca ilość młodzieży w tej Strategii, bo ta młodzież w tej Strategii to 
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jest tak naprawdę edukacja i 2-3 zdania, że Europejska Stolica Młodzieży jest kluczowym projektem, co 
jest bezdyskusyjne, a to jest niewystarczająca ilość nas, młodych, gdzie jest jedno bardzo dobre zdanie, 
że w końcu Lublin kiedyś będzie nasz i dlatego musimy…, Strategia zakłada rozwój i dobre wychowanie 
dobrych ludzi w mieście. 

Mateusz Wojcieszak: To spróbujmy się od tego odbić, to znaczy od tej szybkiej diagnozy, że cze-
goś nam nie wystarcza. To znaczy, jak wyobrażacie sobie taką strategię, która słyszy głos mło-
dych ludzi i jest dla nich, bo myślimy o przyszłości, czyli jak myślimy o perspektywie Lublina 
w 2030 roku czy 2040 roku, to te osoby młode, które brały udział w procesie wypracowywania 
będą osobami dorosłymi, mieszkańcami, mieszkankami tego miasta, będą płacić podatki, więc 
to jest też historia o tym, jak miasto się może rozwijać przyszłościowo. Chciałbym was zapytać 
o to, że jeśli mielibyście sobie wymarzyć taki proces, czyli właśnie strategię, która patrzy na mło-
dych i dostrzega ich problemy, nie tylko edukacja, to co tam powinno się jeszcze znaleźć? Bo tak 
sobie może zdekodujemy te obszary, o które warto jeszcze zadbać na tej ostatniej prostej. Czy 
przy wdrażaniu strategii, o jakich obszarach dla młodych w mieście strategia nie powinna zapo-
minać? 

Kamil Konieczny: Przede wszystkim komunikacja, miasto i młodzież. Tego w Strategii zabrakło, jest 
poruszony temat komunikacji seniorów i miasta, ale komunikacji na linii młodzież i miasto jest totalny 
brak. Z tym mieliśmy problem też w Europejskiej Stolicy Młodzieży, jak zakomunikować do dużej liczby 
młodych, którzy z pozoru mogą być tematem niezainteresowani i nasza stolica to są różne wydarzenia 
i trudno dojść do wszystkich, ale jak im to powiedzieć? Nie wiadomo i brakuje tej komunikacji, przede 
wszystkim jak chcemy się czegoś dowiedzieć, czego my młodzi potrzebujemy, bo to nie będzie zdanie 
moje, czy Oli, czy Oli, czy Agnieszki, tylko zdanie wszystkich młodych ludzi, którzy uczą się lub mieszkają 
w mieście. My możemy tylko kilka tematów poruszyć, które nas dotyczą, a nie wszystkich. 

Aleksandra Kulig: Chciałam dorzucić od siebie, wzmocnić to, co Kamil powiedział, bo wydaje mi się, że 
właśnie kwestia związana z komunikowaniem się z młodymi ludźmi jest bardzo ważna, bo może być 
wiele wydarzeń kierowanych do młodych ludzi, ale oni muszą się najpierw o nich dowiedzieć. I te wyda-
rzenie mogą być atrakcyjne, ale jeżeli ta informacja zostanie podana w sposób niedostosowany do mło-
dego człowieka, to on po prostu nie przyjdzie i trochę do tych młodych trzeba wyjść w inny sposób, jest 
to trudne, nawet z pozycji organizacji młodzieżowej, która pracuje z młodymi ludźmi, szczególnie 
w pandemii. Z jednej strony jest to ułatwione, bo młodzi ludzie są użytkownikami bardzo częstymi, 
w dużym wymiarze Internetu, nowych mediów, ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, każdy chce spo-
tkać się na żywo, spotkania na żywo są atrakcyjniejsze, bo możemy się zobaczyć, realnie wymieniać się 
poglądami, przy takich spotkaniach wydarza się wiele różnych, ciekawych innych rzeczy, chociażby 
w przerwie na kawę, co jest bardzo cenne. Nie mamy tego online, więc jest to istotna rzecz i jeszcze 
jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, bo rzeczywiście jest także w Strategii dużo edukacji, dużo 
o studentach, o uczniach, ja tylko chciałam przypomnieć, że mamy jeszcze innych młodych ludzi przed 
trzydziestym rokiem życia, którzy na przykład nie są studentami i uczniami, a czasami się gubią w tej 
właśnie grupie, jeżeli chodzi o grupy docelowe, do których się kierujemy, my mieliśmy ostatnio spotka-
nie w naszym projekcie, który się nazywa Young Service Designers i też pytaliśmy młodych ludzi czego 
im potrzeba, co jest dla nich ważne i właśnie zwrócili nam uwagę, że jak mówimy o młodzieży, to warto 
na przykład nazywać studentów oddzielnie, bo studenci nie zawsze myślą o sobie, że ja jestem mło-
dzieżą, tylko ja jestem studentem, studentką, że trochę zapominamy właśnie o pozostałych grupach 
młodych ludzi, ale też na przykład kwestie związane z przestrzeniami dla młodych ludzi. To się poja-
wiało wielokrotnie na rożnych spotkaniach, czy to Młodzieżową Radą Miasta, czy przy okazji spotkań 
w Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ja nie dopatrzyłam się w Strategii 2030 takiego silnego punktu o tym, 
że potrzebujemy miejsc w Lublinie bezpośrednio skierowanych do młodych ludzie, czyli tak zwanych 
youth spaces, a to jest bardzo, bardzo silna potrzeba, która się pojawia w mieście już od bardzo wielu 
lat. 

Agnieszka Parol-Górna: Ale mamy po to Europejską Stolicę Młodzieży i tu będziemy tworzyli te prze-
strzenie, więc myślę, że Strategia jest bardzo ogólnym dokumentem miasta, natomiast doprecyzowuje 
ją na pewno program czy projekt Europejskiej Stolicy Młodzieży, gdzie będziemy tworzyli te przestrze-
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nie. Chciałam powiedzieć też, że jesteśmy w trakcie badań aktywności potencjału narzędzi komunika-
cyjnych, bo to jest nasz punkt wyjścia przy Europejskiej Stolicy Młodzieży. Raport będzie opublikowany 
do końca roku, więc chętnie się podzielimy i będziemy na pewno wiedzieli o tym, co lubi robić nasza 
lubelska młodzież, gdzie jest, jak powinny wyglądać właśnie te przestrzenie dla nich, jak chciałaby żyć 
tak naprawdę w Lublinie plus jak się z nią komunikować, czyli gdzie są, jeśli chodzi o kanały komunikacji. 

Aleksandra Borzęcka: Ja też się tutaj zgadzam z tym, co dziewczyny powiedziały i Kamil. Uważam, że 
w Lublinie nie ma miejsc dla młodzieży i ja sama jak chodziłam jeszcze do gimnazjum, do szkoły śred-
niej, to czułam taką potrzebę, że fajnie by było mieć przestrzeń, w której mogłabym się spotkać z in-
nymi młodymi ludźmi, coś z nimi porobić i mieć taką swobodę, nie musieć chodzić do kawiarni, restau-
racji, tylko mieć takie otwarte miejsce, które będzie czynne. I zgadzam się też, że do młodych ludzi 
bardzo ciężko jest trafić przez Internet, bo ja sama rzadko się dowiaduję o tym, co się dzieje w mieście, 
mimo że obserwuje wszystkie kanały miejskie. O tym wydarzeniu dowiedziałam się dzięki mailu, który 
dostałam. 

Aleksandra Kulig: Jeżeli ja miałabym sobie też wymarzyć taką idealną strategię, to wydaję mi się, że 
warto byłoby pochylić się nad obszarem związanym z polityką młodzieżową, która wiemy, że za bardzo 
nie istnieje, a super byłoby ją rozwijać, żeby do 2030 roku miała się dobrze, wszyscy na to pracujemy 
i jest bardzo silnym elementem Europejskiej Stolicy Młodzieży, programu, który zrealizujemy do 2023 
roku, natomiast zabrakło mi tego w Strategii. 

Kamil Konieczny: Właśnie powiedziała to, co ja chciałem powiedzieć, że mimo Strategii, która jest 
najważniejszym dokumentem w mieście brakuje czegoś, co będzie tworzyło tą politykę młodzieżową, 
taki bardzo newralgiczny punkt, który mam wrażenie, że ludzie zapominają o młodych ludziach 
i w końcu kiedyś będziemy na waszych miejscach. Nieważne gdzie kto jest, kiedyś zajmiemy te wasze 
miejsca, trzeba o nas pamiętać w jakimkolwiek stopniu i taki dokument, idąc trochę do innych miast, 
czy Krakowa, czy Warszawy, to takie dokumenty sprawdzają się, więc jak jest okazja jeszcze przy Euro-
pejskiej Stolicy Młodzieży i przy dokumencie jakim jest Strategia Lublin 2030, moim zdaniem trzeba 
pomyśleć o dokumencie, który określałby, czy to właśnie taką strategię rozwoju młodzieży, czy po pro-
stu politykę młodzieżową. 

Agnieszka Parol-Górna: Ja chciałam dodać, że naszą ambicją jako miasta jest właśnie stworzenie ta-
kiej polityki młodzieżowej przy pełnym udziale młodzieży i chcemy jako efekt Europejskiej Stolicy Mło-
dzieży to osiągnąć właśnie, czyli stworzenie polityki młodzieżowej, a później jej wdrażanie i realizacja, 
bo tak naprawdę jest to dokument parasolowy, wytyczne tak naprawdę dla instytucji czy NGO-sów, 
o kierunkach w ogóle rozwoju młodych ludzi. Mam więc nadzieję, że przy tej szansie, którą dostaliśmy 
uda nam się to stworzyć, będziemy wdrażać naprawdę dobrą, ponieważ może nie jesteśmy pierwszym 
miastem, bo jest już Warszawa, Poznań i Kraków, które posiadały te polityki, ale jesteśmy w takim 
punkcie, że można się nauczyć na pewnych błędach miast, które już je popełniły i wyciągnąć wnioski, 
pójść trochę dalej, szybciej i mam nadzieję, że pod rękę z młodzieżą. 

Mateusz Wojcieszak: Tak sobie myślę, że źle zacząłem, to znaczy zawsze sobie powtarzam: za-
cząć od pozytywów, a poszliśmy w to, co brakuje, a chciałbym teraz być adwokatem tej Strategii, 
bo podajecie też przykład Warszawy, miałem okazję pracować przy polityce młodzieżowej War-
szawy i że tam jednak fundamentem polityki zawsze jest dokument wyższy, czyli Strategia War-
szawa 2030 i w przypadku Lublina taką bazą do różnych programów wykonawczych polityk, sek-
torowych, może być właśnie ogólna Strategia. I chcę was o to zapytać, gdzie dostrzegacie w Stra-
tegii 2030 te skowronki nadziei czy jaskółki zmiany, które mogą być dobrą podstawą jednocze-
śnie do dobrego świętowania Europejskiej Stolicy Młodzieży albo do tworzenia polityki młodzie-
żowej, bo powiedzieliście, że tam są obszary związane z młodymi jak edukacja, zielone miasto. 
Tutaj chciałbym po tym, jak przeglądaliście, czytaliście, słyszeliście o Strategii, to które takie 
obszary, albo punkty, albo konkretne zdania, zadania, co zapamiętaliście i co wydaje wam się 
dobrą podstawą, która będzie procentować później na przykład dla polityki młodzieżowej? Macie 
takie jaskółki zmiany? 
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Aleksandra Kulig: Mi się bardzo podobało to, że rzeczywiście zauważona została potrzeba tego, żeby 
wprowadzać edukację społeczną, obywatelską do szkół i uważam, że jest to świetny krok – idźmy w tą 
stronę, na bardziej zaawansowanym poziomie. Oczywiście jako organizacje pozarządowe wspieramy te 
działania, jesteśmy wielokrotnie tą stroną, która wchodzi we współpracę ze szkołą, prowadzi tego typu 
warsztaty, ale super, żeby to się działo na rzeczywiście większą skalę. To, co jeszcze zauważyłam to 
jest to, że silnym elementem było też nazywanie potrzeb młodych ludzi w obszarze wsparcia zdrowia 
psychicznego i wydaje mi się, że zapewnienie młodym ludziom właśnie takiej pomocy w tych obszarach, 
do tego, żeby oni mogli się rozwijać, właśnie edukować w bezpiecznych, przychylnych, rozwojowych 
warunkach, to jest krok w dobrą stronę. 

Agnieszka Parol-Górna: A ja chciałabym powiedzieć o akademickości i umiędzynarodowieniu, jeśli cho-
dzi o studentów naszego miasta, bo to jest to bogactwo które tak naprawdę mamy i powinniśmy roz-
wijać. To jest nie tylko oferta edukacyjna, ale właśnie tworzenie tego czasu wolnego, który mam na-
dzieję, że oferta Europejskiej Stolicy Młodzieży zapewni. I siłą mamy około 60 000 studentów w na-
szym mieście, więc generalnie siłą rzeczywiście naszego miasta są młodzi ludzie i myślę, że powinni-
śmy ten potencjał wykorzystać, a Europejska Stolica Młodzieży jest tą szansą. 

Aleksandra Borzęcka: Mi się bardzo podobało tutaj wspomnienie młodzieży w mieście międzypokole-
niowym, też widzę duże pole do współpracy z osobami w różnym wieku i mam nadzieję, że to będzie 
szło w dobrą stronę, że będzie wiele akcji, które będzie łączyło te pokolenia. I tak naprawdę fajnie jest 
dopisane w tej Strategii, że to jest tak naprawdę wymiana doświadczeń między starszymi i tymi, którzy 
są nieco młodsi. 

Aleksandra Kulig: Jeszcze w kontekście tych działań międzypokoleniowych, to wydaje mi się, że warto 
zaznaczyć, że tym naszym marzeniem, na pewno moim i wydaje mi się, że zespołu Europejskiej Stolicy 
Młodzieży też, jest to, żeby ta wymiana międzypokoleniowa była też na tym froncie: młodzież i urzęd-
nicy miejscy. Po to, żeby uczyć się tej współpracy, współdecydowania, uczyć się wzajemnie od siebie 
i traktować się po partnersku. 

Kamil Konieczny: Tutaj jak powiedziałaś na początku coś, co zapada w pamięć z tej Strategii i mi 
strasznie zapada w pamięć wizja szkół. Tak jak to już wspominałem, że szkoła ma nas wychowywać po 
to, żebyśmy potem byli przyszłością tego miasta i tak naprawdę jeszcze sam wstęp, ocena wstępu, 
chyba tak nazywał się ten dział, bardzo mnie cieszy to, że młodzi ludzie o wiele lepiej postrzegają mia-
sto niż ludzie starsi. Co jest fantastyczne też, tak jak Agnieszka wspomniała – nie wiadomo ile młodych 
ludzi wzięło udział w ankietach i w wyrażania swoich opinii i tworzeniu tej Strategii. Na pewno Mło-
dzieżowa Rada Miasta wzięła w tym udział, na pewno część szkół, bo jest takich kilka szkół, które są 
liderami takiej partycypacji i włączania młodych uczniów w życie miejskie. Tam mam pewność, że ja-
kiekolwiek działania były i jeżeli miasto będzie potrzebowało kogoś, żeby wyrazić opinię na temat mło-
dych, to jak młodzi będą mieli pewność, że zostaną wysłuchani i że są naprawdę realne szanse, że to 
powstanie, to oni powiedzą, co myślą, bo na chwilę obecną, nawet w szkole prowadząc projekt party-
cypacyjny, to było, że to i tak nie powstanie. Nie mają tej pewności, więc nie będą się produkować, bo 
to nic im nie da, a jeżeli będzie pewność, że coś będzie, to to już jest bardzo duża zachęta, żeby iść dalej. 

Mateusz Wojcieszak: To znaleźliśmy trochę tych nadziei w Strategii, myślę, że moglibyśmy to 
pogłębiać, ale też pytam, dlatego to nazwałem jako rodzaj fundamentu, na którym można bu-
dować. Chcę was dopytać też o wasze nadzieje na coś więcej, bo to dobrze, jeśli Strategia nastraja 
was na coś więcej, to to jest ten dobry krok, bo właśnie od niej mogą odchodzić te polityki sek-
torowe, które, albo będą bardziej ogólne i będą mówić o wizji młodych młodzieżowego Lublina, 
albo które będą jakimś programem wykonawczym, czyli zbiorą na przykład zadania, które są 
ważne dla ludzi młodych w Lublinie. I chciałbym was zapytać właśnie o te nadzieje wobec polityki 
młodzieżowej – czy to jest tak, że to jest wasz cel związany z Europejską Stolicą Młodzieży, czy 
to jest wasz cel, który funkcjonuje już od wielu lat, a może to jest oddolna inicjatywa? Chciałbym 
wybadać ten temat polityki młodzieżowej obecnie w Lublinie. 

Agnieszka Parol-Górna: Ona jest bardzo potrzebna, mam nadzieję, że będzie efektem Europejskiej 
Stolicy Młodzieży, mam nadzieję, że ją wypracujemy w najbliższym roku tak naprawdę w konsultacjach 
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i przy partycypacji młodych, ale tak naprawdę mamy silny ośrodek kulturalny, mamy wiele instytucji 
kultury, które nie od dziś pracują z młodzieżą, włączając ją w ten działania, a Europejska Stolica Mło-
dzieży chce troszkę jeszcze poszerzyć to grono o te osoby, które nie są aktywne w instytucjach, w NGO-
sach, chcemy zapytać tą młodzież, która nie jest jeszcze zaangażowana nigdzie, co oni tak naprawdę 
myślą o Lublinie i jak chcą spędzać tu czas. Bo ofertę dla tych aktywnych mamy, zawsze możemy ją 
ulepszać, bo w tej chwili program Europejskiej Stolicy Młodzieży będzie polegał na tym, żeby nawet tą 
ofertę, którą mamy zbudowaną zapytać młodych czy ona im odpowiada i czy rzeczywiście są nią zain-
teresowani. Mimo że planujemy w 2023 roku duże wydarzenia młodzieżowe, to chcemy zapytać mło-
dzież czy one mają tak wyglądać i czy młodzież rzeczywiście będzie zainteresowana tą ofertą. Program 
Europejskiej Stolicy Młodzieży jest podawany trzy-obszarowo. Pierwszy to jest miasto dla młodzieży, 
czyli to jest ten punkt, który mamy, czyli pewną ofertę miasta dla młodzieży. Kolejnym etapem jest 
młodzież dla miasta, czyli mamy nadzieję, ze zbudujemy tą ofertę, którą młodzi mają dla siebie, aby 
w 2023 powiedzieć: miasto i młodzież, czyli po partnersku stworzyć rzeczywiście miasto współistnie-
jące i tworzące i zachęcające młodzież do brania odpowiedzialności i współdecydowania o mieście. Na-
szym głównym celem tak naprawdę jest oddanie przestrzeni decyzyjności dla młodzieży, ale też zaan-
gażowanie ją, żeby czuła też odpowiedzialność za swoje decyzje, że to nie jest tak, że dorośli tworzą 
budżet, zabezpieczają ramy, a młodzież beztrosko tylko tworzy koncerty, festiwale, tylko rzeczywiście 
to młodzież tworzy i współtworzą to miasto, ale też bierze odpowiedzialność za tą część swojego funk-
cjonowania. 

Kamil Konieczny: Tutaj jak zapytałeś czy polityka młodzieżowa i Europejska Stolica Młodzieży. Wydaje 
mi się, że polityka młodzieżowa nie jest celem samym w sobie Europejskiej Stolicy Młodzieży, tylko to 
bardziej będzie skutek. Tym bardziej, że my, ci młodzi, którzy działają przy mieście i też poniekąd pró-
bujemy zrozumieć swoich rówieśników, którzy nie są tym zainteresowani, bo szczerze mówiąc nie wiem 
jak wygląda miasto z innej perspektywy, człowieka niezainteresowanego czy nawet też ze strony 
Urzędu Miasta i te 3 lata i potem podsumowanie wszystkiego, to myślę, że to będzie idealne podłoże 
do tego i doświadczenie z innych miasta, żeby rozpocząć taką politykę młodzieżową, a jak już się za-
cznie młodzieżowo dziać w tym mieście, to powinno już tak zostać. Tak, jak Agnieszka powiedziała, 
mamy mnóstwo studentów i to widać nawet jak jest przełom września i października chodząc po mie-
ście. Widać, że jest trochę inna średnia wieku na ulicach, to wystarczy po prostu zobaczyć i wydaje mi 
się, że trzeba poczekać, żeby ten dokument sam się stworzył – z doświadczenia, jakie nabierzemy. 

Aleksandra Kulig: Mi się wydaje też, to znaczy stworzenie takiego dokumentu to jest bardzo dużo 
pracy i zaangażowania, i ze strony samorządu, i ze strony młodzieży, i ze strony organizacji młodzieżo-
wych i to będzie długotrwały proces i to będzie efekt tych działań, które się wydarzą. My, jako organi-
zacja działamy w obszarze wspierania polityk młodzieżowych już od bardzo wielu lat, bo organizowali-
śmy w Lublinie i przy współpracy z Urzędem Miasta Lublina, także wiele wydarzeń i spotkań w ramach 
chociażby Erasmusa, akcji trzeciej czyli właśnie wspierania tych akcji młodzieżowych, które miały na 
celu zbliżać trochę młodzież do urzędników, do decydentów, pokazywać im w jaki sposób to wszystko 
działa i starać się odnajdywać ich potrzeby. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ważny element naszych 
działań przez następne lata, które będziemy podejmować wspólnie i będziemy się też uczyć na bazie 
doświadczeń innych miast i przy współpracy z organizacjami, które na przykład świetnie się na tym 
znają, chociażby Polska Rada Organizacji Młodzieżowych bardzo silnie działa w obszarze wspierania 
polityk młodzieżowych w Polsce i mamy nadzieję, że oni też gdzieś nam posłużą i będziemy współpra-
cować w tym zakresie. 

Aleksandra Borzęcka: Ja też tak dodatkowo, poza może stworzeniem dokumentu o politykach mło-
dzieżowych, też mam szczerą nadzieję, że ten dokumentem będzie bodźcem, który zmotywuje, żeby 
stworzyć Lublinie, na Lubelszczyźnie sejmik, bo jest bardzo dużo młodzieży, która nie może już anga-
żować się w Młodzieżową Radę, bądź też ma problemy, żeby się do niej dostać i to jest młodzież, która 
nie ma się za bardzo gdzie zaangażować, żeby robić fajne rzeczy. 

Mateusz Wojcieszak: Fajnie zauważyliście, że żeby stworzyć politykę młodzieżową to też trzeba 
trochę tej oddolnej siły i tak sobie myślę, że może i słusznie, że w Strategii 2030 nie ma wielu 
zapisów o polityce młodzieżowej, bo jednak jest to dokument tworzony przez decydentów. Oczy-
wiście we wszelakim partycypacyjnym procesie, ale jeśli tam nie wybrzmiał ten głos młodych 
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ludzi, to też nie chodzi w tej polityce, żeby to dorośli ją tworzyli i ją rozpoczynali. Trzeba zebrać 
to mementum tej energii na tą politykę. To, co mi się bardzo w wypowiedzi Kamila podobało to, 
że nie znasz miasta, nie wiesz jak patrzeć na miasto z perspektywy osoby nie zaangażowanej, 
niezainteresowanej. Zawsze problem z takimi panelami jest taki, że spotykamy się w gronie tych 
osób, którzy jesteśmy zaangażowani, jesteśmy już w tej bańce informacyjnej. Wysłaliśmy wam 
fragment Strategii, nikt nie zareagował wrzaskiem, czyli to jest dla was jakieś naturalne środo-
wisko albo prawie naturalne, obracacie się w dokumentach, nikt się nie przeraził uczestnictwem 
w panelu i to już wskazuje, że jesteśmy w bańce, że rozmawiamy z osobami wyjątkowymi, a nie 
z osobami, które reprezentują większość. To jest dla mnie też temat związany ze Strategią. Mie-
liście okazję zapoznać się ze Strategią i zastanawiam się jak uczynić ten dokument żywym. Czy 
jest w ogóle szansa albo co musiałoby się stać, żeby ten dokument też pracował na przykład w 
organizacjach młodzieżowych, zapewniał tą synergię, o której Strategia pisze, bo teraz to też 
jest trend, że strategie nie są tylko dla urzędów i tylko dla urzędników, tylko w tą wizję i w tą 
misję musi uwierzyć więcej osób, choćby organizacje, firmy, instytucje kultury, te wszystkie pod-
mioty, które miasto tworzą. Zastanawiam się teraz, patrząc na ten dokument, co zrobić, żeby 
młodzi się go nie bali? Wiecie, 170 stron… Właśnie, zbierzmy pomysły, bo to też chodzi o to, żeby 
poszukać tych wytrychów rzeczywistości. Co my tu radzimy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy eks-
pertami, ekspertkami i zostaliśmy zatrudnieni przez Urząd, żeby doradzić jak ten dokument uczy-
nić żywym dla młodych. Co tu zrobić z nim, żeby on był zrozumiały, żeby można było o nim roz-
mawiać? A może czujecie, że to nie ma takiej potrzeby? 

Agnieszka Parol-Górna: Przede wszystkim skrócić, bo myślę, że jeśli ktoś zacznie czytać przed snem 
tą Strategię to myślę, że może nie dojść do końca. Ja tutaj przepraszam, absolutnie nie podważam 
merytoryki, ale może rzeczywiście jakiś skrót dla młodzieży pisany prostym językiem, nie profesjonal-
nym, nie projektowym, nie urzędowym. Wiem, że to się tak łatwo mówi, ponieważ próbuję to chyba od 
roku, a propos współpracy z młodzieżą i organizacjami uprościć nasz język jeszcze bardziej, być może 
wykresy zamiast długich zdań, być może obrazki zamiast tekstu, ale to wiem, że się łatwo mówi, na-
tomiast to nie jest proste. 

Kamil Konieczny: To, co powiedziała Agnieszka jest ok, ale bym jeszcze mocniej to zrobił. Napisać 
Strategię od nowa dla młodzieży. Bo hasła Strategii Lublin 2030 są super, „wymyślmy wspólnie Lu-
blin”, „pokaż nam jaki chcesz mieć Lublin w 2030 roku”, one są super, bo są proste i dotrą do moich 
koleżanek i kolegów i jak dzisiaj w szkole na przerwach sobie doczytywałem jeszcze tą Strategię i wi-
działem wzrok innych, to takie „Co ty robisz?”, oni wiedzą, że jestem tym zainteresowani, więc już nic 
nie mówili, ale widziałam ten wzrok i dopytywali co robię, takie „aha, ok, polityka, dobra”. Słowo poli-
tyka bardzo razi młodych ludzi, co mnie bardzo niepokoi, bo polityka jest wszędzie, w każdym aspekcie 
naszego życia. Jeżeli chodzi o samą Strategię, to żeby zainteresowała młodych ludzi, to dosłownie ich 
zapytać – „Jaki chcecie mieć Lublin za 10 lat”, a jak chcemy im przedstawić tą Strategię to to Lublin 
może być taki, taki a taki, „Podoba wam się to czy byście coś zmienili? Jeżeli coś byście zmienili, to jak?”. 
Najprościej jak się da i wtedy moim zdaniem można liczyć na jakiekolwiek dobre efekty te pracy. 

Mateusz Wojcieszak: Czy jeszcze coś czujecie? Czyli skrócić język, może napisać na nowo, ale chcę 
też sprawdzić, bo może nie ma takiej potrzeby, może to nie musi być dokument, który jest zro-
zumiały i prosty dla młodych, to może być wskazówka dla dorosłych jak postępować z młodymi. 

Aleksandra Kulig: Znaczy się, wydaje mi się, że w kontekście skracania albo pisania na nowo infografiki 
mogłyby być świetnym połączeniem [śmiech], czyli niekoniecznie musimy przejść zupełnie na wizję 
obrazkową, ale wydaje mi się, że właśnie podanie tych danych w uproszczony sposób, skrócony, dosto-
sowany do młodych ludzi, jakby nie mamy aż tak dużego czasu i uwagi, jakiej jesteśmy w stanie po-
święcić chyba w żadnym wieku, żeby przeczytać to naraz, a młodzi ludzie tym bardziej, w związku 
z czym przyjazna forma to wydaje mi się, że byłby świetny pomysł. A jeśli chodzi o to, co zrobić, żeby 
z tego korzystać, to wydaje mi się, że w Strategii jest wiele fajnych pomysłów i jednym z nich właśnie 
jest to, jak docierać do młodych. Wiemy, że niedługo będziemy wiedzieć jak, bo wyniknie to z naszych 
badań, więc jakby z tą Strategią można pójść tam, gdzie ci młodzi będą, więc przekazać je takimi kana-
łami w takiej formie, żeby to do nich dotarło, a z drugiej strony, realnie zacząć stosować to, co jest 
napisane, na przykład to, że warto wzmacniać współpracę na poziomie: uniwersytety, instytucje, 
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szkoły, organizacje pozarządowe. To może w takim razie zastanówmy się wspólnie – jak wzmocnić tą 
współpracę, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, bo biorąc pod uwagę to, jak niedługo będzie się 
zmieniało prawo, organizacje pozarządowe będą miały bardzo dużą trudność, żeby współpracować ze 
szkołami. Jeśli więc wiemy, że chcemy tą edukację obywatelską, społeczną, edukację pozaformalną, 
jeżeli chodzi o rozwijanie różnych kompetencji młodych ludzi, zapewniać im również przy wsparciu or-
ganizacji pozarządowych, to na poziomie miejskim ułatwmy to w jakiś sposób. I to już jest po stronie 
decydentów przy współpracy z organizacjami, ale jednak opracować rozwiązanie, które to ułatwi i dzięki 
temu ta Strategia rzeczywiście będzie żyła. 

Mateusz Wojcieszak: To mi się też łączy z wątkiem progresywności, to znaczy badania wskazują, 
że obecne pokolenie młodych ludzi, to pokolenie ludzi z wartościami, którzy potrafią ich bronić 
albo dostrzegają duże, globalne problemy, które trzeba rozwiązać teraz. Nie bla, bla, bla, tylko 
akcja. I oczywiście Greta jest przykładem takiej osoby, ale to akurat właśnie raport Młodzi Fun-
dacji Batorego, który podkreśla i wybija ten temat wartości, progresywności. Zastanawiam się 
też, w jaki sposób nam się to łączy ze Strategią, to znaczy jakie was, jako młode osoby, macie 
oczekiwania, że Lublin dostrzeże też globalne problemy i w jaki sposób spróbuje na nie odpowie-
dzieć i z wami rozwiązać. Myślę o zmianach klimatu, o pogłębiającym się bezrobociu wśród mło-
dych czy braku łatwości w uzyskaniu kwalifikacji, kwestia strachu przed automatyzacją pracy, 
kwestia zdrowia psychicznego. Są duże, globalne problemy, których sam Lublin nie rozwiąże, ale 
może wypracować swoje lokalne rozwiązanie na poziomie swoich zadań publicznych jako miasto, 
jako gmina, więc to chcę zapytać was, o wasze oczekiwanie. Czy chcielibyście, żeby w tej Strategii 
czy widzicie to w niej albo chcielibyście, żeby były mocniej wybitne globalne problemy, które są 
ważne dla młodych? Możecie też nazwać te problemy, które dla was są jakoś szczególnie ważne. 

Aleksandra Kulig: Wydaje mi się, że wszystkie te, które wymieniłeś pojawiają się w Strategii. One są 
w jakiś sposób nazwane i w jakiś sposób zaadresowany, bo kwestia związana z chociażby bezrobociem 
zajmuje dość duży obszar w Strategii. Na pewno warto pochylić się nad tym co robić, żeby młodzi ludzie 
chcieli zostawać po studiach w Lublinie, bo jest ich tu bardzo, ale pytanie jak ich tu zatrzymać, bo to 
jest ten problem, że nie ma na razie tutaj za bardzo pracy dla młodych ludzi bezpośrednio na studiach. 
Jest to temat, który został zapoczątkowany w Strategii, co z tym fantem robić i wierzę w to, że za te 10 
lat rzeczywiście odwrócimy ten trend. To są kwestie, nad którymi warto się zastanowić w kontekście 
chociażby organizacji staży, praktyk w różnych instytucjach, organizacjach. Kwestie zdrowia psychicz-
nego też pojawiają się w Strategii i dla mnie osobiście są bardzo ważne. Kwestie związane z partycy-
pacyjnością, czyli właśnie nabywanie przez młodych ludzi kompetencji związanych ze współdecydowa-
niem, ale także kompetencji przez stronę instytucjonalną, tego jak współpracować z młodymi ludźmi. 
To są rzeczy bardzo ważne, kwestie związane z edukacją klimatyczną… Wiemy, że w Polsce Młodzie-
żowa Rada Klimatyczna i Polskie Rada Organizacji Młodzieżowych pracują w obszarze edukacji klima-
tycznej i mam nadzieję, że to będzie wchodziło do Lublina w coraz większej mierze. 

Kamil Konieczny: Jak powiedziałeś o tych takich dużych planach globalnych to racja, my nie mamy na 
to dużego wpływu, ale Lublin jako miasto może przeciwdziałać temu na terenie miasta, dla mieszkań-
ców, a młodzi ludzie i dla młodych ludzi powinna być edukacja w tych aspektach, bo poruszyłeś temat 
ochrony klimatu, zdrowia psychicznego i to są takie dwa tematy bardzo głośne, i które utrzymują się 
już dłuższy czas. Na temat zdrowia psychicznego, co ja usłyszałem kiedyś od mojej nauczycielki, to 
dosłownie „Idź pobiegaj”. Ok. Niektórym może to pomóc, ale to nie jest rozwiązanie i to jest problem 
centralny bardziej, nie jest rozwiązane przez miasto, ale miasto może działać i nawet powinno, bo jeżeli 
ktoś zwraca się z pomocą, a otrzymuje taką odpowiedź, to nie poprosi o to drugi raz. Jeżeli chodzi o edu-
kację klimatyczną, to też z doświadczenia usłyszałem, to że trochę prawdy w tym jest, ale w większości 
to fikcja. Jeśli więc jest takie podejście w prawie wszystkich szkołach, to zdecydowanie to nie jest dobre 
podejście. 

Aleksandra Kulig: Jeżeli ja się mogę wtrącić, bo kwestie zdrowia psychicznego dla nas, jako dla organi-
zacji, której jednym z filarów jest właśnie wspieranie zdrowia psychicznego młodych ludzi i jakby 
w Strategii jest napisane, że miasto Lublin ma duże doświadczenie w tym obszarze, że tych poradni 
jest sporo. Tak, ale za mało. Jak chcemy teraz wysłać młodego człowieka do poradni, to on będzie mu-
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siał czekać przynajmniej miesiąc, po to, żeby z tej pomocy psychologicznej skorzystać. Sami prowa-
dzimy Ośrodek Wsparcia Młodzieży i w tej chwili mamy wszystkie miejsca zajęte, przyjmujemy tylko 
młodych ludzi na lisy rezerwowe, jest bardzo duża potrzeba tego, żeby wsparcie psychologiczne mło-
dzieży zapewniać i nie wiem jak dużo mielibyśmy jeszcze robić, żeby było wystarczająco, szczególnie, 
że czasy są bardzo trudne. Miasto Lublin ma program wsparcia psychicznego dla młodych ludzi, także 
jesteśmy organizacją, która go realizuje, to się nazywa Szkoła Promocji Zdrowia Psychicznego w pierw-
szych klasach szkół ponadpodstawowych. Prowadzimy takie warsztaty związane ze zdrowiem psy-
chicznym, ale to jest nadal za mało. Potrzeba by było na to bardzo, bardzo dużo różnych środków fi-
nansowych, żeby realnie móc to zrealizować w każdej szkole i żeby realnie każda młoda osoba miała 
dostęp do odpowiedniego wsparcia, gdyby w każdej szkole był psycholog, który jest naprawdę do-
stępny, to byłoby super. Kolejną rzeczą, jest też kwestia przekonań, młodzi ludzie czasem boją się sko-
rzystać z pomocy, boją się o tym mówić, więc to jest też praca na przekonaniach i w moim idealnym 
Lublinie w 2030 roku jest tak, że ci młodzi ludzie rzeczywiście mają to wsparcie, mogą tą pomoc dostać, 
jeśli jest im to potrzebne. Do tego czasu, w 2023 roku na pewno też otwieramy Centrum Pomocy Dzie-
ciom, to będzie też taka kolejna placówka, w której dzieci i młodzież krzywdzona będzie mogła otrzy-
mać specjalistyczną pomoc. Plany są piękne i duże i marzy mi się, żeby takie kryzysy psychiczne, trud-
ności występowały jak najrzadziej. 

Agnieszka Parol-Górna: A propos jeszcze tego, co Kamil powiedział, to jeszcze troska o ludzi doro-
słych, którzy współpracują z młodzieżą, czyli nauczycieli albo ludzi, którzy pracują w instytucjach lub 
organizacjach młodzieżowych. To, z czym ty się spotkałeś, to jest po prostu jakiś brak doświadczenia, 
wiedzy, może edukacji w tym wymiarze i dobrze by było, jak powstanie polityka młodzieżowa, pomyśleć 
również o wsparciu szkoleniowym, edukacyjnym, rozwojowym dla osób, które współpracują z mło-
dzieżą, bo po pierwsze to wymaga umiejętności, a po drugie wiedzy. 

Aleksandra Kulig: Jest w Strategii tak, ale to właśnie jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, bo jest 
wiele osób, które pracują z młodymi ludźmi w różnych obszarach. Czy to w domach kultury, czy nauczy-
ciele, czy edukatorzy, wszyscy. I oni wiedzą, jak robić swoją pracę dobrze, ale do tego należałoby ich 
wyposażyć w kompetencje właśnie takie związane z tym i narzędzia z tym, jak sobie radzić z młodym 
człowiekiem, jak on się rozwija, jakie mogą być kryzysy, bo to są ludzie pierwszego kontaktu z młodym 
człowiekiem, oni muszą to wiedzieć, oni muszą wiedzieć jak reagować. 

Aleksandra Borzęcka: Bardzo bym też chciała, żeby Lublin był miastem różnorodnym, międzykulturo-
wym i żeby mniejszości czuły się tutaj dobrze, żeby też wspierać młodzież LGBT, tutaj też w Lublinie 
świetnie funkcjonuje Piwnica Labiryntu, która jest przestrzenią właśnie do spotkań grup, które tak na-
prawdę są mniejszością w naszym mieście i w bardzo niewielu miejscach czują się dobrze, więc myślę, 
że to też jest kluczowe. 

Mateusz Wojcieszak: A dostrzegasz to w Strategii? Taką progresywność i wspieranie grup mar-
ginalizowanych? 

Aleksandra Borzęcka: Dostrzegam, ale uważam, że mogłabym jeszcze wyraźniej to dostrzegać 
i można to jeszcze bardziej podkreślić i uwidocznić dla wszystkich. 

Aleksandra Kulig: Żeby być dokładnym, są na ten temat chyba dwa zdania. 

Agnieszka Parol-Górna: A ja chciałbym wrócić jeszcze do jakości w naszym mieście, w sensie to slow 
life, że możemy spokojniej myślę niż w innych miastach funkcjonować, że jesteśmy miastem zielonym 
i mamy predyspozycje, żeby być rzeczywiście ekologicznym miastem i staramy się w tą stronę iść, po-
przez ekologiczny transport, czy inwestycje, czy właśnie rozwijanie zielonych obszarów. Mam więc na-
dzieję, że ten obszar również się rozwinie dzięki tej Strategii. 

Aleksandra Borzęcka: Tak, ja też mam takie marzenie, żeby przejść za te 9–10 lat dzielnicą Kośminek, 
Bronowice i czuć świeże powietrze, a nie smog i spaliny. 
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Kamil Konieczny: Agnieszka wymieniła kilka innych aspektów ze Strategii czy po prostu z dziedzin 
życia, które niby nie są związane z młodzieżą, ale tak naprawdę młodzieży dotyka wszystkiego, 
w szczególności edukacji i ludziom by się wydawało, że edukacja i koniec tej młodzieży, a młodzież 
korzysta z oczywiście edukacji, ze sportu i kultury. Co by nie mówić, ciężko nie spotkać młodych ludzi 
czy na wolontariacie, czy uczestników różnych festiwali, czy wydarzeń sportowych, a przede wszystkim 
nawet transport, który jednak my, młodzi ludzie najwięcej z niego korzystamy, jeżeli chodzi o codzienny 
transport do szkoły. Dorośli wsiadają w samochód i jadą. Są też hulajnogi, ale jednak komunikacja miej-
ska wychodzi nam najtaniej, a kontekst ekonomiczny jest w tym momencie najważniejszy i tutaj nie 
można zapominać o właśnie innych wątkach, niż tylko właśnie ta nawet partycypacja czy współrządze-
nie i edukacja. To jest cały wachlarz, z którego musimy korzystać i dawać swoje zdanie, żeby potem 
było wysłuchane. 

Mateusz Wojcieszak: Tak sobie myślę, że to też bardzo mocno wspiera tą potrzebę polityki mło-
dzieżowej, bo to też nie padło z waszych ust, że nie macie oczekiwania, że nie jesteście źli, że 
w Strategii nie ma obszaru dla młodych. Bo to by było najprostsze, tylko że temat młodych, jest 
tematem przekrojowym dotyka wszystkiego, wszystkich obszarów, które są w Strategii i żeby 
wyłowić te rzeczy, które są ważne dla młodych i które będą zobowiązaniem dla Prezydenta tego, 
następnego, tej Rady, następnej Rady, to właśnie może oddzielny dokument, który będzie wspie-
rał realizację Strategii Lublin 2030. Chcę jeszcze zapytać, bo też w tych pierwszych częściach 
prezentacyjnych o Strategii padło takie mądre zdanie, że to jest współodpowiedzialność wszyst-
kich. Za realizację będzie odpowiedzialny Urząd Miasta, będzie rozliczany Prezydent Miasta, ale 
żeby to wszystko się udało, to potrzeba synergii różnych podmiotów i chcę to trochę złapać 
z wami – jak młodzi w Lublinie mogą wspierać realizację Strategii i chciałbym sobie z wami zma-
pować te podmioty, nawet je nazwać, te grupy, instytucje, organizacje, które mogą aktywnie, już 
przyjmując, że projekt Strategii zostanie przyjęty przez Radę Miasta, które mogą aktywnie wejść 
i być dobrymi sojusznikami i sojuszniczkami tej Strategii. I czy są takie podmioty i w jakich ob-
szarach one mogą szczególnie wzmocnić temat Strategii? 

Agnieszka Parol-Górna: Myślę, że tutaj Kamil powie o Młodzieżowej Radzie Miasta, więc nie będę 
wchodziła na jego teren, ale mamy też Studencką Radę Miasta Lublin, która jest tak naprawdę nowym 
naszym organem, współdecydującym czy współ-partycypującym w decyzjach, ale myślę, że też przy 
okazji współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży pytamy dosyć szeroko i organizacje mło-
dzieżowe i młodzież, która jest młodzieżą nieformalnie zrzeszoną, czyli już mamy pewne kanały prze-
tarte, mamy wsparcie też instytucji przy tych procesach, bo w tych najważniejszych tematach myślę, 
że warto by było rzeczywiście różnorodnie i szeroko zapytać wszystkich interesariuszy, więc rzeczywi-
ście są formalne grupy, które mamy, ale też pytamy właśnie w takich konsultacjach online czy na takich 
spotkaniach, gdzie mieszkaniec czy mieszkanka z przysłowiowej ulicy jak tylko dostanie informacje 
może wejść i też się wypowiedzieć. Plus, najłatwiejsza forma online – zawsze jest wersja internetowa, 
żeby się wypowiedzieć, więc myślę, że jest tyle możliwości wypowiedzi, w sensie, czy mail, czy ankieta, 
że szeroko możemy rzeczywiście pytać. 

Mateusz Wojcieszak: Tak sobie myślę, że są szerokie opcje, ale to, co powiedzieliśmy na po-
czątku, że kwestia komunikacji, w sensie, że można wiele narzędzi udostępnić młodym osobom, 
ale kiedy nie zaadresuje się do nich partnersko, to oni nie odpowiedzą. To jest ten specjalny język, 
to, co coraz częściej do mnie dochodzi, że powinniśmy zacząć traktować młodych ludzi jako wła-
śnie grupę marginalizowaną, tak, jak mówimy i zastanawiamy się na przykład organizując wyda-
rzenie czy specjalnie poinformowaliśmy grupy seniorskie, albo osoby z niepełnosprawnością, albo 
osoby z doświadczeniem migracyjnym, a nie zadajemy sobie tego pytania, czy ta nasz komuni-
kacja, czy też język, czy formuła tego wydarzenia jest też odpowiednie dla ludzi młodych, bo 
później łatwo nam po takim wydarzeniu powiedzieć, że nie ma, nie zgłosili się, nie ma młodych. 
Często w budżecie obywatelskim tak jest, że patrzymy na jego statystyki i młodzi zajmują tam 
1, 2, 3% osób, które się udzielają w tych budżetach. A człowiek się zastanawia – no przecież to 
wszystko dzieje się w Internecie, młodzież jest w Internecie, to powinno wszystko zadziałać, ale 
to nie jest o nich, to nie jest dla nich. 
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Agnieszka Parol-Górna: Tak naprawdę to jest to, że nie na wszystko też ludzie młodzi odpowiedzą, bo 
nawet mamy doświadczenie z ankiety teraz, a propos Europejskiej Stolicy Młodzieży i myślę, że infor-
macja dotarła bardzo szeroko, a około 15% tak naprawdę dało nam feedback w ankiecie. Oczywiście 
uczymy się ciągle i ankieta była konsultowana wcześniej z młodymi – czy pytania, które myśmy na 
początku zadali są tak samo rozumiane przez nich i czy nie są za trudne, więc część pytać została prze-
konstruowana przez młodzież. Taka, żeby ten feedback był jeszcze prostszy. Ale to jest proces, który 
trwa i trzeba na to czasu, ale ciągle się uczymy i idziemy pamiętając o tym, że skoro mamy odbiorcę, 
którego bardzo szanujemy i chcemy rzeczywiście traktować go po partnersku, od początku go włą-
czamy w proces powstawania ankiety czy innego działania. Tylko uczymy się i że tak powiem idziemy 
dalej, aby to było rzeczywiście efektywne i efektowne. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie. Super. Warto jest to podkreślać, bo to jest rodzaj deklaracji, dla 
was ważny partner, ale wracam do tego tematu mapowania, bo zależy mi, że byście naprawdę 
złapali te grupy formalne, instytucje, może nie konkretne nazwiska, ale taką mapę podmiotów 
młodzieżowych, młodych, które mogą pomóc w realizacji Strategii. 

Kamil Konieczny: Odnośnie tej marginalizacji młodzieży, to ostatnio było spotkanie ze strategią dla 
naszego pokolenia, organizowane przez Ministerstwo i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i wszyscy 
stwierdziliśmy, że jesteśmy dyskryminowani ze względu na wiek i Ola chyba potwierdzi, że na pewno 
chociaż raz spotkała się ze zdaniem, że ty się nie wypowiadaj, jesteś młoda i nic nie wiesz. To jest tak, 
że w pewnym sensie przez to dużo młodych osób nie chce mówić, bo myśli, że nic z tego nie będzie i ja 
się coraz bardziej przekonuję do opcji coś za coś. Jeśli nawet w mojej klasie przeprowadzałem tą ankietę, 
to zachęciłem wszystkich, część od razu chciała wypełniać, a druga część pytała co im to da. Jak wyar-
gumentowałem, że to jest taki pomysł do tego planu Europejskiej Stolicy Młodzież, czyli tak naprawdę 
co ta młodzież chce w mieście i że to, co oni wskażą być może się pojawi i to już ich zachęciło i takie 
działanie, że coś za coś, że miasto coś chce, czyli miasto chce powiedzmy opinii od młodzieży, to też 
musi coś dać w zamian, czyli na przykład zapewnienie, że przynajmniej część z tego się wydarzy. Nie po 
prostu, że będzie opinia i w sumie to tyle, dziękujemy. Tak, jak powiedziała też Agnieszka o Młodzie-
żowej Radzie, to teraz jest 16 kadencja, już pełne 15 lat jest Młodzieżowa Rada Miasta Lublin, która jest 
organem opiniotwórczo-doradczym i dzieli się tym zdaniem czy to nawet przy pierwotnym projekcie 
aplikacji, bądź drugim, gdzie w projekcie aplikacji podzieliliśmy się wszyscy swoim zdaniem i cały czas 
opiniujemy w Młodzieżowej Radzie to, co robi też dorosła Rada, w kontekście młodych ludzi i edukacji. 
Nasza Rada zapoznaje się z tym, co dorosła Rada będzie uchwalać na kolejnej sesji, my wypowiadamy 
swoje zdanie i bardzo często, bądź nawet zawsze, Pan Przewodniczący zapoznaje Radę z naszą opinią, 
więc tutaj w pewnym kontekście jesteśmy wysłuchani i nam to zadanie można powierzyć, tylko trzeba 
znaleźć grupę ludzi, które będzie tego chciała, a jeżeli chodzi o samą Młodzieżową Radę, to mamy ak-
tualnie 37 radnych, którzy są bardzo chętni do działania i z tymi przedstawicielami wszystkich szkół 
średnich w Lublinie, więc jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o te szkoły średnie. 

Mateusz Wojcieszak: Mam niedosyt, mapujemy jeszcze, mapujemy. 

Aleksandra Borzęcka: Galeria Labirynt to myślę, że to bardzo mocne miejsce, które jest zawsze 
otwarte dla młodych, zawsze można tam przyjść, poprosić o salę, zrobić spotkanie, ale też zrobić jakieś 
ciekawe wydarzenia, bo tam też można spotkać się jako marsz równości, jako manifa kobiet lub tutaj 
lubelska, więc bardzo podbijam i mówię o tej galerii. 

Aleksandra Kulig: Ja zaraz będę omawiała podmioty, natomiast chciałam bardzo podkreślić też to, co 
Kamil powiedział. Młodym zależy na tym, żeby mieć poczucie wpływu i to jest właśnie to coś za coś. 
My sami, jako może trochę starsi ludzie nie lubimy mówić do ściany, więc młodzi ludzie tym bardziej 
nie lubią tego robić albo nie lubią tego, że im się obiecuje, jakby – powiedzcie o tym sądzicie i włożymy 
to do kapelusza i co dalej? Jeżeli już pytamy młodych ludzi o zdania, to uszanujmy ich, nie można uda-
wać, że coś się nie zadziało, coś nie zostało powiedziane, a wydaje mi się, że to jest bolączką różnych 
inicjatyw, że pytamy ludzi o zdanie, a jak nam to nie pasuje do wizji, to udajemy, że nic nie było. Nie 
można tak robić. Młodzi ludzie są na to bardzo wyczuleni. Jeżeli chodzi o podmioty to poza Galerią La-
birynt jest mnóstwo młodzieżowych domów kultury, Młodzieżowa Rada Miasta, szkolne rady, Rada 
Studencka, która niedawno powstała, Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, które jest prowadzone 
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przez moją fundację, czyli Fundację Sempre a Frente, nasz Ośrodek Wsparcia Młodzieży, Akademickie 
Centrum Chatka Żaka, świetne miejsce na różnych uniwersytetach są biura karier, które mogą się przy-
czynić do realizacji Strategii i tak jak Agnieszka mówi [zakłócenia, 01:17:42], punkty Europe Direct, 
punkt sieci [zakłócenia, 01:17:47] w Lublinie. To jest masa miejsc, w których młodzi ludzie naturalnie się 
pojawiają, z którymi mają styczność, różne inne organizacje młodzieżowe, chociażby Organizacji Oli czy 
kilka innych organizacji, które działają z młodzieżą na porządku dziennym. Wydaje mi się, że jest na-
prawdę szeroki potencjał do tego, żeby z tego skorzystać. Jest zespół do spraw dzieci i młodzieży, który 
byłby świetnym miejscem, które mogłoby wspierać działania Strategii, ale wszyscy wiemy, że on nie 
do końca świetnie działa, więc może jest to obszar, nad którym warto się pochylić. 

Aleksandra Borzęcka: Warsztaty Kultury… 

Agnieszka Parol-Górna: Tak, w ogóle jedenaście instytucji kultury tak naprawdę. 

Aleksandra Borzęcka: W Warsztatach Kultury przecież masa wolontariuszy co roku się przewija przez 
wszystkie festiwale, które mamy w Lublinie, które też z racji Europejskiej Stolicy Młodzieży będą też 
miały bardziej charakter młodzieżowy. 

Agnieszka Parol-Górna: Ja chciałam też powiedzieć jeszcze, że przy jednej imprezie takie typu Karna-
wał czy Inne Brzmienia, pracuje około 100 osób wolontariuszy, więc to jest naprawdę gigantyczna moc 
młodych ludzi. 

Kamil Konieczny: I tam można poznać fantastycznych ludzi – to już tak z doświadczenia. Nawiązując 
do Karnawału czy do samych Warsztatów, w końcu 4 największe miejskie festiwali wciągające dzie-
siątki tysięcy ludzi, to może nie tyle, że młodzi mają przyjść do nas, jako do miasta, tylko niech miasto 
idzie do nich. W końcu to są festiwali miejskie, to miasto może też pójść w to miejsce, gdzie będzie 
najwięcej tych młodych ludzi i zagadywać ich co im potrzeba. Tak samo, jak były te ankiety, to były 
punkty mobilne, organizowane przez Lubelską Grupę Badawczą, więc nawet podczas takiego dużego 
festiwalu, jak są te Inne Brzmienia postawić punkt i zachęcać młodych ludzi, żeby przyszli, żeby były 
dwie strony, miasto chce coś od młodzieży, to niech do nich idzie, a młodzież, która zechce, to przyjdzie 
do miasta. 

Mateusz Wojcieszak: Mam pytanie teraz bezpośrednio do Aleksandry Kulig. To jest taka kalka 
z warszawskiego podejścia do strategii, ale myślę, że to może być też kuszące podejście Lublina, 
czyli taka próba zastanowienia się czy na przykład niezależne organizacje społeczne mogą poczuć 
wizję, misję i cele strategii i chciałbym ciebie zapytać o to, co by się musiało stać, żebyś ty jako 
prezeska organizacji poczuła też, że te cele, ta wizja, która jest zapisana w Strategii, jest też dla 
ciebie ważna i dla twojej organizacji i która w pewien sposób – czy przy planowaniu strategicznym 
w twojej organizacji, że będzie to dokument, który będziesz chciała też uwzględniać. 

Aleksandra Kulig: Strategia ma wiele punktów wspólnych z Europejską Stolicą Młodzieży, a jak wiemy 
ja, w sensie moja organizacja, jest jedną z tych, które to zapoczątkowała, więc jakby te cele są już dla 
nas ważne [śmiech]. 

Mateusz Wojcieszak: A bo wy jesteście. 

Aleksandra Kulig: Tak, w sensie, wydaje mi się, że moja organizacja akurat ma dość wspólne wizje, 
jeżeli chodzi o to, co uważamy za to, że można by było ulepszyć i tak samo obszar edukacji, czy party-
cypacji, czy właśnie wsparcia zdrowia psychicznego, to wszystko jest totalnie naszą wartością. My 
idziemy w tym samym kierunku, więc nas nie trzeba przekonywać, to raczej my jesteśmy tymi, którzy 
przekonują innych razem z miastem, ale jeżeli w ogóle rozmawiamy o kwestii angażowania organizacji 
społecznych, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby je też zaprosić. Ale zaprosić w taki sposób, 
żeby one czuły, że są tego realną częścią. To znaczy właśnie, żeby usłyszeć ich potrzeby, spotkać się 
gdzieś po środku, zastanowić nad tym jak działania poszczególnych organizacji są spójne, co można 
zrealizować razem, wydaje mi się, że dużo organizacji młodzieżowych w Lublinie czuje tą Strategię też. 
W sensie, że to są rzeczy ważne dla nich, tylko nie mają tej informacji. Wydaje mi się, że wielokrotnie 
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rozbijamy się o to, że ten komunikat nie dociera albo jest stosowany w taki sposób, że nie jest dobrze 
wystosowany, więc nie jest w stanie dotrzeć. Żebyśmy się chcieli w coś zaangażować, to musimy naj-
pierw o tym wiedzieć, to jest podstawa. Zastanawiam się, jak to robić dobrze i szczerze w różnego typu 
naszych działaniach ja też nie wiem [śmiech], bo jest to trudne, my wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, 
mamy ręce pełne roboty, chodzimy, spotykamy się z tymi młodymi ludźmi, bardzo chcemy, aby jakość 
życia młodych ludzi poprawiała się i jak myślimy o tym, że mamy się jeszcze spotkać i przeczytać tonę 
dokumentów, to może to nie być nasz priorytet w tym wszystkim, bo z jednej strony mamy czytanie 
wielu dokumentów, a z drugiej realne działania, to jako społecznicy idziemy w stronę tego drugiego. 
Może warto byłoby się zastanowić jak też tą strategię zmniejszyć do takich rozmiarów, żeby organizacje 
społeczne w łatwiejszy sposób mogły się z nią zapoznać. Jak dla młodzieży fajne infografiki, to dla 
organizacji skrócona wersja, żeby wyłuskać z niej to, co jest najważniejsze. 

Agnieszka Parol-Górna: Myślę, że siłą są jednak relacje i to, że się znamy, spotykamy, traktujemy se-
rio, że nie kończy się właśnie na słuchaniu czy gadaniu, tylko rzeczywiście mamy wspólne działania i to 
jest jakby clue naszych wszelkich relacji dobrych i projektów, które się nam udają. 

Aleksandra Kulig: Też sukces Europejskiej Stolicy Młodzieży to jest to, że wszyscy dali ręce na pokład 
i mimo pandemii spotykaliśmy się wielokrotnie w różnych składach, rozmów było bardzo wiele, wiele 
pomysłów i dzięki wspólnemu zaangażowaniu, ogromu pracy, udało się nam to osiągnąć, ale to wyma-
gało właśnie wspólnego zaufania, zaangażowania, współpracy, traktowania się serio. I to jest bardzo 
ważne. 

Agnieszka Parol-Górna: I wiary we własne siły i potencjał miasta. Przypominam, że tytuł jest presti-
żowy i tak naprawdę jest szansą na tą zmianę, żeby młodych zaangażować, wciągnąć we współdecy-
dowanie. 

Mateusz Wojcieszak: Strategia też jest takim miejscem, nie tylko europejska, ale to też jest ten 
moment… 

Agnieszka Parol-Górna: Bardzo dużo jest tak naprawdę tych wspólnych punktów ze Strategią, a my-
ślę, że Europejska Stolica Młodzieży będzie tylko takim przystankiem w realizacji Strategii później. Jest 
to na pewno trampolina, która ma wymiar europejski, więc ten aspekt międzynarodowy, akademickości 
czy w ogóle międzynarodowego wizerunku miasta na pewno nam pomoże w realizacji Strategii, bo na 
pewno włączanie, przeciwdziałanie dyskryminacji czy w ogóle wielokulturowość – to wszystko wpisuje 
się w zasady, Strategię i Europejską Stolicę Młodzieży. 

Kamil Konieczny: Nie wiem czemu tu Urząd unika jednego zdania, ale nasza aplikacja pokonała prze-
cież aplikację poznańską, więc praktycznie jako pierwsze miasto w Polsce mamy ten tytuł. I jeszcze 
odnośnie tych NGO-sów i Strategii, to nie wiem czy Ola doczytała tutaj, ale Ola ze swoją fundacją, gdzie 
animuje dzieciaki wychodzi naprzeciw tej Strategii, bo w Strategii jest napisane jasno, że brakuje wła-
śnie jakichś animacji dzieci w okresie wakacyjnym. Ola swoje wakacje spędziła właśnie na animacji 
dzieci, więc wyszło jak wyszło, ale… po prostu spełnia Strategię, która jeszcze nie obowiązuje. 

Mateusz Wojcieszak: Myślę, że ona powstała też z inspiracji wielu różnych działań, bo powsta-
wała w procesie wspólnego, partycypacyjnego wypracowywania, więc myślę, że to są właśnie 
naczynia powiązane, że nieraz to, co w niektórych dzielnicach inspirowało, pokazywało, że można 
inaczej, właśnie ma się stać standardem, bo o tym jest Strategia, że nieraz bierzemy jakąś małą, 
dobrą praktykę, która się udała, czy to w Lublinie, czy poza i próbujemy z tego zrobić też strategię 
albo wyznaczyć z tego kierunek, w którą stronę mamy podążać. Mam do was dwa, ostatnie te-
maty na wyobraźnię. Pierwszy temat, to są zadania i projekty kluczowe, czyli myśląc o tej formule 
Strategii, ten, do każdego obszaru rozwojowego są postawione cele, ale one kończą się tymi kon-
kretnymi pomysłami. To też jest fajne w tej Strategii. To oczywiście zwiększa jej objętość, ale 
tam są konkrety. Czyli są te zadania i projekty kluczowe. I chciałbym was zapytać, że jeśli mieli-
byście moc wprowadzenia jakiegoś projektu kluczowego lub zadania, które wydaje wam się, że 
jest szczególnie ważne pod kątem przyjazności Lublina dla młodych ludzi w 2030 roku, to co by 
to było? Trochę już o tym mówiliście, ale spróbujmy sobie to wyłuskać do jednego zadania lub 
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projektu kluczowego. Może to będzie coś, co już jest w Strategii, ale może coś zupełnie nowego. 
Coś, co szczególnie wpłynie na jakość życia młodych ludzi w Lublinie 2030 roku. 

Agnieszka Parol-Górna: Ja myślę, że zwiększenie tej obywatelskości młodych ludzi i tej synergii z mia-
stem i trochę odpowiedzialności i zaangażowania w projekty miejskie, ale na poziomie decydenckim. 

Kamil Konieczny: Ja trochę z innej strony, coś, o czym Ola wspominała. W aplikacji jest bardzo dużo 
osiągnięć studentów z zewnątrz, a co z naszymi lubelskimi studentami, którzy za pracą wyjeżdżają? 
Tutaj jest dużo młodych ludzi, którzy chcieliby zostać, ale wiedzą, że nie znajdą dla siebie pracy, więc 
po prostu wyjeżdżają. Ściągamy studentów, którzy potem wyjeżdżają. Przyjadą, nauczą się i zabierają 
swój ekwipunek i gdzie indziej zarabiają. Gdyby Lublin miał być taki idealny, że ja czy Ola moglibyśmy 
skończyć studia i na spokojnie znaleźć dobrze płatną pracę i tu zostać. Tego niestety brakuje, jako takie 
studenckie miasto jesteśmy postrzegani, a nie takie, gdzie można żyć bardzo dobrze cały czas. 

Aleksandra Borzęcka: Też staże. Myślę, że staże atrakcyjne, a nie staże tylko w biurach, gdzie można 
przyjść, zrobić herbatę, posegregować papiery. 

Aleksandra Kulig: Jak tak rozmawiamy o marzeniach, to ja mam takie trzy takie najważniejsze rzeczy. 
Jedna to jest wzmacnianie partycypacyjności, z mojej perspektywy jest to kluczowe, żeby młodzi mogli 
realnie mogli współdecydować o tym, co się dzieje w mieście i robić to na zasadach partnerskich. Druga 
rzecz to jest rozwijanie tych zasobów miasta w kontekście rynku pracy dla młodych ludzi i tutaj i za-
równo staże i zatrzymywanie młodych ludzi, tworzenie generalnie miejsc pracy dla zdolnych, fajnych 
młodych dorosłych, po to, żeby zostawiali swój potencjał w tym mieście i dorzucali się swoimi podat-
kami tutaj, wspierali rozwój miasta. Nie oszukujmy się. Z jednej strony to jest ich pogoń za karierą, za 
lepszym życiem, a z drugiej strony to jest budowanie potencjału miasta dla innych. Trzecia rzecz, to 
jest dla mnie właśnie wspieranie zdrowia psychicznego, bo jak będziemy mieli pewnych siebie, swojego 
potencjału, zaopiekowanych psychicznie młodych ludzi, to tym lepiej będzie im tworzyć innowacje, roz-
wijać się, edukować, współdecydować o tym, co się tutaj dzieje. 

Aleksandra Borzęcka: Dla mnie jeszcze tak, ważny jest dialog sąsiedzki, tworzenie społeczności 
w dzielnicach, miejsc spotkań, bo jest bardzo wiele dzielnic, które nie mają gdzie się spotykać, gdzie się 
poznawać i takim wymarzonym moim modelem dzielnicy jest to, żebym ja sama wiedziała kto mieszka 
obok mnie, żebym miała możliwość poprosić kogoś o zakupy. To są takie codzienne, ale ważne rzeczy. 

Kamil Konieczny: To, co było też wspominane, to fajnie jak jesteśmy tym zielonym miastem, ale tej 
zieleni strasznie też brakuje i brakuje też miejsc młodzieżowych i mam nadzieję, że w związku z Euro-
pejską Stolicą Młodzieży one będą, ale gdyby Lublin naprawdę był zielony, gdyby było więcej dobrze 
zagospodarowanych zielonych miejsc, skwerów, żeby one były utrzymywane w czystości, a nie jak to 
się niestety czasami zdarza w niektórych miejscach, że nie przetrwają pół roku nawet. Żeby było na-
prawdę zielono, przyjaźnie dla każdego i tak, jak Ola powiedziała też, żeby poniekąd było wszędzie bli-
sko i jak Agnieszka wspominała, że slow life, slow city i to jest u nas super i żeby to się nie zmieniło 
przy wszystkich innych zmianach zaproponowanych Strategii. 

Mateusz Wojcieszak: Weszliście już trochę w moją ostatnią prośbę, bo Strategia, prócz tego, że 
operuje obszarami rozwojowymi, zadaniami, projektami kluczowymi, sprawdzanie wskaźnikami 
jak możemy złapać tą zmianę, to też zawiera ten ogólny komponent, czyli jakąś wizję, marzenie 
jaki Lublin będzie w 2030 roku. Ja przeczytam początek tej wizji, jak ona jest teraz w projekcie: 
„Lublin w 2030 roku to średniej wielkości polska i europejska metropolia, dobrze postrzegana 
w kraju i za granicą, wyróżniająca się jako ośrodek akademicki, miasto kultury i przestrzeń roz-
woju nowoczesnej gospodarki. Lublin to miasto cieszące się uznaniem wielopokoleniowej, różno-
rodnej społeczności” i tak dalej… Nie dokończę, bo mam do was prośbę, żebyście swoją wizję 
dokończyli. Wizję młodzieżową – czy ona jest taka sama, czy inna. Chwila na zastanowienie się, 
bo chciałabym sprawdzić czy ktoś chciałby to skomentować. Patrzę maślanym wzrokiem na Pana 
Piotra, który pracował przy Strategii, a to jest dla was czas, żebyście nad tą wizją chwilę się 
zastanowili. 
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Piotr Maleszyk: Witam serdecznie. Miałem dużą frajdę i radość słuchając was i tak celowo usiadłem 
z tyłu. Ja powiem kilka refleksji, nie jako decydent w mieście, bo absolutnie daleko mi do tego, ale jako 
współredaktor i ktoś, kto czuwał nad procesem badawczym. Pierwsza moja radość tego jest taka, że 
wy jesteście i działacie i cieszę się, może powiem tak – moim wkładem w miasto, taką cegiełeczką, 
była właśnie praca nad tym dokumentem i cieszę się, że te cele, zadania, o których mówiliście i które 
są w Strategii, chociaż często zdawkowo, dokument jest za duży i o wielu rzeczach wciąż jest za mało 
i takie paradoksy będą, ale cieszę się jednak, że wy już jesteście i że wy tak naprawdę te zadania i cele 
realizujecie, to jest duża nadzieja. Cieszę się bardzo, że jest wola do tego, żeby kształtować i formali-
zować, ekonomiści mówią – instytucjonalizować politykę młodzieżową. Tak jest i właśnie taki jest po-
rządek, czyli my pracowaliśmy nad Strategią i nie miejmy wobec niej też za dużych oczekiwań - ona ma 
otworzyć drzwi i dla waszych działań, pomysłów, ta Strategia te drzwi otwiera. Trzeba natomiast wziąć 
teraz pałeczkę, dołożyć swoją cegiełkę w postaci polityki młodzieżowej, w postaci Europejskiej Stolicy 
Młodzieży, która będzie budować ten kapitał społeczny młodzieży, te relacje, tą wspólnotę, te więzi 
z miastem i to jest absolutnie już poza mną. Ja swoją cegiełkę dołożyłem i trochę też wracam na uczel-
nię, a widzę, że ktoś tą pałeczkę ma i będzie ten proces realizował dalej, więc dla mnie jest to duża 
radość. Trochę mam też satysfakcję z tego, że ta wasza diagnoza pokrywa się z tym, co jest w diagnozie 
szerszej. Żeby była jasność - spotkania w ramach działań partycypacyjnych – czytałem je wnikliwie, 
były na moim biurku, zakreślałem je, podkreślałem, bo też tą część odnośnie młodzieży redagowałem. 
To nie zostało zapomniane, utracone, schowane do szuflady – mogę was o tym zapewnić. W badaniach 
i wywiadach były pytania, rozmowy indywidualne z młodzieżą i w ankietach, także w internetowych 
młodzież była respondentami, chociaż często te pytania były takie ogólnie, nie specyficzne, tak jak 
teraz jest to kontynuowane, jest już proces badawczy stricte pod kątem Europejskiej Stolicy Młodzieży, 
ale ten głos był i cieszę się, że słuchając was nie mam takiego zgrzytu, że ojejku, tego nie ma – problem. 
Może jest coś, o czym my nie powiedzieliście, a widzicie jakiś brak w kontekście też waszych działań, 
planów, napiszcie o tym w trybie konsultacji, dajcie o tym znać, będziemy nad tymi uwagami pracować, 
o to mogę was zapewnić. Chyba tyle, chyba że Państwo chcecie jeszcze o coś spytać, mnie, jako jednego 
z członków zespołu pracującego nad Strategią. W razie czego mogę chętnie coś wyjaśnić. 

Mateusz Wojcieszak: Nie wiem czy mieliście przestrzeń na to, żeby o tej wizji pomyśleć, ale my-
ślę, że dobrze by było zakończyć marzeniem, jakąś ideą, która też nas jakoś pociągnie do przodu. 
To może być obrazek. Ola wcześniej powiedziała o tym obrazku, że idziesz ulicą i powietrze nie 
śmierdzi. Trochę o takie obrazki mi chodzi, czyli o waszą wizję Lublina 2030. 

Agnieszka Parol-Górna: Ja mam taką wizję, że projekty młodzieżowe są realizowane i mamy poczucie 
wspólnego sukcesu i mam nadzieję, że Lublin będzie najbardziej przyjaznym młodzieży miastem w Pol-
sce oraz liderem w realizacji polityki młodzieżowej. 

Aleksandra Kulig: Ode mnie w sumie można powiedzieć plus 1 do tego. Ja myślę o Lublinie, że jeżeli 
miałabym mieć marzenie, to że to rzeczywiście będzie to takie miasto, w którym młoda osoba pomyśli 
sobie, że chce tu zostać, że jest jej tu dobrze. 

Aleksandra Borzęcka: Ja marzę o Lublinie jako takim mieście, że ludzie się znają, czują się tu dobrze, 
są wrażliwi na swoje problemy i mówią sobie dzień dobry na ulicy, to od razu mi się tak serce raduje jak 
widzę taki obraz. 

Kamil Konieczny: Zgadzam się na to wszystko i coś od siebie dorzucę. Też przede wszystkim, żeby 
w kontekście młodzieżowym, żeby Lublin był tym najbardziej młodzieżowym miastem nie tylko w tym 
momencie, kiedy czekamy jak będziemy mieli ten tytuł, ale żeby ta polityka młodzieżowa, żeby ta mło-
dzież była zawsze dostrzegana i żeby nic się nigdy nie stało, żebyśmy my – na przykład z Olą i z Olą 
nigdy nie zostali z tą młodzieżą i żeby ta młodzież nie poszła z nami, tylko żeby te pokolenia się zmie-
niały, żeby Lublin był takim miastem, że się dostosuje do potrzeb mieszkańców, a nie w sensie sta-
tycznym, żeby był takim inteligentnym miastem. 

Mateusz Wojcieszak: Nie powiem dzień dobry, ale powiem do widzenia. To też element dobrosą-
siedzkich relacji. Nasz czas powoli się kończy, bardzo wam dziękuję za tą sesję, mnie ona przy-
prawiła o taką energię powiązaną z nadzieją, mimo długiego, ciężkiego dnia, więc bardzo wam 
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dziękuję za tą cześć. Dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać z Agnieszką Parol-Górną z Urzędu Miasta 
Lublina, z Aleksandrą Kulig, Prezeską Zarządu Fundacji Sempre a Frente, z Aleksandrą Borzęcką, 
która jest Członkinią Zarządu Fundacji Strefa Dorastania i z Kamilem Koniecznym, Przewodni-
czącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Bardzo wam dziękuję i do widzenia. 
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Sala B – Lublin twórczy, aktywny i gościnny [01.12.2021 r., 17:30] 

Paulina Paga: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest kolejna odsłona paneli dys-
kusyjnych w ramach „Wymyślmy wspólny Lublin”, prac nad strategią rozwoju Lublina 2030. Je-
steśmy na sesji poświęconej Lublinowi twórczemu, aktywnemu i gościnnemu. I jesteśmy tutaj, 
na sali mamy również kilkoro osób zainteresowanych, ale przede wszystkim poza rozmowami 
panelowymi, liczymy na aktywną obecność osób nas oglądających i słuchających. Także liczymy 
na Państwa komentarze i będziemy je zbierać sukcesywnie co jakiś czas. One, mam nadzieję, też 
nadadzą ton i tory naszej dyskusji, ale przede wszystkim nie sposób byłoby dyskutować bez na-
szych panelistek, naszej panelistki i panelistów, którzy właściwie rozkładają się siły w taki spo-
sób, że mamy po jednej osobie reprezentującej dany sektor, czyli kulturę, sport i turystykę. I tutaj 
zacznę od Pani Doroty Lachowskiej z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo mi 
miło Panią przywitać. Mamy Dyrektora Waldemara Tatarczuka – Galeria Labirynt. 

Waldemar Tatarczuk: Pełniącego obowiązki. 

Paulina Paga: Ok, pełniącego obowiązki. I mamy Pawła Zagrodniczka z AZS Lublin. Nie byłoby 
nas tutaj, gdyby nie nasza ekipa realizacyjna i Ewelina Lachowska, która tłumaczy na PJM. Drodzy 
Państwo, zacznę tak bardzo miękko. Będziemy rozmawiać najpierw od ogółu, a potem mam na-
dzieję, że jednak wnikliwie przyjrzymy się poszczególnym fragmentom zapisów Strategii, żeby 
zobaczyć jakby, jak one są interpretowane przez Państwa, też jednak jakoś subiektywnie, jak 
rozmawiają z naszymi indywidualnymi doświadczeniami na polach lubelskiej kultury, turystyki 
i sportu. Ale na początek chciałabym zadać pytanie, jak się czujecie w takim towarzystwie, które 
zostało stopione w jeden klaster. A więc reprezentacja jakby trzech różnych perspektyw, trzech 
różnych optyk. Też pamiętam, że czasami optyk, zwłaszcza sportu i kultury, które czasami były 
w pewnym sensie konkurencyjnie do siebie nastawione, więc rozmawiając o rozwoju Lublina pod 
kątem jakościowym i też takich jakościach nastawionych na budowanie współprac. Chciałabym 
zapytać po kolei każdego z Państwa, w jaki sposób widzicie synergię pomiędzy tymi obszarami, 
w jaki sposób one znajdują odzwierciedlenie w powstającym dokumencie Strategii, a gdzie jednak 
nadal mogą się pojawiać potencjalne kolizje. Być może są takie obszary, które po prostu wyma-
gają doprecyzowania. Przy czym poproszę o taką subiektywną interpretację każdego z Państwa, 
właśnie popartą waszymi doświadczeniami i spojrzeniami. I może zaczęłabym tutaj od Pana 
Pawła Zagrodniczka, bo jakoś tak w oku Panu błysnęło, że jest Pan w pełnej gotowości do udzie-
lenia odpowiedzi. 

Paweł Zagrodniczek: Dobrze, czyli wywołany do odpowiedzi, płynnie do niej przejdę. Dla mnie to jest 
kwestia taka, że sport to jest kultura fizyczna. Bardzo często tych sformułowań używamy po prostu 
zamiennie, więc można powiedzieć, że z kulturą mamy troszkę wspólnego, a nie oszukujmy się, jest 
wiele ciekawych aren, nie tylko tutaj w Polsce czy u nas w regionie, ale też na świecie, więc jakoś z po-
dróżą i turystyką, myślę, że też mamy troszkę wspólnego. To tak słowem wstępu. Wydaje mi się, że to 
jest też troszkę trudne, żeby pogodzić takie trzy obszary, bo na pewno możemy znaleźć jakieś podo-
bieństwa, ale to też jest zupełnie inna specyfika. Jeśli popatrzymy, oczywiście mówię tutaj z własnego 
punktu widzenia, ale jednak, jeśli organizujemy jakieś duże wydarzenie sportowe czy kulturalne, to ono 
jednak jest w jakichś ramach czasowych określone. Raczej zdarzają się jakieś wystawy czy festiwale, 
które są troszkę dłuższe, ale zawody sportowe takie najkrótsze, mecz koszykówki na przykład to jest 
1,5–2,0 godziny. Natomiast jeśli mówimy o turystyce, no to tutaj już mówimy raczej o promocji regionu 
lubelskiego i tutaj nie skupiamy się na jednym czy dwóch dniach w roku, tylko jednak o takiej szerszej 
perspektywie. Dlatego to są pewne różnice, ale myślę, że musimy patrzeć wielopłaszczyznowo i jestem 
pełen optymizmu co do tego, że ta Strategia, te plany, one gdzieś tam właśnie będą taką synergią 
i nawzajem te obszary będą nie siebie dzielić, a właśnie będą się wspierać. Na początek może tyle. 

Paulina Paga: Dziękuję. To ja może przekażę swój mikrofon. 

Waldemar Tatarczuk: Pytanie jest bardzo szerokie i to można by parę dni spędzić odpowiadając na nie. 
A zestawienie jest tak samo zagadkowe jak jakiekolwiek dowolne inne zestawienie. Ja bym najchętniej 
odpowiedział pytaniem, co kierowało autorów tego modelu, który połączył te trzy dziedziny ze sobą 
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i co to miało na celu. Bo można się domyślać różnych powodów, można się zastanawiać nad różnymi 
polami wspólnymi, polami wykluczającymi się, które się jakoś tam uzupełniają. Dla mnie na pewno, co 
akurat jest dosyć rażące w Strategii, na tyle, na ile ją przejrzałem, że kultura najczęściej występuje przy 
spędzaniu czasu wolnego. I to jest poważny problem z takim pozycjonowaniem kultury, bo wtedy ona 
może być łączona dosłownie z bardzo różnymi, może być z gastronomią, z rolnictwem, ogrodnictwem, 
rybołówstwem i turystyką, z niektórymi polami turystyki, bo znowu ta turystyka, to też jest potwornie 
szerokie pole. Także, jeśli mówimy o tym czasie wolnym, to to mnie razi. Natomiast jeśli samo łączenie 
ze sportem czy kulturą fizyczną, tak jak Pan to nazwał, jest mi zdecydowanie bliższe. Tylko że też, jeśli 
popatrzymy na sport czy kulturę fizyczną może szerzej, jako dbanie o ciało, czyli kultura, która obejmuje 
jakby tę sferę mentalną, umysł i kultura fizyczna, która zajmuje się ciałem, czy mam zdrowe ciało 
i zdrowego ducha. I wtedy to jest bardzo interesujące zestawienie. Bo znowu, jeśli mówimy o tych wy-
darzeniach, bo znowu to kultura też jest często identyfikowana z tymi wydarzeniami, koncertami, fe-
stiwalami, festynami itd. i to jest dla mnie też jakby tylko część tego pola kultury, które nie wiadomo, 
gdzie ono się przepływa z rozrywką, czym się różni rozrywka od kultury – tu mamy taką nieostrą granicę 
i czasami ta rozrywka jest identyfikowana jako kultura i pole kultury się rozlewa i właściwie ginie w niej 
to co wydaje mi się jej sensem, a jest nią, nie wiem, chociażby refleksja, chociażby myślenie krytyczne. 
Bo tak samo przecież na literaturze możemy patrzeć, nie wiem, no książka książką. Książka, czyli kilka-
set, kilkadziesiąt – blok papieru posklejany i zadrukowany. Ale on może być różnymi treściami zadru-
kowany. Może być treściami rozrywkowymi, a może być treściami intelektualnymi czy wzbogacającymi 
nasze myślenie. To na początek zakończę ten wywód, który mógłby trwać jeszcze tydzień. 

Paulina Paga: Pozwolę sobie odebrać pałeczkę. Dziękuję za głos. Traktuję to jako taką rundę tro-
chę, żeby właśnie zrozumieć, jak każdy z nas rozumie pewne pojęcia i gdzieś je tutaj sytuujemy 
na obszarach wspólnych i obszarach różnych. I też jakby mając w pamięci te dwie pierwsze wy-
powiedzi, już na tzw. parkingu bym zostawiła pytanie o powody takiej organizacji treści. Czę-
ściowo to było wyjaśnione na panelu, który się wydarzył tuż poprzedzającym to spotkanie. Więc 
jakby to wydarzenie jest tak pomyślane, że co chwila jest przypomnienie o tym, jak wyglądały 
prace nad Strategią, ale korzystając z obecności tutaj osób reprezentujących Wydział Strategii 
czy osoby Urzędu Miasta Lublin, myślę, że za chwilę chciałabym wywołać do głosu. A druga kwe-
stia, którą też bardzo wyraźnie usłyszałam, to był taki podział pomiędzy, jak rozumiem incyden-
talnością czy krótkotrwałością sytuacji sportowych, czy takich kulturalno-rozrywkowych, tutaj 
bardziej rozumianych jako festiwale, a takimi procesami związanymi z kultywowaniem, etymo-
logicznym znaczeniem słowa kultury od kultywowania i takiego długo nawet no nie falowego, 
ale wieloletniego procesu. I też pamiętam, wczytując się w poszczególne podrozdziały Strategii, 
zarówno, jeśli chodzi o sport i kulturę, na razie tam najbardziej to zapamiętałam. Były też takie 
postulaty i kierunki dotyczące narzędzi długofalowego wspierania finansowego. Więc do tego 
też bym się chciała odnieść za chwilę, ale jeszcze nie przechodźmy dalej, zanim nie usłyszymy 
perspektywy Pani Doroty i właśnie tej perspektywy z obszaru turystyki. 

Dorota Lachowska: Akurat to połączenie dla mnie nie jest aż tak rażące jak dla moich przedmówców. 
Turystyka to bardzo szerokie pojęcie i myślę, że branża turystyczna, ludzie turystyki, nie mają wstrętu 
co do pewnego rodzaju połączeń, które w naturalny sposób właśnie z turystyką się wiążą, mając na 
uwadze jakby podstawową definicję chociażby przedstawianą przez Światową Organizację Turystyki, 
trzeba wspomnieć o tym, że to jest jakby całokształt doświadczeń, które właśnie turysta, czyli przyjeż-
dżający, zmieniający swoje miejsce zamieszkania, doświadcza od momentu wyjazdu z domu, do mo-
mentu powrotu. I dla mnie te połączenia są tak bardzo naturalne jak to, że człowiek podróżując wyjeż-
dża właśnie i przyjeżdża, dlatego że kierują nimi przeróżne motywacje. I motywy podróży turystycznych 
opierają się o wiele czynników. Jednymi są właśnie sport, udział w wydarzeniach sportowych, aktyw-
ność, czyli chęć nie tylko oglądania, ale też osobistego udziału w pewnych wydarzeniach, biegach. Cho-
ciażby imprezach narciarskich itd. I mogłabym tu jeszcze bardzo, bardzo dużo wymienić podobnych 
aspektów. Natomiast jeśli chodzi o połączenie turystyki z kulturą, to jakby to jest bardzo pierwotne 
połączenie, takie jedno z najbardziej pierwotnych, bo te podróże religijne na początku, to one dokładnie 
wiązały się właśnie z kulturą i funkcjonują w taki sposób, z taką motywacją ludzie podróżują do dzisiaj 
i nie mówimy tutaj tylko o wydarzeniach ludycznych, które mają miejsce czy to w Lublinie, czy w innych 
miastach, w których udział jest jakby taką rzeczą naturalną, ale mówimy też o udziale w wydarzeniach 
nazwijmy to kultury wysokiej, takich jak istotne koncerty muzyki poważny, chociażby Opera Wiedeńska, 
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no takie najbardziej może podam przykłady oczywiste, czy udział w wystawach, chociażby ostatnia wy-
stawa Hirsta w Rzymie, czy też udział w wydarzeniach teatralnych, które są organizowane w różnych 
miejscach Europy i świata. Więc te związki sportu i kultury, są naprawdę bardzo, bardzo bliskie. Chcę 
tylko jakby podkreślić to, że tak naprawdę ta turystyka, może wesprzeć te wszystkie działania w ich 
rozwoju, a jednocześnie przyczynić się do czerpania korzyści przez mieszkańców, właśnie z rozwijania, 
właśnie w tym kontekście, rozwijania się właśnie w tym kontekście turystycznym, w oparciu o kulturę 
i sport. 

Waldemar Tatarczuk: Ja tylko ad vocem, bo ja nie powiedziałem, że rażące, że zagadkowe. Absolutnie 
mnie to nie razi, ale to jest zagadka połączenie. 

Paulina Paga: Być może to jest ten moment, w którym powinniśmy jednak udzielić odpowiedzi 
na to pytanie, żeby nie kręcić się wokół tego tematu i móc pogłębić tę rozmowę. Więc ja oddaję 
na moment mikrofon Panu Michałowi Furmankowi z Wydziału Strategii Miasta Lublin, Urząd 
Miasta Lublin. 

Michał Furmanek: Dobry wieczór Państwu. Zacznę od takiego stwierdzenia, które powinno Państwa 
trochę usatysfakcjonować. Każdy z obszarów, który jest połączony Lublinem twórczym, aktywnym i go-
ścinnym, zasługuje na odrębne miejsce w dużej Strategii miasta. Natomiast my podjęliśmy taką decy-
zję, że jednak Strategia będzie funkcjonowała w ramach pięciu obszarów, które muszą siłą rzeczy inte-
grować dwanaście obszarów wertykalnych, które czasami łączą jakieś punkty styku i wspólne ele-
menty, wspólne pola oddziaływania. W tym przypadku, w przypadku kultury, sportu i turystyki, doszli-
śmy do wniosku, że są to obszary względnie do siebie zbliżone. Przyznam szczerze, że najmniej i naj-
więcej wątpliwości, budzi tutaj obecność sportu. Ale sportu traktowanego też jako wydarzenia masowe 
i specyficzna oferta miejska, która buduje potencjał Lublina jako destynacji turystycznej, jako miejsca, 
które przyciąga, bo to nie tylko sport zawodowy oczywiście czy profesjonalny, ale to również kultura 
fizyczna, o której Pan mówił, to również rekreacja. A wszystko to, w gruncie rzeczy i kulturę, i sport, 
i turystykę, łączy to określenie, którego Państwo bardzo nie lubię – to są przemysły czasu wolnego 
i czas wolny. I może się tu oczywiście spierać, na ile ten czas wolny precyzyjnie określa korzystanie 
z produktów kultury, sportu i turystyki. I jest to dyskusyjne niewątpliwie. Ale ten obszar, te trzy obszary 
musiały być połączone, one zdecydowanie w naszej opinii leżą blisko siebie. Ja też chciałbym podkreślić 
pewną rzecz. Od dawna mówimy, to się dzieje od czasu, kiedy Europejska Stolica Kultury jako koncept 
i program zajęła w umysłach i sercach Lublinian tak istotne miejsce i stała się taką lokomotywą, siłą 
napędową tego co się w kulturze lubelskiej działo. Od tego czasu produkty kultury, bo ja też bym chciał 
powiedzieć wprost – produkty kultury to są elementy komercyjne. One mają bardzo wiele wspólnego 
również z gospodarką i być może ona też tu się powinna znaleźć, ale te elementy się też znalazły w in-
nych miejscach Strategii. Siła napędowa jaką jest kultura, buduje bardzo wiele produktów, które sta-
nowią taki element przewagi konkurencyjnej miasta. To samo zresztą dzieje się ze sportem i tak się 
powinno dziać, bo czołowe drużyny sportowe z ich ofertą, można powiedzieć spędzania wolnego czasu, 
żeby daleko nie szukać, dzisiaj mamy mecz Motoru Lublin z Legią Warszawa i oczywiście Motor wygra. 
Natomiast to jest też wydarzenie o charakterze turystycznym. To o czym mówiła Dyrektor Lachowska. 
To jest to co my przez cały czas walczymy, żeby Lublin był takim punktem odniesienia, destynacją tu-
rystyczną. I teraz wracając do takiej pierwotnej koncepcji – Państwo doskonale wiedzą, że marką wio-
dącą w Lublinie jest koncepcja marketingowa Lublin Miasto Inspiracje. Ta koncepcja oparta jest na 
przede wszystkim produktach kultury. Bo do kultury i do dziedzictwa kulturowego się zawsze w swoim 
początku odwoływała. Natomiast jest traktowana również jako taki driver, nośnik oferty turystycznej. 
I w tym sensie kultura napędza turystykę. My możemy oczywiście o polach kultury czy o produktach, 
czy o, nie wiem, jak to nazwać, obszarach kultury takich jak, przepraszam, turystyki, takich jak turystyka 
historyczna, turystyka medyczna, która w Lublinie zaczyna grać bardzo silną rolę, przemysł spotkań, 
który jest napędzany znowu ofertą przestrzeni wystawienniczych, to wszystko się ze sobą łączy. I teraz 
szukając jakiegoś wspólnego mianownika, powstał ten obszar. Ja wiem, jeszcze raz powtórzę, że każdy 
z obszarów, które Państwo reprezentują, a szczególnie kultura, zasługuje na odrębne potraktowanie. 
Ale znowu, to jest jedynie punkt wyjścia, mówimy o tej Strategii, która będzie za chwilę uchwalana. To 
jest element, który ma łączyć. To jest punkt wyjścia przede wszystkim dla programów i strategii sek-
torowych. To co będzie istotne w kontekście wdrażania tej Strategii, to wypracowanie strategii sportu, 
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strategii kultury i strategii turystyki, która istnieje, ale musi zostać aktualizowana. Pod można powie-
dzieć profil wynikający ze strategii ogólnej. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Chciałbym, 
przyznam szczerze, żeby w Strategii znalazły się te trzy obszary jako obszary oddzielne, ale taki przy-
jęliśmy schemat dokumentu i musimy się z tym zmierzyć. 

Paulina Paga: Dziękuję za odpowiedź. Ja się zmierzę z dalszą sekcją pytań. W związku z tym 
chciałabym teraz jednak pochylić się nad każdym z tych obszarów jakby pojedynczo i bardziej 
indywidualnie. Też nawiązując do takich wniosków, czy ważniejszych głosów z poprzedniej sesji, 
Pan Dyrektor Eco-Techu mówił, że jednak ta Strategia jest dokumentem nadrzędnym. Tzn. mając 
w pamięci, że pracowaliśmy jako grupy robocze i jakby podczas poszczególnych etapów organi-
zacji całego procesu, gdzie trzeba było sięgnąć do bardzo praktycznych sytuacji, to jednak Stra-
tegia formułuje cele i kierunki ogólne. I teraz w odniesieniu do wypowiedzi Pana Michała Fur-
manka, chciałabym się upewnić, że te wizje nadrzędne, czy te cele nadrzędne, jakby upewnić się, 
bardziej usłyszeć, w jaki sposób one rezonują z każdym z Państwa. Czyli ta wizja, która jest w tej 
części narracyjnej, opisowej, dedykowana sportowi, przemysłom kultury, tutaj myślę, że też na 
poziomie takiego rozbierania znaczeń, będzie moment, żeby o tym porozmawiać. A także tury-
styki. Jakby chciałabym usłyszeć to co znaleźliście Państwo i w tym opisie narracyjnym, i w celach 
strategicznych, i kierunkach, co z Państwem najbardziej rezonuje, ale też być może coś co wy-
maga, nie wiem, doprecyzowania, może zmiany akcentów, a może właśnie na poziomie posługi-
wania się słowem i językiem, budzi jakieś emocje czy uwagi. I pozwolę sobie teraz może zacząć 
od Pani Dyrektor Doroty Lachowskiej. 

Rafał Koziński: Czy można się odnieść? 

Paulina Paga: Tak, a możemy jeszcze chwilę? 

Rafał Koziński: Ja do tego co Pan Furmanek. 

Paulina Paga: Dobrze, to ja oddaję mikrofon. 

Rafał Koziński: Rafał Koziński, Centrum Kultury w Lublinie. Słowa Pana kolegi, przyjaciela Furmanka, 
są dla mnie przerażające. Jeżeli to jest dokument nadrzędny i z niego będą wyprowadzone strategie, no 
to ja jestem trochę zdziwiono-przerażony tym co zostało i w jaki sposób zostałaby tutaj potraktowana 
kultura. Nie chcę się pytać o sporcie, bo nie jestem w tym profesjonalny, w kulturze jestem wykształ-
cony, mam doświadczenie, troszkę rzeczy zrobiłem i jakby na tym obszarze myślę, że się znam. I trochę 
mam, myślę, że jakichś refleksji. I ja sobie dosyć rzetelnie przepracowałem tę Strategię, pomimo że ona 
była w wersji nieedytowalnej, co też było przerażające w pierwszym procesie konsultacji, że była niee-
dytowalna. Ale trudno. Roboczo, ręcznie to przerobiłem. Kultura do samego momentu, jak nie została 
opisana jako przemysły kultury, została potraktowana w sposób służalczy dla innych dziedzin. To co 
trochę mówił Waldek Tatarczuk. I ja tutaj mam wypisane takie rzeczy jak – kultura służy jako wsparcie 
przy współpracy z uczelniami. Artyści w Strategii zostali użyci tylko i wyłącznie, artyści w Strategii, 
tylko i wyłącznie jako współpraca z uczelniami, szkołami i uczniami. Nie ma miejsca dla artystów, dla 
ich procesu twórczego. Mają tylko służyć uczelniom i szkołom. Rekomendacje się pojawiły nowych kie-
runków kształcenia artystycznego, teatralnego i kreatywnego. Dzwoniłem dzisiaj do kolegów, którzy 
zajmują się teatrem i uczą na uczelni teatrologię. Nie ma naborów na teatrologię, bo nie ma chętnych. 
My będziemy to wypracowywali teraz, powoływali nowe kierunki kształcenia teatralnego, a obecnie 
tych naborów nie ma, bo się ludzie nie zgłaszają. Został skasowany, nie wiem, czy już do końca, kieru-
nek studiów historia sztuki, chyba na KUL-u jest proces zamykania. Instrumentalne wsparcie instytucji 
kultury dla przemysłów kultury. Nie ma o instytucjach kultury jakie powinny być, jak się powinny roz-
wijać, w którą stronę mogłyby się sterować, komu służą, po co są itd., tylko służą przemysłom krea-
tywnym. I dalej – instytucje kultury mają wspierać szkoły, uczelnie, posiadać u siebie przemysły krea-
tywne, wspierać turystykę, seniorów, służą sąsiadowi, wielokulturowości, pogłębiają ekspresję. Fi-
zyczną również i rehabilitację robią instytucje kultury itd. Cała ta kultura została użyta w sposób abso-
lutnie instrumentalny, służalczy dla innych obszarów, nie ma jakby tutaj narracji o tym, czemu ona jest 
i po co, aczkolwiek wielokrotnie się pojawia ona jako ten proces w wielu miejscach, że jest uznawany 
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przez mieszkańców, podkreślają, że bardzo im się podoba, że widzą różnicę. Biznes widzi, że tylko kul-
tura wyciągnęła nas z pewnego niebytu itd. Zostały użyte słowa – Europejska Stolica Kultury i w tej 
Strategii została użyta tylko raz ta nazwa, w momencie, w opisie co będzie w roku 2030, że już jesteśmy 
po wygranym konkursie Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a nikt jeszcze nie podjął decyzji, czy startu-
jemy, po co startujemy, jak startujemy. Nie ma tutaj o tym zdania. I to jest troszeczkę sytuacja tak na 
wstępie dziwaczno-przerażająca. Ale jeżeli już dochodzimy do samego rozdziału, który traktuje kulturę 
jako przemysły kultury, ja mam wyobrażenie co to są przemysły kultury i branża twórcza. Nie widzę 
tego obszaru aż w tak wielkim stopniu niezwykle prężnie rozwijającego się w Lublinie oraz na Lubelsz-
czyźnie, żeby temu poświęcać cały rozdział. Jest kilka jednostek, które zajmują się branżą twórczą czy 
przemysłami kultury i cała kultura została sprowadzona tylko i wyłącznie do tych jakby przemysłów 
kultury, z opisu Państwa. Kultura jest traktowana jako ważny element tożsamości i wizerunku miasta. 
Największym wyzwaniem jest utrzymanie różnorodności pola kultury. To są jakieś ogólne truizmy, 
a później wchodzimy w przemysły kultury z powrotem, że tu będziemy rozwijali te przemysły kultury. 
No to jest trochę dziwna rzecz. I trochę jakaś niespójna z tym co jest w wielu aspektach ta kultura tutaj 
podkreślana i wyznaczana, że ona nas, zresztą Pan przed chwilą sam powiedział, że był jakimś moto-
rem itd. Nie wiem, dlaczego Państwo tak zrobili. Rozumiem, że będą te sektorowe, tylko jak rozma-
wiamy, że jeżeli sektorowe strategie będą wyprowadzane z tej głównej, to tutaj kultura naprawdę jest 
źle opisana, niegodnie, niewłaściwie, nie na swoją rolę. Ja powiem tylko tyle, to co też trochę też po-
wiedział Waldek, wielokrotnie tutaj był zaproszony przez Urząd Miasta, przez Państwa, prof. Jerzy Hau-
sner, który robi badania od lat – gospodarka i kultura. Próbuje kapitalizować, monetyzować jakby opo-
wieść o kulturze, jak ona wpływa na gospodarkę, że kultura stanowi gospodarkę i na nią wpływa bardzo 
mocno. I Hausner mówi, może teraz zmienił zdanie, ale pisał, że sercem kultury jest sztuka. O sztuce, 
o artystach, o procesie twórczym w tej Strategii nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma o tym, że stwarzane 
będą warunki dla rozwoju twórczego, dla procesu twórczego, dla powstawania. Czas wolny i festiwale 
to nie jest sama kultura. To tak nie można tego sprowadzić do tej roli, naprawdę, bo to jest nie tak. 
Gdyby nie było procesu twórczego, gdyby nie artyści robili rzeczy, to Waldek nie miałby co wystawiać, 
nie byłoby spektakli plenerowych itd. Nie byłoby później tych festiwali, nie byłoby później nakręconej 
wokół tego turystyki. Państwo tutaj gdzieś zapomnieli, nie wiem kto siedział w tych TGR-ach, kto to 
konsultował, że jakby nie ma tego procesu twórczego, nie ma tego jądra kultury. Naprawdę. I to jest 
przerażające. Jeżeli chcecie z tego wyprowadzać strategię sektorową, to to będzie po prostu jakiś hum-
bug. Chyba że taka jest nowa wizja miasta, że kultura jest służalcza i tyle. To powiedzcie nam to szcze-
rze, to będziemy wiedzieli, jak się zachowywać. Że robimy tylko plenerowe festiwaliki, robimy kulturę 
czasu wolnego i z głowy. Wyrzucamy artystów, nie robimy ciekawych wystaw, tylko te, które są lu-
dyczne. Nie robimy spektakli krytycznych i problemowych, tylko robimy te, które są fajne i śmieszne. 
Będziemy wystawiali komedie do końca życia. 

Paulina Paga: Ja bardzo dziękuję za ten głos. To bardzo dobrze, że się budzimy energetycznie też 
i krytycznie na początku już tej dyskusji. Tym samym przeproszę na chwilę Panią Dyrektor La-
chowską i poproszę o cierpliwość, żeby tutaj udzielić odpowiedzi, ale jednak zajmujmy się jednym 
tematem naraz. Pan Michał Furmanek już tu się szykuje do riposty i do wyjaśnienia perspektywy 
Urzędu Miasta i właśnie Wydziału Strategii, w takim układaniu tych, mówiąc kolokwialnie, puz-
zli. Ale jeszcze ćwierć minuty zanim pozwolę, ja mam jeszcze prośbę do Pana Rafała Kozińskiego, 
żeby te bardzo cenne i celne uwagi, jeszcze spróbować podsumować w taki sposób, po tej odpo-
wiedzi usłyszanej, w formie takiej konstruktywnej krytyki, czyli bez użycia… Pokazując konkretne 
postulaty, na zasadzie takich co wzmocnić, a nie czego nie robić. 

Rafał Koziński: [zakłócenia, 04:36:26]. 

Paulina Paga: Bardzo się cieszę, chciałabym jednak też dać szansę Dyrektorowi Tatarczukowi, 
żeby jako panelista zaproszony, swoje 20 stron notatek mógł wyrazić. Ale też mam prośbę, żeby 
właśnie dając te uwagi krytyczne, od razu pokazywać jakby ten wektor zmiany, w którą stronę 
wektor zmiany miałby wędrować. Już oddaję mikrofon. 

Michał Furmanek: Ja bardzo się cieszę, dziękuję za taki głos ze strony Pana Dyrektora Kozińskiego. 
Drogi Rafale, to jest w gruncie rzeczy dla nas bardzo cenna uwaga. Ja bym chciał się w pierwszej kolej-
ności odnieść do procesu twórczego. Proces twórczy jest sprawą artystów i nie ma miejsca w Strategii 
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miasta na odnoszenie się do niego bezpośrednio, bo my musimy działać na poziomie ogólnym, czyli 
raczej odnosić się do instytucji miejskich, które kulturę tworzą i które w swoich misjach mają proces 
twórczy i robią to na tkance twórczej najlepiej jak potrafią i robią to doskonale. Chcę powiedzieć jedną 
rzecz. To nie jest Strategia Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz Urzędu Miasta Lublin per se, 
tylko to jest Strategia, która jest wynikiem opinii mieszkańców i środowisk twórczych również, które 
po pierwsze w całym procesie konsultacyjnych, w wielu jego miejscach i na wielu jego etapach się wy-
powiadały oraz ludzi, którzy potem konsolidowali te myśli w trakcie prac Tematycznych Grup Robo-
czych. W Tematycznych Grupach Roboczych zasiadali przedstawiciele świata kultury, instytucji kultury, 
przedstawiciele Urzędu odpowiedzialni za kulturę, 100 razy bardziej kompetentni od nas, urzędników 
z Wydziału Strategii, w tym temacie. Więc naszą rolą było tylko zintegrowanie w dokumencie strategii, 
myśli, które pojawiły się i wypłynęły jako rekomendacje kierunków rozwoju, właśnie w TGR-ach. Więc 
poniekąd myśmy zintegrowali to po prostu w formie dokumentu. My wszelkie tego typu uwagi 
uwzględnimy. Natomiast, kiedy mówimy o roli środowisk twórczych czy procesu twórczego, kreatyw-
nego, ciężko się odnosić w dokumencie Strategii, który ma kierunkowe działanie, do takich elementów, 
które ja rozumiem, że one stanowią podstawę w ogóle tworzenia kultury. Ja się z tym zgadzam. I oczy-
wiście my przyjmiemy te uwagi i oczekujemy na to, że te 20 stron zostanie przekształcone w rekomen-
dację, co należy zmienić w tej Strategii, jak traktować kulturę. Tyle mogę na ten moment powiedzieć. 

Rafał Koziński: W poprzedniej Strategii z 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, napisali Państwo dokład-
nie w misjach i celach strategii rozwoju Lublina całego, nie kultury. Przytoczę tylko dwa punkty, które 
zawsze mnie niezwykle, ale to naprawdę niezwykle cieszyły, że w dokumencie strategicznym zostało 
to zapisane. Interdyscyplinarne i twórcze mieszanie się ludzi i środowisk. I drugi punkt – kulturę akcep-
tacji ryzyka kreatywnego chaosu, dającą szansę pozytywnym przypadkom. Mieliście Państwo odwagę 
napisania wtedy takiego zdania, które jest bardzo otwierające, bardzo szerokie i jakby właśnie nasta-
wione na kulturę akceptacji ryzyka kreatywnego chaosu, dającą szansę pozytywnym przypadkom. Te-
raz macie jakieś większe problemy z tym, żeby się otworzyć? Nie rozumiem. 

Michał Furmanek: Nie mamy problemów, tylko my przekładamy na język Strategii wolę mieszkańców 
oraz decyzje grona eksperckiego, które tworzyły Tematyczne Grupy Robocze. 

Paulina Paga: W tym momencie muszę na chwilę jednak odebrać mikrofon, również przez szacu-
nek dla czasu będącego do dyspozycji pozostałych, a właściwie formalnych panelistów i paneli-
stek. I jeszcze będąc chwilę przy kulturze, poprosiłabym Pana Dyrektora Tatarczuka, żeby wła-
śnie spróbował odnieść się i do tego co przed chwilą było wspomniane, ale też do tej swojej wizji, 
która w tym sensie rozumiem, że będzie rozmawiała na poziomie nadrzędnych kierunków i celów, 
i tego w ogóle do czego dążymy i co ma być zapisane w nadrzędnej Strategii, po to, aby robić 
podrzędny dokument, którym jest strategia dla kultury. 

Publiczność: Wykonawczy, nie podrzędny. 

Paulina Paga: Przepraszam, wykonawczy. Więc na poziomie celów i kierunków będę prosiła, żeby 
się Pan do tego odniósł. A później to samo pytanie chciałabym, żeby powróciło do Pani Dyrektor 
Doroty Lachowskiej i do Pana Pawła Zagrodniczka, żebyśmy jednak sprawiedliwie spróbowali 
albo bardziej sprawiedliwie, zarządzić tym czasem, mimo że widzę, że tutaj serca też osób na 
widowni, są bliżej obszaru kultury niż tych dwóch pozostałych. Tym niemniej, Panie Dyrektorze. 

Waldemar Tatarczuk: Dużo wątków się pojawiło. Dużo interesujących wątków. W dużej części zga-
dzam się z tym co Rafał Koziński powiedział, że ta kultura w Strategii została jakby okrojona z tego co 
tak naprawdę ją tworzy, bo została ograniczona wyłącznie do produktu, to potwierdził Pan Michał Fur-
manek, że właśnie zajmujemy się instytucjami, które prezentują, jakby są prezentujące. Ale ten proces 
twórczy, tak jak Rafał powiedział, bez procesu twórczego nie ma też tego produktu. Żeby produkty 
powstawały, muszą być warunki do ich tworzenia, również w mieście. Jeśli chcemy tworzyć produkty 
kulturalne a nie je importować, to musimy stwarzać warunki do tej produkcji, to jest proste. Podoba mi 
się to jednak, Rafał mówi o służalczości. Ja bym powiedział inaczej, że ta kultura przepływa przez 
wszystkie dziedziny życia i przez wszystkie dziedziny, jakby te obszary Strategii. Co jest oczywiste, bo 
to jakby jest ten element takiego naszego życia intelektualnego, bo ja bym się skoncentrował jednak 
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na tym obszarze intelektualnym, a dziedzictwie, które też dosyć często się pojawia w Strategii. Myślę, 
że ono aż tak wielkiego znaczenia dla rozwoju Lublina nie ma, bo jeśli podkreślamy wartość procesu, 
który towarzyszył ESK, no to dziedzictwa nam nie przyrosło, tylko zupełnie czegoś innego, no jednak 
aktywności. I jakby ten rozwój Lublina w ciągu ostatnich lat wynikał ze wzrostu aktywności i ze wzrostu 
wsparcia miasta dla rozwoju kultury, a nie, że nagle nam tego dziedzictwa przyrosło, bo nie mamy wię-
cej zabytków i jakichś innych wytworów z wieków poprzednich. Ja jednak ciągle odnosząc się do tego co 
Pani Dorota Lachowska wspominała, to jest dla mnie oczywiste, że kultura jest elementem turystyki, 
bo to w naturalny sposób tworzymy produkty kulturalne, nie tylko dla mieszkańców miasta, aczkolwiek 
wydaje mi się, że to jest podstawowa funkcja instytucji i twórców kultury mieszkających w mieście, że 
jednak oni funkcjonują w konkretnej przestrzeni i z tej przestrzeni czerpią to co czerpią i tej przestrzeni 
oddają. Także wyjmowanie kultury i jej wyizolowywanie, jakby w jakimś tam sensie oczywiście jest uza-
sadnione, ale zdecydowanie należy podkreślać tę jej istotność dla wszystkich obszarów strategicznych 
miasta. No bo tak. Z tym czasem wolnym, to dla mnie, przemysłami czasu wolnego, to z tym oczywiście 
w jakimś stopniu. Ale nie wiem, czy w Strategii, bo tak dokładnie jak Rafał jej nie przestudiowałem, 
czy jest też życie religijne, które jest ważnym elementem przemysłów czasu wolnego. Czy muzeum na 
Majdanku jest elementem przemysłu czasu wolnego. Bo zastanówmy się, jeśli jakby wkładamy w ten 
obszar kulturę, no to miejmy świadomość co robimy, że nazywanie części kultury czasem wolnym, jest 
takim barbarzyństwem po prostu. Albo obawiałbym się tego. 

Michał Furmanek: W Strategii de facto nie ma mowy o czasie wolnym w kontekście kultury i tego 
obszaru. My tego pojęcia nie używamy, zresztą celowo, dlatego że to o czym Pan mówi, my mamy 
świadomość tego, że w niektórych przypadkach byłoby to poniżanie czy obraza wręcz niektórych ele-
mentów. Ja wiem, że Państwo się też zżymają na takie podejście, które mówi – kultura to jest poniekąd 
produkt kultury, a ten produkt kultury jest tworzony przez instytucje kultury, których to jest misją. Nie 
tylko. 

Waldemar Tatarczuk: Absolutnie. W niewielkim procencie, takim naprawdę niewielkim. Bo ja pracuję 
w instytucji kultury. 

Michał Furmanek: To w takim razie, czym się zajmuje instytucja kultury? 

Waldemar Tatarczuk: Już mogę Panu odpowiedzieć, jeśli to jest pytanie. Instytucja kultury udostępnia 
miejsce na prezentację produktu kulturalnego, jeśli już używamy takiego słowa. Może inspirować two-
rzenie, ale nie zajmuje się produkcją. Instytucje, które mamy w Lublinie, nie wiem, czy Galeria Labirynt… 
No nie, nie produkuje, my nie malujemy obrazów, my nie robimy filmów wideo, nie robimy instalacji. To 
artyści robią. Czy Centrum Kultury produkuje? Nie. 

Michał Furmanek: Ale zatrudnia artystów. 

Waldemar Tatarczuk: To artyści produkują i pokazują w Centrum Kultury. 

Michał Furmanek: Tak, ale zatrudnia artystów. Akurat Galeria Labirynt może jest, nie chcę mówić, że 
wyjątkiem, ale w przypadku Centrum Kultury mamy do czynienia z pewnym konglomeratem, który udo-
stępnia, ale również produkuje, ponieważ produkujecie różne rzeczy. 

Rafał Koziński: Andersen produkuje takie rzeczy, bo jest instytucją artystyczną do tworzenia takich 
rzeczy jak wydarzenia, spektakle itd. A to co mówi Waldek, takie są zasady gry w kulturze, że większość 
instytucji naszych lubelskich, w Centrum Kultury mamy 10% etatów artystycznych i oni w jakiś sposób, 
będąc artystami na etatach, tworzą, ale to jest niewielki procent, bo większość rzeczy to jest właśnie 
organizowanie, wspieranie, inicjowanie, zapewnianie logistyki itd. My większość swojego czasu nawet 
nie poświęcamy do końca swoim narracjom, swoim pomysłom i swoim rzeczom, bo mamy tę rolę jakby 
do innych sfer. Twórczość jest raczej indywidualnie skupiona u artystów, jak by to powiedzieć, w pra-
cowniach, w domach itd. Czy też już bardziej w fundacjach, instytucjach, w NGOs, one w Lublinie rosną, 
rosną, troszkę to ostatnio siadło. Ale ostatnio kulturą się bardzo mocno, np. w Warszawie, a jeżeli to 
jest Strategia na kolejnych kilka lat, zajmują się instytucje prywatne, czyli np. kawiarnie itd. Zajmują 
się tworzeniem czy upowszechnianiem, czy animowaniem kultury. I teraz, nie tylko instytucje służą do 
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tego. Widać, że to pole się bardzo mocno przesuwa w stronę NGOs oraz już prywatnych biznesów, które 
zaczynają to robić. A tego też nie ma tam. 

Michał Furmanek: Rzeczywiście nie ma i teraz ja sądzę, że chciałbym powiedzieć, że jakby ja się z wami 
zgadzam absolutnie, w tym sensie, że my przeszliśmy na poziom dyskusji o tym, czym się zajmują 
konkretnie instytucje kultury. Natomiast my widzimy obszar kultury, trochę tak z perspektywy helikop-
tera, pisząc ogólną strategię dla całego miasta. Stąd ciężko nam wgłębiać się w niuanse tego, jak wy-
gląda proces twórczy i czym konkretnie zajmują się poszczególne instytucje kultury. I to jest Panowie 
przede wszystkim wasza rola w przyszłości, żeby wypracować sektorową strategię kultury, która za-
adresuje te rzeczy. Ja wiem, że ona jest w tym momencie w agendzie Wydziału Kultury. Szkoda, że nie 
ma Dyrektora Karapudy, który by o tym opowiedział. Ja przede wszystkim chciałbym przeprosić, bo nie 
możemy się skupiać wyłącznie na kulturze w tej dyskusji i oddać głos Pani Dyrektor Lachowskiej i Pa-
nom. 

Paulina Paga: To ja jeszcze pozwolę sobie na bardzo krótką odpowiedź, czyli jest jeszcze taki 
instrument w toku procedowania tej Strategii, jak wysłuchania publiczne. Więc jakby zdaję sobie 
sprawę, że rozmawiamy teraz o tym, więc jakby ma to najwięcej sensu, żeby kłuć to żelazo, póki 
gorące, póki są na sali zainteresowane osoby i też jakby emocje, które budzi takie ujęcie tematu, 
powodują, że dalej o tym rozmawiamy. Tym niemniej mam taką propozycję proceduralną teraz, 
żeby jednak odnieść się przynajmniej w dwóch pytaniach do obszaru turystyki i sportu, zarówno 
wyczynowego, jak i powszechnego, też przez szacunek dla naszych gości, którzy wygospodaro-
wali czas i przygotowali się rzetelnie do spotkania. I obiecuję, że jeśli zostanie nam jeszcze chwila 
przed końcem spotkania, i jeśli będzie dalej taka potrzeba na widowni, to jeszcze wrócimy do 
wątków pomniejszych, związanych z kulturą. 

Waldemar Tatarczuk: Mogę jeszcze przez wzgląd i szacunek dla przedmówcy, czyli mnie, że skończę 
swoją wypowiedź. 

Paulina Paga: Przepraszam, bo ona faktycznie została przerwana. 

Waldemar Tatarczuk: Bo tutaj koledzy też poszli w dialogi. Krótko jeszcze ad vocem do Pana Michała, 
bo Pan się tutaj powołuje na prace TGR-ów. Ja tutaj reprezentuję tylko i wyłącznie swoją osobę, mimo 
że pracowałem w jednym z TGR-ów, właśnie dotyczącym kultury i przemysłów kultury kreatywnych. 
Niestety po pierwsze materiały wypracowane przez TGR nie były konsultowane z TGR-em po zakoń-
czeniu jego pracy. Po drugie, w Strategii, którą otrzymałem, dużo tych wypracowanych przez TGR dóbr 
zostało… gdzieś wyparowały, które w poprzednich materiałach się pojawiły tutaj i gdzieś znikły, nie 
wiem w jakim to procesie. To tyle. 

Dorota Lachowska: Dobrze, chociaż ciekawa dyskusja pomiędzy twórcą, jego dziełem i odbiorcą. Także 
myślę, że temat ciekawy, jak najbardziej. Natomiast odnosząc się już konkretnie do stron poświęconych 
turystyce, bo to myślę też istotne i istotne myślę też dla samej kultury gdzieś tam na końcu, więc chcia-
łabym zabrać tutaj głos. To czego mi zabrakło, powiem o rzeczach, do których mam zastrzeżenia też 
od razu na początku. Same tezy postawione na początku, trochę straciły na aktualności, bo nie 
uwzględniają okresu pandemicznego i to jest mój pierwszy zarzut, myślę, że konkretny. I żeby wycią-
gnąć prawidłowe wnioski, to potrzebne są tutaj konkretne badania i powiem więcej, że założenie, żeby 
na ten temat rozmawiać z mieszkańcami, w przypadku turystyki nie do końca jest zasadne. Zasadne 
jest w części, ja nie mówię, że w ogóle nie należy z nimi rozmawiać, bo należy. Nie do końca jest zasadne 
z tego powodu, że nie oni są odbiorcami albo nie tylko oni są odbiorcami końcowymi produktu. Więc 
w tym wypadku taka moja prośba, żeby jednak uwzględnić to przy wyciąganiu dalszych wniosków. 
Skończę i wtedy może… Tak więc uważam, że należy też uwzględnić mieszkańców, traktując ich jako 
też część ruchu turystycznego, ale jako tych odwiedzających, czyli tych niekorzystających z noclegów, 
a jednak uczestniczących w turystyce, czyli wyodrębnić te dwa obszary. Turysta i odwiedzający, i wtedy 
gdzieś nam będzie trochę łatwiej przygotować taką strategię. To jest jakby taka podstawa. Kolejny 
obszar, do którego bym się chciała odnieść, to przede wszystkim kwestia współpracy pomiędzy Lubli-
nem a regionem, bez której turystyka w województwie lubelskim generalnie jest słabym pomysłem po 
prostu, realizacja turystyki w ten sposób. Przepraszam, że to tak mówię może ostro, ale uważam, że 
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województwo lubelskie wg GUS, a jest to jedyne porównywalne w całej Polsce badanie, które jest rea-
lizowane sukcesywnie co roku, jest na 11–12 miejscu. I to jest nasze miejsce na ten moment. Tak wy-
gląda turystyka. Teraz nie chciałabym w ogóle robić takich badań, bo Lublin przez te dwa ostatnie lata 
bardzo ucierpiał przez okres pandemiczny i myślę, że to jest niedobra informacja, bo niestety te wszyst-
kie działania skupione na turystyce konferencyjnej, właśnie na przemyśle spotkań, okazały się niemoż-
liwe do realizacji po prostu. I to jest ten element, który należy uwzględnić. Kolejny aspekt, który chcia-
łabym uwzględnić, że jeśli myślimy o rozwoju turystyki w Lublinie i tym rozwojem ma się zajmować 
miasto Lublin, to miasto Lublin musi się zastanowić, co z zasobów dostępnych na tu i teraz, czyli na 
dzisiaj, zarówno, jeśli chodzi o potencjał ludzi, jak i potencjał atrakcji turystycznych – wydarzenia, wy-
stawy, instytucje kultury, artyści, wydarzenia sportowe. I jeszcze dodam do tego wszystko inne albo 
wszystko obok, co się wiąże ze spędzaniem czasu wolnego, z jego organizacją, z organizacją obsługi 
turysty, może zrobić, żeby stworzyć realną, w pełni przygotowaną, profesjonalną ofertę turystyczną. Ja 
w tej Strategii znalazłam odniesienia do regionu lub do instytucji zewnętrznych, natomiast nie znala-
złam żadnego odniesienia do tego, co miasto Lublin jako miasto Lublin, jak mogłoby wpłynąć na wła-
sne instytucje, którymi zarządza, żeby coś w tym kierunku zrobiło. Czyli chce, miasto Lublin deklaruje, 
że chce realnie wpływać na zwiększenie ruchu turystycznego, na zaproszenie turysty jakościowego, 
żeby uniknąć overbookingu, który dotyczy takich miast jak Barcelona czy Kraków już, ale już nie teraz 
oczywiście, nie w okresie pandemicznym. Natomiast jakby zrzuca tę odpowiedzialność trochę na region. 
A moje pytanie, tak, mogę przytoczyć tutaj, ja sobie to podkreśliłam oczywiście. To jest w zaleceniach 
i w synergiach. W Lublinie funkcjonują liczne instytucje kultury zarządzane przez władze regionu oraz 
instytucje centralne. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Państwowe Muzeum na Maj-
danku, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej. Stanowią one bardzo ważny i warto-
ściowy element oferty turystycznej miasta, wymagający wsparcia w zakresie rozwoju i komunikacji, 
w ramach działań promocyjnych. Synergia działań w tym zakresie jest bardzo pożądana i wskazana. 
Natomiast podobnego odniesienia nie znalazłam w stosunku do instytucji jakichkolwiek prowadzonych 
przez Miasto Lublin. 

Publiczność: Jest jeszcze instytucja, która jeszcze działać nie zaczęła. 

Dorota Lachowska: To jest moje zastrzeżenie. 

Michał Furmanek: Dorota, to jest strategia miejska, a nie strategia regionu. W związku z czym w tym 
przypadku my się odnosimy do instytucji i zasobów, które nie są nasze. 

Dorota Lachowska: Ale ja nie znalazłam odniesienia się do naszych. Też jestem mieszkanką Lublina. 

Michał Furmanek: W Strategii jest napisane wyraźnie, że ma być profesjonalizowana oferta i dążymy 
do tego, aby oferta turystyczna miasta została zintegrowana. Ma być bardzo konkretnie podporządko-
wana konkretnym obszarom i profesjonalizowana. I to jest napisane wprost. 

Publiczność: [zakłócenia, 05:03:00] zaleceń do miejskich zasobów, że wykorzystamy zasoby Centrum, 
Warsztatów, Labiryntu, Trybunału Koronnego. 

Dorota Lachowska: I wbrew pozorom to jest bardzo istotne i opieram swoją tezę na rozmowach z tu-
rystami bezpośrednich, gdzie właśnie to są, nazwijmy, te słabe strony. Czyli jest duży potencjał i my 
sobie dobrze z tego zdajemy sprawę, ale tego potencjału nie da się w odpowiedni sposób przygotować, 
żeby był on dostępny dla turystów. Patrz, na przykład sytuacja z trasą podziemną, która jest dostępna 
przez na przykład tylko kilka godzin dziennie, gdzie zapotrzebowanie turystów jest dużo większe. 

Publiczność: Dorota, przecież my w Strategii nie będziemy pisali o trasie turystycznej. 

Paulina Paga: To ja proszę o krótką, taką półminutową odpowiedź, żebyśmy jeszcze zdążyli za-
gospodarować temat sportu. Potem jeszcze jedno pytanie i będziemy się odnosić jeszcze do tego, 
co powiedzieliśmy w podsumowujących rekomendacjach. 
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Publiczność: Dobrze. Ja odpowiem bardzo szybko. Zasoby miejskie są traktowane jako, można powie-
dzieć, zasób endemiczny, który my mamy i o którym generalnie piszemy w Strategii, że jest wykorzy-
stywany. Jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne, rzeczywiście wprost nie ma odniesienia do tego. Nato-
miast kwestia overbookingu znalazła odniesienie, bo mówimy tam o rozładowywaniu ruchu turystycz-
nego w centrum miasta i o stworzeniu takich warunków, aby zabezpieczyć satysfakcję, byt mieszkań-
ców, między innymi w kontekście właśnie na przykład najmu krótkoterminowego. 

Paulina Paga: Dziękuję za ten głos. Zapamiętujemy wnioski i spróbujemy je podsumować w for-
mie właśnie takich konstruktywnych postulatów na koniec, ale jesteśmy jeszcze na początku, 
jeżeli chodzi o kwestie związane ze sportem. Więc już nie zadając dużo takich szczegółowych 
pytań, chciałabym zapytać Pana o ten kierunek, który został zaproponowany dla rozwoju sportu, 
zarówno sportu powszechnego, jak i sportu wyczynowego, o to na ile jest z Pana wizją rozwoju 
Lublina i z Pana działalnością, z Pana perspektywami zgodny ten kierunek? Jakie ewentualnie są 
– mówiąc kolokwialnie – pola minowe? Czyli kwestie, na które trzeba uważać. W jaki sposób 
wtedy planowałby Pan być może rozłożenie inaczej akcentów? Pan Paweł Zagrodniczek. Last but 
not least. 

Paweł Zagrodniczek: Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa dyskusja akademicka. Ja reprezentuję Akade-
micki Związek Sportowy – wszystko się zgadza. Sam jeszcze też jestem studentem, więc w żadnym 
wypadku się tutaj nie obrażam i bardzo się cieszę, że aktywnie dyskutujemy, bo to też świadczy o tym, 
że zależy nam na tej Strategii i zależy nam na tym, żeby finalna jej wersja była jak najbardziej dopraco-
wana. Tutaj krótko, naprawdę krótko się odniosę do tego, co już zostało powiedziane, żeby tak kom-
pletnie tego nie ucinać. Mnie bardzo Pan Michał Furmanek – i tu mówię naprawdę bez żadnej ironii – 
uspokoił, że to są faktycznie ogólne wytyczne, a te dokumenty wykonawcze będą powstawały, bo fak-
tycznie nie napisze nikt w ogólnej strategii miasta, że wybudujemy halę sportową, że postawimy nową 
bieżnię. Nie napiszemy wprost, że zostanie zrealizowana jedna czy druga rzecz. A to są rzeczy potrzebne 
właśnie na etapie tych już sektorowych, stricte związanych z naszymi działalnościami kwestie. 

Publiczność: Jest wpisane, modernizacja – ale to mnie bardzo zastanowiło – Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych imienia Profesor Zofii Sękowskiej. 
Jest wiele takich rzeczy bardzo ogólnych, a tutaj jest taki, buh, idziemy w szczególik, już nawet nazwa 
jest i wszystko. Także tu jestem zdziwiony. 

Paweł Zagrodniczek: Jasne. Tylko tutaj od razu mówię, właśnie jest słowo „modernizacja”, a nie nowy 
obiekt. Nie oszukujmy się, jeśli chodzi o sport w Lublinie, stoi na dosyć fajnym poziomie, dosyć wysokim 
poziomie. I świadczy o tym chociażby, popatrzmy na gry zespołowe, piłka ręczna, koszykówka kobiet 
i mężczyzn, od niedawna też siatkówka. To są drużyny, które rywalizują już na naprawdę najwyższym 
poziomie lig zawodowych. Czyli tu już mamy ten sport wyczynowy. Także to też pokazuje, że Lublin 
może nie staje się za mały, ale faktycznie kwestia tych obiektów infrastrukturalnych jest kluczowa, aby 
ją poszerzać, oczywiście modernizować tę, którą mamy, ale również poszerzać o kolejne, bo zaintere-
sowanie, no właśnie, czas wolny. Każdy z nas ma swoją pracę, być może jeszcze się kształci, uczy, stu-
diuje i ten nasz cykl dobowy w tygodniu, gdzieś ten czas wolny jest i to od nas tylko tak naprawdę 
zależy, jak go wykorzystamy. Tutaj o definicji czasu wolnego moglibyśmy zrobić oddzielne spotkanie. 
Natomiast bardzo ważna jest też taka synergia każdego z nas, każdego mieszkańca. Czyli nie samą 
pracą człowiek żyje i tutaj musimy znaleźć też przestrzeń i na aktywność fizyczną, bo tutaj też jest 
bardzo ważna kwestia zdrowia nie tylko fizycznego, ale też psychicznego, bo równie dobrze może ktoś 
znaleźć odskocznię od dnia codziennego, od codziennych obowiązków lub jakichś tam przeciwności 
losu, zarówno w sporcie, jak też w kulturze czy po prostu w turystyce. Dlatego też powiedziałem na 
początku mojej wypowiedzi, że ja uważam, że to nie jest tak, że każdy z tych trzech sektorów jest skraj-
nie inny. Faktycznie to co powiedział Pan Michał, one są trudne pod tym kątem, że nie mają bardzo 
wiele cech wspólnych. Natomiast cechy wspólne jednak mają i to może też być takim atutem. Pytanie, 
jak my to wykorzystamy. Ja uważam, że absolutnymi priorytetami, jest coś takiego jak sport po-
wszechny, ponieważ my w AZS-ie nie tylko zajmujemy się tym sportem akademickim, ale też z zaufa-
niem Polskich Związków Sportowych realizujemy czy wydarzenia na właśnie miejskim stadionie lekko-
atletycznym zawody i młodzieżowe, i zawody seniorów ogólnopolskie w lekkiej atletyce. W ostatnim 
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czasie, popatrzmy nawet na to, że sytuacja unikatowa, mecz pucharu Polski, zarówno w siatkówce ko-
biet i mężczyzn pierwszy raz w historii został zrealizowany w jednym mieście. Czyli to też świadczy 
o tym, że w Polsce Lublin jest dostrzegany jako to miejsce, w którym sport odgrywa ważną rolę, ale 
właśnie, my nie możemy żyć tylko i wyłącznie tym sportem wyczynowym, tylko, to tak samo jak kultura 
i turystyka, to jest wiele aspektów. Możemy w turystyce rozmawiać tylko o mieście, ale też o regionie. 
Tak samo w kulturze, to co było przytoczone, te produkty kultury, ale też nie możemy zapominać 
o twórcach, tak samo tutaj w sporcie. Mamy sport powszechny, mamy sport dzieci i młodzieży, który 
zaczyna się, ktoś powie, że w szkołach podstawowych. Ja bym powiedział, że jeszcze troszkę wcześniej, 
bo rodzice ze swoimi dziećmi jednak też spędzają – no właśnie, znowu – czas wolny. Jest to czasem 
rozwijanie jakichś tam zdolności manualnych, które mogą przerodzić się później tak, że taki młody czło-
wiek stanie się, być może nie od razu Lewandowskim, być może artystą, być może sportowcem. Także 
tutaj jest wiele aspektów i musimy właśnie na etapie już tych sektorowych, wykonawczych dokumen-
tów pamiętać o tym, że tutaj każdy z tych sektorów, i sport, i kultura, i turystyka mają swoją specyfikę. 
My na przykład w jednym z projektów, który realizuje Akademicki Związek Sportowy w Aktywnym Lu-
blinie, my na przykład musieliśmy się zapytać, to znaczy inaczej, chcieliśmy bardzo się zapytać miesz-
kańców o to, w poszczególnych dzielnicach jakie byłoby zainteresowanie jakimi dyscyplinami sporto-
wymi, tak aby właśnie ta oferta zajęć sportowych, bezpłatnych zajęć sportowych realizowanych z Bu-
dżetu Obywatelskiego miasta Lublin była dostosowana do ich potrzeb. I tutaj znowu, to jest kolejna 
różnica. Faktycznie nie zapytamy się, to co Pani Dorota mówiła w przypadku turystyki, w 100%-ach nie 
zrealizujemy tych głosów mieszkańców. Natomiast my tutaj musimy przejąć troszkę inne podejście, bo 
celem tego jest właśnie to, aby mieszkańcy dostali taką ofertę, która spełnia ich zainteresowania, ocze-
kiwania. No i tutaj przechodzimy już do tej promocji sportu, do upowszechniania kultury fizycznej, co 
jest niezwykle ważne, aby znowu, jeśli mamy ten sport powszechny i jest nim zainteresowanie, to bę-
dzie również zainteresowanie oglądaniem wydarzeń sportowych już na takim profesjonalnym pozio-
mie. Czyli przechodzimy płynnie do tego sportu wyczynowego. Tak przeskakuję ze sportu wyczynowego 
na powszechny i tak dalej celowo, troszeczkę celowo, żeby pokazać Państwu, że właśnie to jest klu-
czowe, że każdy z tych naszych sektorów jest odrębny, ma odrębną specyfikę. I tutaj jedna gałąź napę-
dza drugą w przypadku sportu. Można powiedzieć, że na tym polega troszeczkę odniesienie do sporto-
wej rywalizacji. Na ten moment na tym zakończę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się odnieść 
do kolejnych pytań. 

Paulina Paga: Dziękuję za ten głos. Ja bym się chciała odnieść do tego, co Pan powiedział. Ja tutaj 
widzę kolejny wspólny mianownik pomiędzy tymi trzema sektorami – jeśli tak mogę powiedzieć 
– którego do tej pory – mam wrażenie – nie zagospodarowaliśmy albo jeszcze nie dość, a miano-
wicie przeglądając dokument Strategii i poszczególne postulaty. Właściwie w każdym z tych ob-
szarów są również takie postulaty działań decentralizacyjnych. Czyli z jednaj strony ta oferta 
w centrum, która skupia też być może na takich wydarzeniach na masową skalę. Natomiast też 
widziałam, i w sporcie właśnie w kontekście sportu powszechnego, i nie tylko, bo też tam się 
pojawiały dosyć wyraźnie zapisane postulaty dotyczące obiektów, budowy obiektów sportowych 
też na terenach pozacentralnych, ale też wyraźnie to przeczytałam w kontekście turystyki. I tam 
jakby wzmocniony był topograficznie nie tylko obszar Zalewu Zemborzyckiego, dostępu w ogóle 
do Zalewu, a więc szeroko rozumianych terenów przyzalewowych, Doliny Bystrzycy jako te wy-
mienione, bo wydaje mi się, że jest ich jeszcze kilka więcej. Więc chciałabym po krótce zebrać 
jeszcze Państwa głosy w przedostatniej rundzie na ten temat, jeśli chodzi o kulturę. Nie chciała-
bym znowu celowo dolewać oliwy do ognia, ale akurat tam mam wrażenie, że najmniej było ta-
kich właśnie postulatów związanych z decentralizacją. I w sytuacji, kiedy… 

Publiczność: [zakłócenia, 05:16:45] 

Paulina Paga: Ok, były? To ja za chwilę poproszę o głos. Ja tego po prostu nie zauważyłam albo 
inaczej to odczytałam. W każdym razie zaparkujmy jeszcze tę kulturę i teraz dajmy proszę pierw-
szeństwo, żeby opowiedzieć, może nawet jeszcze nie o obiektach sportowych, ja bym jeszcze 
chciała o tych postulatach związanych z dokumentem nadrzędnym dla dokumentu wykonaw-
czego strategii rozwoju turystki, porozmawiać z takiej perspektywy właśnie topografii miejskiej. 
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Dorota Lachowska: Trzeba jasno powiedzieć, że od kilku już lat tak naprawdę rozważamy, w jaki spo-
sób zarządzać turystyką, żeby nie szkodzić tak naprawdę. A co to znaczy? Bo turystyka to przecież dzie-
dzina gospodarki, ważna dziedzina gospodarki, jedna właściwie nawet w Polsce z najważniejszych, 
która przynosi około 5,5–6,0% PKB. Więc jest to naprawdę sporo. 

Publiczność: To jest dużo. 

Dorota Lachowska: Właśnie. To jest, myślę, o tyle ważny temat, że trzeba jasno powiedzieć, turystyka 
to też jest rozwój i społeczny mieszkańców, i z drugiej strony miejsca pracy, i z trzeciej strony właśnie 
ta możliwość rozwoju w różnych kierunkach i w różnych dziedzinach. Zrównoważony rozwój turystyki 
polega między innymi na tym, żeby tak planować rozwój tej gałęzi gospodarki, żeby turyści nie kumu-
lowali się tylko w jednym miejscu, tylko żeby rzeczywiście korzystali z jak najszerszego obszaru, wyko-
rzystując do tego zarówno zasoby kadrowe, jak też wykorzystując i miejsca noclegowe, i potencjał ga-
stronomiczny, i transport, ale też jest to zależne od lokalizacji atrakcji turystycznych. Czyli to jest 
znowu, myślę, ważny aspekt, który w Strategii też powinien się pojawić, bo to często właśnie to, w jaki 
sposób są rozmieszczone atrakcje turystyczne, i ja nie odnoszę się tutaj do Starego Miasta, bo jego się 
nie da przenieść, ani Zamku Lubelskiego, ale być może warto wesprzeć powstawanie pewnych, czy re-
alizację pewnych inicjatyw, które mogłyby się pojawić w dzielnicach, dzięki czemu na przykład ten ruch 
turystyczny mógłby być odpowiednio do takich miejsc kierowany. Tam też wtedy zwiększyłby się po-
tencjał noclegowy, bo wtedy inwestorzy swoje środki przeznaczaliby na budowę czy to hoteli, czy to 
jakichś pensjonatów, czy innych ośrodków noclegowych, czy też jeśli chodzi o gastronomię. To się 
w pewnym sensie trochę dzieje, ale wydaje mi się, że to wyraźnie też powinno być zaznaczone. To jest 
też taki rozwój oparty tak naprawdę na tym, żeby turyści, mieszkańcy, przyroda i to co w mieście jest 
najcenniejszego, żeby nikt na tym nie ucierpiał i wszyscy z tego wynosili korzyści. 

Paulina Paga: Dziękuję za ten głos. Tutaj widzę uśmiechy porozumiewawcze wyrażające aprobatę 
– jeśli mogę sobie pozwolić na tę interpretację. Teraz poproszę Pana Pawła Zagrodniczka, żeby 
się do tego odniósł. Na koniec, albo może nie koniec, Pan Dyrektor Waldemar Tatarczuk. Komen-
tarze z sali za chwilę. 

Paweł Zagrodniczek: Mieliśmy mówić za siebie, więc jak najbardziej aprobata jest z mojej strony. No 
właśnie – dzielnice. To jest bardzo ciekawy temat. Każda z dzielnic Lublina jest inna, ma swoją specyfikę 
i jest z zupełnie innej części Lublina, a mimo wszystko to są mieszkańcy. Każdy ma jednak te potrzeby 
i kulturalne, i turystyczne, i sportowe, bo OK, w jednej dzielnicy jest więcej dzieci i potrzeba więcej przed-
szkoli i placów zabaw, natomiast to nie zmienia faktu, że mamy też w tej Strategii mówić o Lublinie 
jako o synergii, jako o całym mieście. Tutaj przytoczę taki przykład, który kiedyś na zajęciach z makro-
ekonomii usłyszałem od wykładowcy. Powiedział, słuchacie, mieszkam na takim dosyć młodym osie-
dlu, jest dużo młodych ludzi, nowe bloki i z racji tego, że było zapotrzebowanie, bo tam jest dużo ludzi 
to postawiono sklep, market obok. W tym markecie okazało się, że spotykam swoich studentów – spo-
tykam młodych ludzi. I to jest przykład na to, jak napędza się też troszkę taki, nie powiem od razu cykl 
koniunkturalny, ale jeśli chodzi o otoczenie społeczno-gospodarcze, bo jednak na samym końcu tej stra-
tegii są ludzie. Jest społeczność mieszkańców miasta Lublin i ja tutaj jestem zdania, że powinniśmy, co 
fajnie widać na przykładzie budżetu obywatelskiego, oddawać im głos i dawać im możliwość współde-
cydowania na różnych płaszczyznach, nie tylko zgłaszania uwag do projektów, co oczywiście zawsze 
ma miejsce i jest na pewno dla osób, które opracowują różnego typu koncepcje, tego typu, ale też różne 
mniejsze, bo strategia Lublina to jednak jest bardzo duży dokument i bardzo poważny. Niemniej jednak 
tutaj na końcu i tak jesteśmy my – mieszkańcy. Może trzeba też spojrzeć troszkę do historii. Tutaj była 
przytoczona historia Strategii bodajże z 2013 roku. Ja przyznam się szczerze, że jej nie znam. Natomiast 
wiem, że w przypadku Budżetu Obywatelskiego tutaj on ewaluuje, są różne zmiany. Na chwilę obecną 
w Budżecie Obywatelskim, jeśli chodzi o dzielnice, skoro mówiliśmy o tych mniejszych komórkach or-
ganizacyjnych miasta, tak bym to powiedział, to na chwilę obecną dzielnice mają możliwość zgłaszania 
projektów inwestycyjnych, a jeśli mówimy o tej pandemii to tutaj w dużej mierze zostały zaburzone 
kompetencje, albo inaczej, mechanizmy społeczne, bo znaleźliśmy się w takiej izolacji. I myślę, że tutaj 
jest taka bardzo ciekawa, fajna płaszczyzna do tego, aby w dzielnicach mieszkańcy mogli zdecydować 
też o tym, czy potrzebują więcej chociażby przestrzeni do organizacji kultury, ale niekoniecznie od razu 
w trybie projektu inwestycyjnego decydować o budowie nowego domu kultury, bo być może taki już 
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istnieje na dzielnicy. Więc tutaj zostawię tylko takie otwarte pytanie, czy może to nie jest jakiś mecha-
nizm i coś, do czego powinniśmy powrócić, bo to bardzo fajnie funkcjonowało kiedyś, kiedyś w poprzed-
nich edycjach budżetu. Ale mamy po prostu czas wyjątkowy, czas pandemiczny. Wiadomo, że wszystko 
się zmienia i musimy reagować na te zmiany. Podejrzewam, że na etapie, kiedy rozpoczynały się gdzieś 
tam pierwsze przymiarki do tworzenia Strategii 2030 Lublin to nie mieliśmy pandemii. Nie mogliśmy 
tego przewidzieć. Tak samo ciężko do końca przewidzieć, czy to co my teraz tutaj sobie omawiamy, za 
te 9 lat faktycznie będzie realne, dlatego też Pan Michał, podejrzewał, dlatego wypowiadał się, że to 
jest bardzo ogólny dokument i ja to jak najbardziej rozumiem. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo kluczową 
kwestią jest to, gdy będziemy już pracować, gdy będą już prowadzone prace na tych dokumentach wy-
konawczych dedykowanych dla poszczególnych sektorów. 

Paulina Paga: Dziękuję pięknie za głos. Przejdziemy do ostatniej, dosyć krótkiej rudny podsumo-
wań, chociaż tutaj Pan Dyrektor dostanie dwa pytania, to związane z decentralizacją i pytanie 
podsumowujące. Czyli jest już za 5, więc jesteśmy w takim reżimie czasowym. Chociaż też zaczę-
liśmy z lekkim poślizgiem. Więc być może pozwolimy sobie jeszcze te 3 minuty po 20:00 zago-
spodarować, jeśli będzie taka potrzeba. Więc pytanie… 19:00, przepraszam. Więc pierwsze pyta-
nie o te wektory decentralizacyjne w odzwierciedleniu dokumentu Strategii i wykonawczej stra-
tegii dla kultury, bo pamiętamy, że ten nadrzędny dokument ma właśnie nie blokować formuło-
wania tych postulatów strategicznych już strategii tematycznych. Drugie pytanie, podsumowując 
tę dyskusję, która wzbudzała emocje, jak by Pan miał w taki sposób, próbując, konstruktywny 
swoją rekomendację, wyznaczającą główny jeszcze kierunek, czy być może przestawienie akcen-
tów, czy taki główny postulat, z którym Pan wychodzi z tego spotkania, sformułować, to co by 
to było? 

Waldemar Tatarczuk: No to jest zadanie. 

Publiczność: Ja mogę. 

Waldemar Tatarczuk: Ty zawsze możesz. Więc może tak, oczywiście, że tak, jakby ta decentralizacja 
jeszcze z mojego punktu widzenia jak najbardziej. Tym bardziej, że Galeria Labirynt, w której pełnię 
obowiązki Dyrektora jest poza Centrum. To znaczy troszkę mnie dziwi fakt, że to na co Pani Dorota 
zwróciła uwagę, że Strategia nie, mimo że Pan Michał tutaj podkreśla, że te instytucje tworzą, produ-
kują i tak dalej, to Strategia jakby nie wykorzystuje potencjału tych instytucji. Jest ten akcent położony 
na instytucje, na które my jako miasto, samorząd miasta nie mamy wpływu, czyli Muzeum na Maj-
danku i Muzeum Ziem Wschodnich, które jeszcze nie zaczęło działać, a nie zwracamy uwagę na insty-
tucje istniejące, które są w jakiś sposób widoczne, chociażby jak Galeria Labirynt, która w ostatnim ran-
kingu Polityki – najważniejszych muzeów i galerii sztuki zajęła czwarte miejsce, obok Muzeum Narodo-
wego w Warszawie czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy Galerii Zachęta. Mała galeria gdzieś tam na 
lubelskim zadupiu. Ja na przykład nie widzę swojego miejsca jako tej instytucji w tej Strategii. Pojawia 
się sztuka współczesna w funkcjach metropolitarnych, gdzie podkreśla się znaczenie sztuki współcze-
snej. Natomiast już w tych takich wykonawczych pisze się o czymś, o czym ja słyszę już od nie wiadomo 
ilu lat, o Centrum Sztuki Dziecka, o którym właściwie nie wiadomo kto, nikt nie wie, co się za tym kryje. 
Prawdopodobnie jest to tylko hasło. W Domu Kultury Kolejarza mówimy o tym już, nie wiem, od 12 lat. 
I znowu to się pojawia. Dlaczego? Nie wiadomo dlaczego. Wiadomo, że w tym Domu Kultury Kolejarza 
nie da się tego zrobić. Ale piszemy o tym w Strategii na 2030. Natomiast był to jeden z wniosków TGR-
u, ale też jednym z wniosków TGR-u było utworzenie centrum sztuki współczesnej na bazie Galerii La-
birynt. To z tej strategii znikło z jakiegoś powodu. To znaczy to jest dla mnie cenny sygnał, bo być może 
to oznacza, że ta sztuka współczesna w funkcjach metropolitarnych oznacza, że to będą na przykład 
mozaiki na instytucjach użyteczności publicznej, nie wiem, albo jakieś fikuśne lampy na deptaku. I nad 
tym się zastanawiam. I wracając do tego, co Pani Dorota, że jakby potencjał turystyczny tych instytucji, 
które, jak chyba się wszyscy zgadzamy, że jakby ten potencjał turystyczny i wzrost ruchu turystycznego 
był chyba wynikiem aktywności kulturalnej w mieście. To, że przez ostatnie ileś lat, Pan Michał pewnie 
wie, ile miejsc hotelowych zbudowano. Gdyby nie kultura to by te hotele nie były budowane. Pamiętamy 
przecież, że… 

Publiczność: [zakłócenia, 05:32:39]. 
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Waldemar Tatarczuk: Pamiętamy, że Plaza, właściciel Centrum Handlowego Plaza zapłacił karę za to, 
że nie postawił hotelu na czas, bo w umowie z miastem miał tam być hotel. Nie postawił tego hotelu, 
bo z rachunku ekonomicznego mu wyszło, że się nie opyla. A teraz proszę bardzo, mamy tych hotelów 
jak grzybów. Czy one się wzięły, nie wiem, z tego, że mamy dolinę IT? 

Paulina Paga: Bardzo mi się podoba ta kanwa kończenia podsumowań pytaniami otwartymi. 
Mamy już dwa tak postawione. Więc ja tutaj Panią Dyrektor też poproszę o… 

Waldemar Tatarczuk: Ja jeszcze jeden wniosek mam. 

Paulina Paga: Tak. Czyli takie naprawdę 30 sekund. 

Waldemar Tatarczuk: Tak. 

Paulina Paga: Na dwie główne myśli, żeby nie zajmować więcej czasu, niż obiecaliśmy. 

Waldemar Tatarczuk: To wniosek. Jakby oprócz tych produktów kulturalnych, które są niezwykle 
istotne i one tam generują ten ruch turystyczny, pieniądze i tak dalej, tworzenie podobnie jak w sporcie 
i w turystyce, zwracamy uwagę na infrastrukturę turystyczną, infrastrukturę sportową do jakby tego 
powszechnego sportu kultury fizycznej. Myślę, że dobrze by było gdybyśmy się zastanowili nad taką 
infrastrukturą do codziennej twórczości artystycznej, co by to mogło być i w jaki sposób to stwarzać 
w tym mieście, bo wydaje mi się, że o tym w ogóle nie myślimy. 

Publiczność: Przyjąłem. 

Waldemar Tatarczuk: A dziękuję bardzo. 

Publiczność: To bardzo ciekawe. 

Dorota Lachowska: Panie Dyrektorze, tych autorów sukcesu, dlaczego tyle hoteli powstało, myślę, że 
jest więcej. 

Waldemar Tatarczuk: No Pani Dyrektor przecież. 

Dorota Lachowska: Ja myślę, że mam w tym również swój udział i nie tylko ja, ale cała Lubelska Re-
gionalna Organizacja Turystyczna. Przypomnę tylko, że ilość artykułów, czyli ilość wizyt studyjnych, 
które zrealizowaliśmy, myślę, że blisko setki, przez ostatnie kilka lat, gdzie w najważniejszych, tak na-
prawdę w najważniejszej prasie światowej ukazały się informacje o Lublinie, o działalności artystycznej, 
o wydarzeniach, o samej architekturze i o atrakcyjności tego miasta, myślę, że też miały zasadniczy 
wpływ. I o tym chcę bardzo mocno powiedzieć. Przede wszystkim odnosząc się do turystyki, bo to my-
ślę, że jest taki obszar, który mimo wszystko jest niedoceniany przez… 

Waldemar Tatarczuk: [wskazanie na siebie]. 

Dorota Lachowska: Panie Dyrektorze, przez wielu – tak to postaram się ogólnie powiedzieć. Natomiast 
w Strategii powinny znaleźć się główne cele, co my chcemy zrobić do tego 2030 roku. Czyli, w którym 
miejscu my chcemy się znaleźć, jaka ma być droga dochodzenia do tego etapu. To mogą być główne 
założenia. To naprawdę mogą być rzeczy bardzo ogólne, ale one muszą być konkretne, przez co chcemy 
to realizować. Kolejny element, wydaje mi się, że ważnym elementem jest jasne zapisanie pewnego 
rodzaju działań wpływających na współpracę pomiędzy Lublinem a regionem. I co więcej, to gdzie jest 
to możliwe, łączenie sił i środków. Uważam, że jakiekolwiek rozdrabnianie, próby jakby tworzenia we-
wnętrznych konkurencji pomiędzy Lublinem a regionem, zarówno Lublinowi jak i regionowi nie wyjdzie 
na zdrowie, a na pewno już nie wyjdzie ani mieszkańcom na zdrowie, ani turystom. Także moim takim 
wnioskiem jest to, żeby jednak postawić na współpracę, współdziałanie, zrównoważony rozwój tury-
styki i wspieranie inicjatyw skutecznych dla rozwoju turystyki. 
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Paulina Paga: Dziękuję pięknie. Tutaj już naprawdę skończył nam się czas i jesteśmy grubo po 
nim. Ja przypomnę dla osób, które nas teraz słuchają, że szczegóły na temat Lublina twórczego, 
aktywnego i gościnnego czy kultury, sportu i turystyki znajdziecie Państwo pomiędzy stroną 98 
a 109 w dokumencie Strategii oraz że 9 grudnia są wysłuchania publiczne. Wydaje mi się, że od-
słuchanie jeszcze raz tej dyskusji może być inspiracją do formułowania szczegółowych postula-
tów i wypowiedzi, a także kontunuowania dyskusji i w mediach społecznościowych, i korzystając 
właśnie z tego medium, z tego narzędzia, którym są wysłuchania publiczne. Gorąco do tego za-
chęcamy. Naszymi gośćmi byli Paweł Zagrodniczek AZS Lublin, Waldemar Tatarczuk Galeria La-
birynt, Dyrektor Tatarczuk, Dyrektor Dorota Lachowska Lubelska Regionalna Organizacja Tury-
styczna. I takimi nieformalnymi gośćmi, ale bardzo aktywnymi uczestnikami dyskusji, Dyrektor 
Rafał Koziński Centrum Kultury w Lublinie i Michał Furmanek Wydział Strategii Urzędu Miasta 
Lublin. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję ekipie realizacyjnej i dziękuję obydwu Paniom, 
które tłumaczyły na PJM. Do widzenia. 
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Sala A – O misji, wizji i celach horyzontalnych rozwoju miasta – dla-
czego nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na obszarach rozwojo-
wych? [02.12.2021 r., 13:30] 

Mateusz Wojcieszak: Ale ma być z nami Pan Andrzej Porawski, który jest Dyrektorem Biura 
Związku Miast Polskich, ma duże problemy techniczne, próbujemy złapać z nim (...) wydarzenia, 
a my będziemy też szanując Państwa czas i że Państwo przybyli do nas – zaczniemy rozmowę, 
bo mamy dwóch wspaniałych gości, z którymi moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać o stra-
tegiach. Pytanie, czy to właśnie… Czy to przyjemność dla Państwa czy to nieprzyjemność dla 
Państwa rozmawianie o strategiach, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o misji i wizji i celach hory-
zontalnych. Będziemy szczególnie opierać się na temacie Lublina, ale też spróbujemy znaleźć 
przykłady z innych miast. Ja chcę się jeszcze upewnić czy my mamy już transmisję na sali. Bę-
dziemy zaczynać. Dobrze. To dzień dobry, jesteśmy w szerokim gronie, jednak te sesje dzisiaj… 
sesje dyskusyjne przyciągnęły osoby. Cieszę się, że możemy spotkać się na sali, ale również w In-
ternecie, czyli na kanałach YouTube’owych Urzędu Miasta Lublina. Dzisiaj naszym tematem 
można by powiedzieć zdublowanym, bo wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat, ale chciałbym 
żebyśmy dzisiaj porozmawiali o trochę innych odcieniach tworzenia strategii, myślenia o misji, 
wizji miast, szczególnie Lublina. Dzisiaj spotkamy się na tej sesji z trzema osobami. W pierwszej 
kolejności przedstawię osoby, które są z nami na sali, czyli serdecznie witam Pana Jacka Wardę, 
który jest doradcą miast w Związku Miast Polskich i który pracuje z tematami strategii. Będzie 
jeszcze okazja do tego, żebyśmy sobie zlokalizowali te obszary wspólne z tematyką strategii, co 
Państwa łączy z Lublinem, ale też z tematem, z tematami, z pracą nad strategiami. Jest z nami 
Pan Michał Furmanek z Urzędu Miasta Lublina, z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, czyli 
tego głównego punktu dowodzenia strategii, bo rozumiem, że jest Pan również twórcą tych czę-
ści związanych z misją, wizją, że wydobywał Pan wiedzę z procesu partycypacyjnego i tworzył te 
właśnie założenia do Strategii Lublin 2030, czy coś przekręcam? 

Michał Furmanek: Nie, zgadza się, co do joty. 

Mateusz Wojcieszak: Super. Dzisiaj z nami też będzie online Pan Andrzej Porawski, który jest 
Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, ma teraz problemy techniczne, ale połączy się z nami 
online, który też w zakresie strategii i wspierania miast w całej Polsce ma ogromne doświadcze-
nie. Chciałbym zacząć od tego, że najpierw skierować swoje pytanie do Pana Jacka Wardy. Zanim 
zaczniemy do tematu stricte lubelskiego, to po co w ogóle miasta tworzą strategie, bawią się 
w tworzenie misji i wizji? Po co to jest w takim dokumencie, który powinien na przykład, dosyć 
konkretnie wskazywać obszary, wskazywać wskaźniki, cele. Po co są takie ogólne sformułowania 
jak misja i wizja? 

Jacek Warda: No więc ja tutaj chyba wstawię kij w mrowisko, bo to jest nieoczywiste. Zacznijmy od 
tego, że generalnie to są wszystko nauki społeczne. Administracja w szczególności to jest nauka spo-
łeczna – tu nie ma nic… To nie są prawa fizyki, że nawet jak się umówimy, że grawitacja nie istnieje, to 
ona istnieje, tak? Tutaj jest tak, że coś się umówimy, na jakieś przepisy, na jakieś regulacje – takie 
regulacje są wdrażane. I im na wyższym poziomie mówimy o takich regulacjach, tym bardziej one są 
elastyczne, prawda? Na im wyższym poziomie władzy jest ta dyskusja... Podobnie jest ze strategią, że 
w zasadzie to jest jakaś umowa społeczna, że ona ma taką, a nie inną strukturę, tak. To się pewnie 
wzięło z biznesu i ja mam taki pogląd, że one są niekonieczne. Przynajmniej niekonieczne w tej formie 
w jakiej są. To znaczy, zacznijmy od misji. Otóż ja pracuję w tej chwili dla mniejszych miejscowości, 
prawda. I też takie mam w większości doświadczenie zawodowych. Pracowałem przy poprzedniej Stra-
tegii Lublina, ale właściwie to takie mniejsze miejscowości i to przeważnie jest taki… Powiem tak, misja 
każdej gminy jest definiowana (małej i dużej, bardzo dużej) jest definiowana ustawą o samorządzie 
terytorialnym, która mówi że zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie potrzeb własnych mieszkań-
ców i w szczególności wymienia te zadania. Ich jest gdzieś około 20 w tej chwili, bo to się zmienia. 
I w tym sensie zarządzanie gminą jest jakościowo różne od zarządzania w biznesie, bo w biznesie masz 
jeden lub kilka produktów i jakby masz je sprzedać na rynku, jakby to jest taka ostra szpica a tutaj mamy 
optymalizację sieci celów, czyli nie mam jednego celu, który sobie definiujemy, że mamy sprzedać gumę 
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do żucia, tylko mamy optymalizację sieci celów, które są w ustawie i z żadnego nie możemy zrezygno-
wać. Nie możemy powiedzieć, że OK, to będziemy mieć super drogi, ale szkoły to zamkniemy na pięć 
lat, prawda. A w firmie można powiedzieć, to OK – rozwijamy dział gum do żucia a zamykamy dział 
napojów chłodzących, prawda, więc to jest radykalnie inna sytuacja…Więc pierwsza sprawa to jest stra-
tegia gminy, zarządzanie gminą może bardziej ogólnie, prawda, bo strategia jest jakimś elementem 
procesu zarządzania, to jest optymalizacji sieci różnych zadań. Wczoraj profesor mówił na sesji, że on 
to widzi bardziej jako, bo to jest konkurencyjności, że strategia to jest taki… Że on porównuje… On jest 
regionalistą. On się nie zajmuje pojedynczymi miastami, tylko bardziej regionami i to jest proces takiej 
konkurencyjności, czyli patrzy: Lublin konkuruje z kim? Z Rzeszowem, z Białymstokiem, z Kielcami, 
może trochę na osi Warszawa–Lublin Lwów, prawda, to też jakoś umieszczonej, też w tym da się po-
równywać. No i teraz mówi tak, bierzcie sobie przedmioty, w których Lublin jest najlepszy w skali Polski 
albo Środkowej Europy i w to miasto powinno inwestować, czyli nawet… tego nie ma w ustawie, tak, 
bo on mówi, że rozwijajcie się komparatywnie inwestując w rzeczy, których nie musicie robić, prawda, 
no bo miasto nie musi na przykład finansować stypendiów badawczych dla najlepszych kierunków, 
które się w mieście rozwijają, chociaż oczywiście to miastu by podniosło jego rangę, jego status, jego… 
opinię na temat miasta. Też pewnie by go rozwinęło. Więc moim zdaniem misję można w tym sensie 
pominąć, tak. Można też próbować misję zewnętrzną, znaczy jak chcemy żeby… Bo to byłaby misja 
zewnętrzna, że musimy zrobić te zadania ustawowe a misją zewnętrzną to jest jak chcemy żeby nas 
widzieli, tak? Jakie są podstawowe elementy, które chcemy żeby były naszym wizerunkiem? I tutaj 
wkraczamy w taki obraz no właśnie haseł, które się nieraz z logami trafiają. Jak… Co chcemy… Z czego 
chcemy żeby Lublin był znany? Natomiast wizja w tym dokumencie, który… wizja jest obszerna… Wizja 
może być obrazem, wizja zapisem stanu istniejącego. I w tej Strategii, w której nie pracowałem, tylko 
ją przeczytałem teraz, ona tak naprawdę jest rozsypana po poszczególnych opisach priorytetów. Ja tu 
sobie wybrałem nawet… 

Mateusz Wojcieszak: …chodzi o samą wizję, to tak łapiemy z tego, czy ja tak wybieram z tego, 
że tak czuje Pan, że niekoniecznie wizje i misje są potrzebne w strategiach, tak. 

Jacek Warda: Misja wewnętrzna raczej nie, bo tak definicyjnie jest zawsze ustawowa. Zewnętrzna to 
się trzeba zastanawiać, może tak. A wizja tak, ale taka rozbudowana. Właściwie wolę zamiast tego 
krótkiego sformułowania wizji, który jest na początku dokumentu, to mnie bardziej interesuje to jej 
rozwinięcie w poszczególnych wprowadzeniach do poszczególnych obszarów priorytetowych i poszcze-
gólnych celów. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie. To teraz pytanie do Lublina. To po co Lublinowi misja i wizja? Też 
chciałbym poprosić Pana Michała o to, żeby wprowadził te pojęcia. Czym dla was w Strategii jest 
wizja a czym misja. Ja je równocześnie wyświetlam też za Panem treść tej wizji i misji. Będziemy 
sobie ją jeszcze przywoływać, ale zostajemy teraz przy pytaniu: to po co Lublinowi ta misja i wi-
zja? 

Michał Furmanek: To ja zanim odpowiem na pańskie pytanie „po co?”, trochę się odniosę do tego 
o czym mówił Jacek. Bo ja się w pełni zgadzam co do tego, że taka nadrzędna wizja, która dotyczy 
w ogóle rozwoju miast w szczególności, znajduje się w ustawie o samorządzie gminnym, bo tam jest 
jasno mowa o tym, co miasto ma robić, żeby zapewnić mieszkańcom komfort i dobry byt, natomiast 
nie zgadzam się co do jednej rzeczy, że nie należy podchodzić do miasta jak do produktu komercyjnego. 
Ja sam pochodzę z otoczenia biznesowego, komercyjnego i zawsze pracowałem jako marketingowiec 
z takimi elementami ideologicznymi, chociaż zaczynam powoli, im starszy się robię, tym mniej przy-
wiązywać wagi do ideologii i sformułowań marketingowych, natomiast mimo wszystko uważam, że 
miasto z komercją ma o tyle wspólnego czy z otoczeniem komercyjnym, że jest produktem. Jest kon-
glomeratem różnych funkcji, różnych interesów, ale jednocześnie jest mega produktem, bardzo złożo-
nym, bardzo wielofunkcyjnym, crossfunkcyjnym, na który trzeba trochę patrzeć jak na taki byt odrębny, 
który ma swoją tożsamość i ta tożsamość wymaga również jakiegoś opisu w postaci takiej czy innej 
ideologii. My oczywiście w mieście mamy subprodukty, którymi może być turystyka, może być kultura, 
może być sport, to są obszary, którymi się zajmowałem, ale produktem może być bezpieczeństwo, ale 
produktami mogą być też takie typowo marketingowe konstrukty jak wydarzenia czy elementy prze-
mysłu spotkań, HORECA, MICE, te wszystkie obszary. Natomiast przechodząc płynnie do tego czy mia-
stu potrzebna jest wizja i misja. Tak, jest potrzebna, bo też Jacek o tym mówił, jest to taki element, 
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który bardzo mocno wpływa na ten element wizerunkowy i dla mnie chyba ważniejsza jest misja. Prze-
praszam, wizja niż misja. Ona jest takim konstruktem nadrzędnym, bo ona mówi o tym, czym miasto 
powinno w przyszłości być. Jak powinno wyglądać. Do jakiego stanu powinno zmierzać. To jest pewne 
wyobrażenie i to wyobrażenie oczywiście może mieć taki kształt trochę generyczny, jak jest w przy-
padku wizji Lublina, ale ona też ma swoje źródło ta misja, ponieważ jest takim syntezą jest wyobrażeń 
mieszkańców i mieszkanek Lublina o tym, jak miasto powinno w perspektywie wyglądać. I tak czy ina-
czej strategia to jest dokument wykonawczy, różnych powiem wyobrażeń o tym jak miasto powinno 
wyglądać, jakimi drogami do tego stanu rzeczy zmierzać. No jest to też dokument ideologiczny, naj-
ważniejszy dokument, jakim miasto się w swoim bycie i w swoim funkcjonowaniu posługuje, dokument 
nadrzędny. Stąd sformułowanie takie ideologiczne tego kim my chcemy być, jak chcemy do tego celu 
zmierzać, o czym mówi z kolei misja, tak, bo mówi o sposobach – wydaje mi się, że jest ważne i warto 
je mieć. Oczywiście można nie mieć, tak, bo to jest umowa społeczna, tak jak Jacek powiedział. No ale 
skoro traktujemy miasto jako megaprodukt, to warto by było jednak ideologicznie troszkę się dookre-
ślić. Ja też mam swoje zdanie na temat tego o czym mówił profesor Gorzelak wczoraj, bo ja się akurat 
nie zgadzam z takim podejściem do tworzenia tych konstruktów takich jak misja i wizja, bo ja zawsze 
przytaczam taki przykład misji, która jest zarazem wizją trochę sformułowanej przez jeden z wielkich 
koncernów międzynarodowych, mianowicie PepsiCo, to jest najkrótsza misja-wizja, jaką chyba sformu-
łował biznes. Wiecie jak ona brzmi? Bit Coke. Pokonać Coca Colę. To kogo my chcemy pokonać? 

Mateusz Wojcieszak: No właśnie, kogo chce pokonać Lublin [śmiech]. Ok. 

Michał Furmanek: Może chcemy Białystok pokonać! Najechać. A może Lwów, to już by było poczytane 
jako niezręczność pewną. Więc nie… Nie widzę tego w ten sposób. 

Mateusz Wojcieszak: Tak wyciągam też z tego, że to jest jakiś rodzaj decyzji dla miasta. Tworząc 
strategię to jest decyzja współtwórców albo społeczności która właśnie pracuje nad strategią 
żeby ta misja i wizja wybrzmiała. Chcę jeszcze zapytać Pana Michała właśnie o ten byt nieza-
leżny, to znaczy na ile jak Pan patrzy na misję i wizję to jest to dla Pana materiał, który się broni 
sam? Czy to jest… Czy to może być rodzaj skrótu tego co jest dalej, czy może jest to właśnie 
oddzielne marzenie, które doskonale pracuje bez znajomości dalej obszarów rozwojowych. 

Michał Furmanek: Nie, to nie jest odrębny byt i marzenie. Profesor Gorzelak skrytykował naszą misję 
i wizję mówiąc, że ona jest generyczna i mogła być przyporządkowana do każdego miasta. Hm… Pewnie 
by mogła, tak, dlatego że jest górnolotna, ale jednocześnie ambitna… Ale odwołuje się do pewnych 
elementów, które są dla Lublina charakterystyczne a przede wszystkim ona jest kwintesencją tego… 
syntezą tak jak wcześniej powiedziałem, tego co mówią mieszkańcy, o tym jak by chcieli żeby miasto 
wyglądało i teraz znowu mamy kolejny taki, taką uwagę, bo czy mieszkańcy są w stanie sformułować 
jakąś oryginalną wizję i wypracować coś ponad to, co my wiemy też jako ostatecznie mieszkańcy, tak 
i użytkownicy tego miasta. A no pewnie nie, a może to jest tak, że właśnie miasta powinny oferować 
dokładnie i być takimi jakimi mówi o tym ta wizja i misja, tak. Może właśnie do tego one są nam po-
trzebne. Po to żebyśmy mogli wygodnie, bezpiecznie żyć, żeby one przynosiły nam satysfakcję, ulgę, 
pozwoliły się tutaj urodzić, wykształcić, rozwijać, tak, wychować dzieci i wreszcie zestarzeć z godnością 
i w dobrych warunkach, no bo chyba tego wszyscy, chyba tego wszyscy chcemy. To jest znowu kolejny 
taki biznesowe porównanie, czy w ogóle pytać społeczeństwo i użytkowników o to, jak chcieliby żeby 
coś wyglądało, ewentualnie jakie mają oczekiwania funkcjonalne. 

Jacek Warda: No ale wiesz, ty wymieniasz tutaj wszystkie te zadania, które są wspólne dla wszystkich, 
prawda, no wszyscy się gdzieś muszą urodzić, gdzieś się muszą wychować i gdzieś no zestarzeć, tak. 

Michał Furmanek: Tak, ale Strategia nasza mówi też co my powinniśmy zrobić żeby to miasto było 
miastem pierwszego wyboru. Dlatego że my, i tu się zgadzam z profesorem Gorzelakiem, że my osta-
tecznie walczymy na jakimś polu konkurencyjnym, z innymi. Bo ja osobiście jako mieszkaniec i urzędnik 
chcę żeby Państwo studenci studiowali tu, a nie w Warszawie na przykład, tym bardziej w Białymstoku 
czy nie daj Boże w stolicy innowacji, mianowicie w Rzeszowie. My chcemy was tutaj. Będziemy robić 
wszystko, aby ta Strategia zoperacjonalizowała nasze marzenia i nasze zamierzenia wobec tego by 
budować miasto takim, jakie jest narysowane w wizji. 
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Mateusz Wojcieszak: Chcę zapytać Pana Jacka też o tę generyczność. Powiedział Pan, że pracuje 
też z innymi, mniejszymi miejscowościami. Czy to jest dobrze, że wizja jest generyczna albo że 
można ją przyłożyć do innych miast… A może to nie jest prawda. To znaczy jak pracuje Pan z in-
nymi miastami to dostrzega Pan różnicę w tych wizjach czy to jest właśnie tak, że no kurde wszy-
scy chcemy żyć w prosperującym dobrze mieście, tu studiować a urzędnicy wiadomo że chcą, że 
po studiach ludzie tu zostali, założyli własne działalności gospodarcze, pracowali i płacili tu po-
datki, nie. Czy może miasta wcale nie powinny wcale mieć jakiejś chorej ambicji żeby te wizje były 
zupełnie dostosowane, bo może to jest właśnie o tym, że wszystkie miasta tego pożądają? 

Jacek Warda: Cały urok jest ukryty w szczegółach. To znaczy, ja mam takie porównanie, przyszło mi do 
głowy ostatnio, że to jest jak góra lodowa, czyli ¾ góry lodowej jest niewidoczne i to są te wszystkie 
optymalizacje sieci, które nie są widoczne na zewnątrz, tak. Jak wczoraj profesor Gorzelak mówił, że on 
uważa, że Prezydent nie powinien jeździć po osiedlach czy dzielnicach i się spotykać z mieszkańcami, 
bo to nie jest jego rola tylko właśnie takie patrzenie cztery piętra wyżej, ale w każdym mieście on jeździ. 
Każdy burmistrz, każdy prezydent ma taką ambicję i tego się od niego oczekuje. On robi pewne takie 
deale z mieszkańcami, tak, bo zarządzanie siecią to jest optymalizacja sieci to też są wybory, prawda. 
Więc na przykład ja byłem świadkiem, jak jechał na Czechów i tam była kwestia zbudowania ośrodka 
chyba dla seniorów, był ostry sprzeciw społeczny. On pokazał projekt, to było parę lat temu i cała sala 
była przeciw. Powiedziała, że tutaj będzie mnóstwo ludzi przyjeżdżać, że to nam zapcha uliczki i tak… 
To ok, on powiedział dobra, to my nie budujemy, ale też cztery inwestycje, które były planowane scho-
dzą z planu. No bo skoro wy nie chcecie tego tutaj, to ja muszę zrobić to gdzieś indziej i tam muszę też 
zainwestować w otoczenie i infrastrukturę. Coś za coś. Nie chcecie tego, to nie będziecie mieli tamtego, 
prawda. Czyli to jest taka optymalizacja sieci. A to co widać na górze, na zewnątrz tej góry lodowej, co 
wychodzi ponad powierzchnię, to może ta konkurencyjność, tak. To jest to, co jest ekstra. Ekstra są te 
uczelnie i też ekstra jest takie myślenie już nawet nie o rurach kanalizacyjnych i mieszkaniach socjal-
nych, tylko takie myślenie o rozwoju, o oddawaniu szansy rozwoju mieszkańcom jako osobom indywi-
dualnym, my nie będziemy się za nich rozwijać, ale dajemy im pola szans do tego rozwoju, tak. Stwa-
rzamy im możliwości tego rozwoju. Co oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. Nikt za nikogo nie będzie, 
że tak powiem, się rozwijał. Ale to, że masz warunki żeby się rozwijać, no to jest zadanie władzy pu-
blicznej. 

Mateusz Wojcieszak: OK. Chcę teraz odczytać to co mamy w wizji i też zapytać Pana Michała o to 
jak ona powstała. To znaczy skąd Państwo to wzięli… To znaczy bardzo mnie interesuje, no wła-
śnie, jaki sposób pracy przyjęliście w Urzędzie i w zespole konstruującym Strategię, bo wiemy, że 
za Strategią stoi ogromny proces: partycypacyjny, tak, spotkań z mieszkańcami, którzy proszę 
mnie poprawić, ale pewnie też mówili o konkretach, o konkretnych inwestycjach. Więc trochę 
chcę złapać jak z nimi też pracowaliście, z mieszkańcami, z mieszkankami, żeby wydobyć ten 
ogół. Ja tak rzucę prywatą, w sensie w innym doświadczeniu zawodowym, tak, ja pamiętam jak 
pracowaliśmy przy polityce młodzieżowej choćby w Warszawie, że praca z ogółem jest tak 
trudna. Dla mieszkańców to jest abstrakcyjne, jak to oni mają mówić o wartościach, jakie miasto 
ma być. Ja chcę mieć chodnik, tak, ja chcę mieć nową inwestycję. A nie wiem czy miasto ma być 
różnorodne, zielone, przystępne, tak, zaraz wchodzą też jakieś nowe hasła związane z nowo-
mową organizacyjno-urzędniczą, tak, właśnie partycypacyjne, smart city, jak tu z mieszkańcami 
wy pracowaliście? Ta wizja w Lublinie brzmi: „Lublin w 2030 roku to średniej wielkości polska 
i europejska metropolia, dobrze postrzegana w kraju i za granicą, wyróżniająca się jako ośrodek 
akademicki, miasto kultury i przestrzeń rozwoju nowoczesnej gospodarki. Lublin to miasto cie-
szące się uznaniem wielopokoleniowej i różnorodnej społeczności, skutecznie zarządzane, pełne 
zieleni i możliwości podejmowania różnorodnych aktywności miejsce do życia, w którym z satys-
fakcją i w sprzyjających warunkach można realizować swoje aspiracje edukacyjne, zawodowe 
i twórcze, wychowywać dzieci i starzeć się. Dumę Lublinian buduje wyjątkowy klimat miasta, 
w którym każdy jest mile widziany”. Jutro już na pamięć będę znać. 

Jacek Warda: Dzisiaj się kończy konferencja, więc już… 

Mateusz Wojcieszak: To jutro się nauczę. 
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Michał Furmanek: To może zacznę od tego, że opowiem jak był realizowany proces. Jak gromadziliśmy 
te opinie mieszkańców, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, udało nam się w tym długoletnim, prawie 
trzyletnim procesie, porozmawiać czy zebrać opinie od 13 000 osób. To jest coś absolutnie niebywałego 
i unikalnego, bo tak uspołecznionego procesu tworzenia tak ważnego dokumentu w historii Polski 
współczesnej, zresztą chyba żadnej, nie przeprowadził nikt. Jestem tego pewien. Mało tego, myślę, że 
nie mamy się absolutnie czego wstydzić w kontekście tego typu procesów realizowanych w Europie czy 
nawet na świecie. My mieliśmy to szczęście, że mieliśmy szansę wyskalowania pomysłu jaki na tę Stra-
tegię mieliśmy od samego początku, bo przyszedł taki moment, że Ministerstwo Rozwoju ówczesne 
ogłosiło konkurs, który premiował pomysły na rozsądny dialog z mieszkańcami. Ten konkurs nazywał 
się Human Smart Cities i de facto dotyczył takich idei współwłączania mieszkańców w proces współ-
rządzenia. Zresztą o tym procesie współrządzenia governance jest w tej Strategii sporo napisane w ce-
lach horyzontalnych, bo to jest jeden z elementów takiego mądrego zarządzania miastem, ale dzięki 
temu, że mieliśmy budżet sięgający prawie 3,5 mln złotych mogliśmy ten dialog rozciągnąć w czasie 
i przede wszystkim zbudować go w oparciu o takie instrumenty włączające, których się normalnie nie 
da zastosować i w skali, której się normalnie nie da zastosować… Więc odbyło się kilkaset spotkań 
z mieszkańcami na różnych poziomach przy zastosowaniu różnych narzędzi i technik, bo były i wysłu-
chania, były warsztaty, była debata oksfordzka i były spotkania w punktach mobilnych i można było 
składać swoje opinie i pomysły drogą elektroniczną i osobiście, tak. Były normalne spotkania takie 
można powiedzieć takie face to face. Interesariusze tych spotkań zostali podzieleni na rozmaite grupy, 
w zasadzie obejmujące chyba wszystkie potencjalnie środowiska, adresowane były szczególne pro-
blemy, ale bardzo istotne jest to i to jest odpowiedź trochę na Pańskie pytanie, w jaki sposób poddać 
takie rozległe grupy interesariuszy takiemu pytaniu, to trzeba odpowiednio zadawać pytania. Teraz my 
znowu mieliśmy szczęście, bo naszymi partnerami w tym projekcie była Lubelska Grupa Badawcza, sto-
warzyszenie, socjolożki, które tworzą trzon tego, tej organizacji społecznej, o bardzo rozległej wiedzy 
i doświadczeniu właśnie dialogu z mieszkańcami. Mówimy tutaj o takim czystym dialogu. Teraz, jeżeli 
zadamy odpowiednio otwarte pytanie, czyli na przykład takie: „Jak chciałbyś żeby wyglądał Lublin 
w 2030 roku?” i jeszcze je lekko ukierunkujemy, tak, nie wchodząc w głęboką analitykę, to otwiera nam 
się taki można powiedzieć, taki nieograniczony zasób z rozmaitymi pomysłami i ideami, dlatego, że 
ludzie lubią się dzielić tymi swoimi marzeniami. Myśmy pytali o marzenia, myśmy pytali o wyobrażenia, 
myśmy pytali o wizję, tak. Rozmawialiśmy prostym językiem. Ponieważ te pytania były zadawane przy 
różnych okazjach, w różnych okolicznościach, różnym grupom i na różne sposoby - uzyskaliśmy 
ogromny zasób wiedzy, który potem został zlejkowany, poszatkowany na kategorie. Pytania były też 
zadawane w określonych kategoriach. Pamiętajmy, że Strategia była tworzona w oparciu o taką siatkę 
dwunastu obszarów horyzontalnych, przepraszam, wertykalnych, pionowych, które poniekąd były… 
I źródło tkwi w tym o czym mówił Jacek, to znaczy w tych obowiązkach, które są zapisane w ustawie 
o samorządzie gminnym, które ma, że tak powiem, miasto, gmina wobec swoich mieszkańców – to jest 
źródło. I one nie były dobrane ideologicznie, tylko one opisują te obszary funkcjonowania miasta, w któ-
rych my rzeczywiście mamy coś do powiedzenia, i to co wczoraj mówił profesor Gorzelak, w których 
miasto ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie rzeczywistości, co zostało zapisane w Strategii. Teraz, 
dzięki temu, my mogliśmy skomasować tę wiedzę a potem ją zlejkować i wyciągnąć takie kluczowe 
wnioski, które potem jakby bardzo mocno wybrzmiewały i znalazły swoje odzwierciedlenie w wizji. Bo 
ja pisząc wizję opierałem się w dużej mierze na tym, co powiedzieli właśnie mieszkańcy w tym ogrom-
nym procesie badań ich opinii na temat tego jak miasto powinno wyglądać. Łapałem słowa kluczowe, 
wyciągnąłem wnioski z tych opinii. Mniej z opinii eksperckich, chociaż też eksperci mieli ogromny na to 
wpływ, ale eksperci też rekrutowali się spośród mieszkańców. I wreszcie, oparłem się na takich elemen-
tach które dla nas trochę są oczywiste, ale są celem samym w sobie, bo ta metropolia, o której tu jest 
mowa, to jest wizja naszego miasta w przyszłości. My chcemy żeby to była średniej wielkości metro-
polia, ale metropolia. Miasto funkcjonujące w sieci połączeń Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, 
który skupia dzisiaj 27 okolicznych gmin i z tym się wiążą rozmaite rzekłbym i funkcje, tak, i korzyści 
i wyzwania. Że jesteśmy średniej wielkości, no to jest oczywiste, to jest nasz po prostu rozmiar. My 
nigdy nie będziemy przecież Warszawą. Raczej mamy wyzwanie, które się pojawia, to jest depopulacja, 
która wynika z trendów demograficznych i starzenia się, więc ta misja i wizja, no wizja w szczególności 
ma oparcie w tym co mówili mieszkańcy, w tym co jest oczywistością do pewnego stopnia, ale ona jest 
zapisem takiego ja bym powiedział, w pigułce takiego… Bardzo ważne jest to, żeby to było realne. Tak, 
bo wizja musi być realna. My nie możemy przecież stworzyć wizji, która jest absolutnie takim konstruk-
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tem abstrakcyjnym, do którego my nigdy nie dojdziemy, no nie możemy napisać, że my będziemy li-
czącą się na świecie metropolią, tak, ale możemy być liczącym się ośrodkiem metropolitalnym w tej 
części Europy szczególnie. 

Jacek Warda: Dobrze, to teraz może ja parę słów. Jak mówiłem o tej wizji góry lodowej, to też ten 
szczyt, który wystaje poza powierzchnię to jest to, co mówię o tej konkurencyjności, z czego chcemy 
być… czym się wyróżniamy i tak się zastanawiałem czym się Lublin wyróżnia. Chyba są trzy co najmniej 
takie rzeczy, w różny sposób zaznaczone w Strategii. Po pierwsze ten układ dolin Lublina, tak, czyli to 
że Lublin leży na wąwozach lessowych i tu się znalazła idea Jana Kamińskiego o tych Green Connection, 
on ma taką bardzo sprecyzowaną wizję tych dolin. Im więcej… Chciałbym o tym więcej przeczytać 
w Strategii. Chciałbym też żeby była taka deklaracja, że będą wykupywane tereny pod zielone, pod roz-
wój tego systemu, bo to się jakby no zawsze jest ten konflikt z właścicielami, którzy są właścicielami 
terenów no i póki się tego nie uporządkuje prawnie, to zawsze będą problemy. To oczywiście powinno 
być też wspierane na poziomie rządowym. To znaczy uważam, że jednym z zadań rządowych, czego 
bym oczekiwał, byłoby współfinansowanie jakichś mechanizmów, finansowanie wykupów gruntu 
przez miasta na różne cele, z różnym poziomem współfinansowania, największe właśnie pod tereny 
zielone. Niedługo będzie też… Rozwija się też technika takich różnych rozwiązań półtuneli czy… Chodzi 
o to, żeby ten Green Connection był rzeczywiście green connection, żeby to był system połączony, że 
na różne sposoby to można połączyć, no. Zostawmy to, bo to długa dyskusja. 

Mateusz Wojcieszak: Tak, i szczegółowa a wędrujmy do tej wizji, bo to jest dla nas klucz. 

Jacek Warda: Czyli doliny są tym punktem charakterystycznym i one są zaznaczone w Strategii, chciał-
bym żeby bardziej bo pewnych szczegółowych rozwiązań chyba brakuje. Druga to sztukmistrz. Lublin 
znany jest z książki „Sztukmistrz z Lublina”. W Lublinie jest bardzo rozwinięty ruch sztukmistrzów, 
czyli wędrownego cyrku. 

Mateusz Wojcieszak: A widziałby to Pan w wizji? 

Jacek Warda: W wizji nie, ale… 

Mateusz Wojcieszak: No właśnie. 

Jacek Warda: W wizji tak, w wizji tak. W misji nie, absolutnie, ale w wizji tak. W wizji tak i na przykład 
Lublin powinien mieć szkołę cyrkową, średnią. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie, to ja zadam pytanie, bo to jest ważne refleksji i myślę, że warto je 
zachować właśnie też na ten komentarz taki na ostatni głos w postaci rad dla twórców Strategii, 
bo jesteśmy w takim procesie, kiedy ta Strategia nie jest jeszcze ustalona, a ja bym chciał jeszcze 
zadać Panie Jacku pytanie, bo jest Pan mieszkańcem Lublina? 

Jacek Warda: Tak. 

Mateusz Wojcieszak: Dokładnie i też to, co biorę z wypowiedzi Pana Michała to jest to, że ta 
wizja powstała z głosów mieszkańców i mieszkanek. Pytanie, czy jak Pan czyta tę wizję, to czy 
to też Pana wizja jako mieszkańca? Czy Pan się z nią jest w stanie się w jakiś sposób utożsamić? 
To pytanie najpierw do Pana Jacka a później do Pana Michała, czy w ogóle jest taka ambicja, żeby 
ta wizja była też do utożsamienia się przez mieszkańców i mieszkanki. Panie Jacku, czy jak Pan 
czyta, to czy to jest Pana? 

Jacek Warda: Po pierwsze jak ja czytam, tak jak powiedziałem rozwiniętą wersję, czyli te opisy pod 
poszczególnymi celami, czytam sobie o oświacie, to się z nią zgadzam. 

Mateusz Wojcieszak: A ten obraz? To marzenie, ten obraz? 

Jacek Warda: Obraz musi być wieloelementowy, musi być głęboki, on jest taki wtedy kiedy jest rozległy, 
więc tak jak mówię, wprowadzenie do każdego priorytetu jest częścią wizji, którą bym… ja nie skleciłem 
tego, musiałbym cały ten dokument, że tak powiem przerobić jeszcze z dzień pracy, żebym miał taki 
obraz. I to się dobrze czyta, to znaczy tę wizję rozłożoną na te kilkanaście elementów dobrze się czyta 
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i ja się z nią zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o jej pisanie, bo tu z kolei do Michała tutaj, to chyba to 
było tworzone tak jak to musi być tworzone, to znaczy nie da się pisać w gronie 15 000 osób żadnego 
tekstu, to musi być po prostu przez kogoś, że tak powiem, syntetyzowane i nadawana temu forma. 
Ktoś waży te wypowiedzi, daje im jakąś wagę związaną z częstością powtarzania się, z interesującym 
charakterem, że tak powiem, tych wypowiedzi, no i pisze tekst, on jeden, w imieniu tych wszystkich 
osób. No i to musi się tak... Nie ma takiej możliwości, to jest ta część kreacyjna, to się musi tak odbywać. 
A jeszcze ostatnie zdanie na temat tego, co Lublin wyróżnia. Lublin jest bramą na zachód. To znaczy 
nie jest bramą na wschód, tylko bramą na zachód. Zachód się tutaj specjalnie nie pcha, ale wschód chce 
się dostać do tego zachodu i ci młodzi ludzie, którzy idą z Ukrainy, z Mołdawii, to Lublin musi być ich 
rzecznikiem, musi być miejscem gdzie się oni jakoś odnajdują, gdzie się odbywa jakaś dyskusja. Trochę 
się to dzieje, tu mamy w drugiej sali Pana Dyrektora Wydziału, który taką politykę wschodnią na skalę 
Lublina uprawia, ale to powinno być podkreślone – Lublin jest bramą na zachód. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie, ja tak łyżkę dziegciu. Pojawił się też komentarz na transmisji, że 
możliwość zostania kuglarzem nie zapewni nam wzrostu ludności a umożliwienie zostania pro-
gramistą, a pracy w lubelskich firmach IT już tak. To też pytanie o konkurencyjność, co nam daje 
prawdziwą konkurencyjność. 

Jacek Warda: Ale to nie jest konkurencyjne, bo informatyków my kształcimy prawda, to sieć prawda, 
informatyków mamy, mamy wyżyny IT, mamy ileś tam tych firm, dbamy o to. Urząd Miasta dba o śro-
dowisko tych firm informatycznych. To jedno drugiemu nie przeszkadza. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie, to tylko taki komentarz z transmisji, ale chcę złapać jeszcze to 
utożsamianie się mieszkańców z obrazem. Mam wrażenie, że Pan unika tego hasła „marzenie” – 
ja bardzo je lubię i wizję jako marzenie, ale rozumiem, że gdzieś Pan powiedział, że to nie jest 
marzenie, to nie jest zbyt oddzielne i to nie jest marzenie jako wizja, nie? Nie? OK, to ja jakoś tak 
zanotowałem, że zareagował Pan, że wizja to nie jest marzenie. Chcę zapytać o Pana i ambicję 
też Urzędu, czy ta wizja ma być też tym tekstem, z którym mieszkańcy mogą się utożsamić, 
poczuć OK. Może nie zapoznam się i nie ma potrzeby, żebym zapoznawał się z całą Strategią, no 
ale ta wizja to jest ten Lublin, w którym chcę żyć w 2030 roku. 

Michał Furmanek: No i dokładnie tak jest, bo to nie tylko jest moje marzenie, bo jest. Ja jestem Lubli-
nianinem mieszkającym tu z dziada z pradziada, od wielu wielu, wielu pokoleń. Z każdej możliwej strony 
i to jest moje miasto. Moje ukochane miasto, z którego wyjechałem, do którego wróciłem, z którym się 
bardzo utożsamiam i pisząc tę wizję, pisałem ją siedząc przy biurku, potem była oczywiście weryfiko-
wana przez moich kolegów i koleżanki, bo my w ten sposób też i pracujemy nad dokumentem Strategii. 
Wypadła z niej jedna rzecz albo została zamieniona, zaraz Państwu powiem jaka, która mi się w tej 
wizji nie podoba w tym brzmieniu… Ale tak, ja chciałbym żeby Lublinianie zapamiętali dokładnie taki 
obraz miasta. Pamiętajmy, że strategia to jest w ogóle dokument trudny. On jest napisany językiem 
trochę technokratycznym, czasami urzędniczym, nie udało się chwilowo osiągnąć takiego stanu, w któ-
rym to jest dokument lekki, łatwy i przyjemny, ale to się też zmieni, bo kolejnym naszym krokiem, 
będzie opracowanie takiego syntetycznego dokumentu, który będzie mówił o tych rzeczach w sposób 
bardziej przyjazny i zdecydowanie krótszy. I tam oczywiście będzie ten element ideologiczny, natomiast 
ja bym się chciał troszkę odnieść do tej koncepcji, o której mówił Jacek. Tak, Lublin jest sztukmistrzem, 
bo sztukmistrz, proszę Państwa, symbolizuje przemianę. Dla tych, którzy „Sztukmistrza z Lublina” Isa-
aca Bashevis Singera nie czytali, to jest opowieść o przemianie. Bohaterem jest sztukmistrz, mieszka-
jący w Lublinie kuglarz Jasza Mazur, żydowski sztukmistrz, co w pełni oddaję tą wielokulturowość, wie-
loetniczość Lublina przedwojennego, który jest hulaką i rozpustnikiem. Kradnie, ma kochankę, nie jest 
zbyt wielkim moralnym autorytetem, ale przechodzi przemianę w skutek traumatycznych doświadczeń 
i staje się żydowskim prorokiem. Zamyka się, staje się rebbe Mazurem. Ta postać, ona nam towarzyszy 
cały czas. Ona nam towarzyszy w opowieści o Lublinie. Przede wszystkim tej miękkiej opowieści, ta-
kiego przekazu, który jest związany z koncepcją Lublina jako miasta inspiracji. To Jasza Mazur, to ta 
przemiana, sztukmistrz, ma nas inspirować do działania, do twórczej zmiany. I to jest dla nas niezwykle 
ważne. No ale to nie może być zapisane w misji, w wizji. 

Mateusz Wojcieszak: Ta metafora Lublina, tak? 
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Michał Furmanek: Ta metafora Lublina, ona jest zbyt miękka, bo my musielibyśmy tę Strategię inaczej 
pisać. Niewykluczone, że my to kiedyś gdzieś włączymy. Na razie taką koncepcją rządzącą wizerunkiem 
miasta, który od 2007 roku jest skutecznie promowany w ramach konceptu Marki Inspiracji – ona do 
pewnego stopnia postać, choć według mnie również w sposób niepełny, wykorzystuje, bo sztukmistrz 
powinien być takim przewodnikiem, cicerone, po Lublinie, który tego ducha miasta jest symbolem du-
cha miasta. Tego genius loci, o którym mówimy bardzo dużo i który w tym przekazie, który promujemy 
i staramy się ugruntowywać jest stale obecny, bo pamiętajcie, że Lublin to jest miasto, w którym bardzo 
istotna jest sensoryka. To jest miasto spotkania. Żeby poczuć Lublin, trzeba go doświadczyć. Ale do-
świadczyć w różny sposób, dotknąć, spróbować smaków, poczuć, tak. To jest bardzo istotne i jakby to 
we mnie piszącego wizję bardzo głęboko tkwi. No ale sami rozumiecie, nie mogę umieścić tego w tak 
ważnym dokumencie jakim jest Strategia. Jak powstanie kiedyś strategia promocji albo komunikacji 
miasta, której nie ma jeszcze i nigdy nie było, no to wtedy będziemy mogli takie elementy wykorzysty-
wać, no bo one są w pełni uzasadnione w takim dokumencie. Tu tego zrobić no nie możemy, po prostu. 

Mateusz Wojcieszak: Mhm. Chcę jeszcze zapytać o misję, czyli o ten drugi element, nie chcę po-
wiedzieć, wprowadzający, ale ten element, który wspólnie występuje z wizją. Czym dla miast… 
Czym dla Lublina, to pytania dla Pana Jacka, jest ta misja? To znaczy czym ona się różni od wizji. 
Jak to użytkownik ma czytać? Misja a wizja? 

Jacek Warda: Ja już powiedziałem, że moim zdaniem ona jest niepotrzebna. 

Mateusz Wojcieszak: Ale to nie musimy się trzymać Lublina, ale tak w ogóle myślę „misja–wizja”, 
bo dla odbiorcy, dla osoby czytającej to mogą być bardzo podobne.. To może być bardzo podobny 
zakres. 

Jacek Warda: Misja w teorii to jest coś co nas kieruje, motor naszych działań, tak. A wizja jest to stan 
docelowy, dzięki któremu że tak powiem mamy ten motorek w sobie. No to takie jest rozróżnienie teo-
retyczne, tak. Ja wolę wizję i wolę taką wizję szczegółową, tak jak powiedziałam. I tutaj jeszcze jedno 
zdanie powiem. Bardzo lubię takie zdanie z Woody'ego Allena, które jest o wizji, które gdzieś tam na-
pisał, gdzie o co chodzi w życiu generalnie. W życiu chodzi o to, żeby szanse wykorzystać, pułapek unik-
nąć i na 6 być z powrotem w domu, prawda. Bardzo ładne, ale też mało szczegółowe i dopiero jak co to 
są za szanse, prawda, to wtedy dopiero możemy to jakoś, że tak powiem, się zastanawiać czy to się da 
zrobić, jak to zrobić, jak to opisać, jak to miernikować i tak dalej. Dwa zdania tylko przeczytam ze Stra-
tegii, z tego wprowadzenia, ale działu o edukacji, która de facto wizją. Fragmentem tej wizji rozbudo-
wanej. Pożądana wizja przyszłości zakłada, że uczniowie wszystkich lubelskich szkół uczą się efektyw-
nie i nie muszą korzystać z korepetycji. Uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach prowadzonych przez przy-
jaznych i kompetentnych nauczycieli i tak dalej i tak dalej. Tego jest trzy razy tyle, co przeczytałem, 
w tym jednym fragmencie, tak. No i z tego od razu możemy iść od razu wskaźniki zrobić. Ile korzysta 
z korepetycji, ile potrzebują. Czy twierdzą, że szkoła im nie wystarcza i nie mogą się potem dostać na 
dobre studia, bo nasze szkoły nie uczą wystarczająco dobrze, tak. Dochodzimy do pewnych szczegółów 
tych wizji, to się od razu automatycznie robią… wiemy co trzeba zrobić i jak to mierzyć. 

Mateusz Wojcieszak: Ja tak pytam o tą misję, bo w misjach jest coś ważnego, jak wartości i chcę 
trochę złapać to rozróżnienie, że może nam się wydawać, że czytamy tą misję i wizję na jednym 
tchu, ale ta wizja to jest jednak przyszłość, a misja to jest też taki kierunkowskaz jak różne in-
stytucje w Lublinie mogą działać, jakimi wartościami się kierować. Chciałem trochę zapytać o te 
wartości, skąd one się tam wzięły. No i jak wy je w praktyce chcecie realizować. To znaczy wia-
domo, że rozwinięcie, obszary rozwojowe są podpowiedzią jak te wartości w praktyce realizować, 
ale też tak myślę z punktu widzenia osób, dla których ta Strategia wyląduje na biurku, tak. Mają 
wartość gościnności, otwartości na różnorodność, gotowość na zmianę, to trudno wskaźnikować. 
Jak z tym później pracować, z tą misją. 

Michał Furmanek: No bo wartości nie należy wskaźnikować. Misja to jest z jednej strony tak jak mówił 
o tym Jacek, jak Pan mówił, wskazanie tego czym się kierujemy, realizując wizję, ale też w jaki sposób 
dochodzimy do upowszechnienia, no do realizacji, do momentu dojścia do wizji. Jak Państwo spojrzą na 
misję, to jest takie jedno słowo, które łączy te wszystkie elementy, które tam zostały użyte, którego 
tu nie ma. To jest szacunek. Szacunek wobec różnorodności, szacunek wobec inności, szacunek wobec 
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otwartości innych na innych. Tego nam dzisiaj brakuje. Zobaczcie co się w tym kraju dzieje. Zobaczcie 
jak ludzie się traktują, i nie mówię tylko o tym co się dzieje na wschodniej granicy. Zobaczmy jak COVID 
wpłynął na to co się dzieje. Dlaczego ludzie nie szanują innych i się nie szczepią. Dlaczego nie szanują 
innych i nie noszą masek w miejscach publicznych, w sklepach, tak, w transporcie miejskim, I ta misja 
poniekąd odwołuje się do tego co dzisiaj, czego dzisiaj doświadczamy. Dla nas, bardzo ważną rzeczą, ja 
tak patrzę na to, co jest tu napisane… Jest otwartość. Ta otwartość była jednym z filarów poprzedniej, 
tej która dzisiaj obowiązuje Strategii rozwoju Lublina, tak. Otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość 
i akademickość, ale proszę zwrócić uwagę, że w tych czterech filarach, dwa to są właśnie wartości: 
otwartość i przyjazność. Ich się nie da skwantyfikować. Tak, on są albo ich nie ma. Ta gościnność to też 
jest taki ciekawy element, bo ona mówi nie o tym co się ma po prostu, a to jacy mamy być. Ona w za-
sadzie, można by to sprowadzić do gościnności. Bo gościnność to też otwartość. Dbałość o ekosystem, 
o przyrodę, o zieleń, tak, o zwierzęta, które nas otaczają, o zdrowie. To wszystko zostało wyrażone 
przez mieszkańców, oni tego chcą. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, które.. Nasza jedna z najważ-
niejszych rzeczy, które w Strategii się pojawiają to żądanie przez mieszkańców zieleni, więcej zieleni, 
terenów rekreacyjnych, bliżej, tak. To o czym przed chwilą mówiłem, co mi się nie podoba, co zostało 
zmienione w tej wizji, to jest ten ostatni element, który jest tutaj. Możemy wrócić do wizji? To jest o to, 
tu: „w którym każdy jest mile widziany”, tu było napisane „w którym każdy jest traktowany jak swój”. 
A wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że we wszystkich badaniach pojawia się taki element tego, trudne 
słowo, albo inaczej, akceptacji, włączania, jak to się ładnie nazywa, jest takie fachowe słowo na to… 

Mateusz Wojcieszak: Inkluzywność? 

Michał Furmanek: Inkluzywności, właśnie! Staram się używać trudnych słów. Ja mogę powiedzieć ze 
swojego własnego doświadczenia, ale też coś się dzieje w Lublinie, znaczy czym Lublin się różnić od 
innych miast. Otóż powiem tak, każda osoba, która trafia do Lublina przyjeżdża tu na studia, do pracy, 
nie jest stąd, nie urodziła się tutaj, może po jakiejś chwili, wtedy kiedy poczuje się dobrze, bezpiecznie 
i chciana, powiedzieć, jestem Lublinianinem, Lublinianką. I my rodowici Lublinianie, nigdy nie powiemy, 
że ten ktoś Lublinianinem, Lublinianką nie jest. Mało tego, nas to cieszy. Bo to oznacza, że ktoś dokonał 
wyboru, wybrał nasze miasto i jest mile widziany i jest traktowany jak swój i uważa się za swojego. To 
jest ogromna wartość. To jest coś co różni nas od takiego Krakowa. Jak w Krakowie nie urodził się twój 
praprapradziadek, nie mieszkali rodzice, to nie jesteś żadną Krakowianką ani Krakowianinem. Jesteś nie 
z Krakowa, przyjezdny. My wszystkich traktujemy równo. Ja chcę żeby ludzie tu się osiedlali i żeby po 
chwili mówili: jestem Lublinianinem, Lublinianką i to są te wartości, które są zapisane w misji, ale rów-
nież odzwierciedlone w wizji. 

Mateusz Wojcieszak: Naczynia połączone. Tak sobie myślę, że też takim sposobem sprawdzenia 
potrzeby misji w wizji jest spróbowanie zastanowienia się, co by było, gdyby w tym dokumencie 
nie było misji w wizji. Gdybyśmy te strony po prostu wyrwali z tej Strategii. Panie Jacku, czy to 
byłby dokument wciąż użyteczny? 

Jacek Warda: Tak, bo tak jak powiedziałem i mówię cały czas, ta wizja jest rozpisana na szczegóły na 
poszczególnych wprowadzeniach do poszczególnych priorytetów i tam jest znacznie bardziej opisana 
i mi by jej nie brakowało, misji. Mi nie zależy, więc jakby uważam, że spokojnie by to funkcjonowało. 
Natomiast, chciałbym jeszcze powiedzieć sąsiedzkości i akceptowalności innych. To rzeczywiście jest 
ważne i to ładnie powiedziane, tu ta historia. Już może anegdota właśnie, która… jak o takich Krako-
wianach. Ja mieszkałem przez jakiś czas na Śląsku Opolskim, no gdzieś tam się różne rzeczy działy, no 
i gdzieś tam, przy jakimś tam piciu. Tam Ślązacy się spotkali, opowiadają o coś ten i kolega mówi: ale 
wiesz, on nie jest prawdziwy Ślązak, jego dziadek był z Zagłębia. 

Michał Furmanek: No to już animozja. Ja też mam anegdotę wywołaną.. Bo ja nigdy nie rozumiałem 
o co z tymi Krakusami chodzi, dlaczego oni się tak traktują, ale wyjaśniła mi to moja koleżanka, która 
ma tam kuzyna i często jeździ i jak z kuzynem wybierała się na piwo, to spotykali w knajpie, w której 
on tam stale chadza jego znajomych. No i oczywiście była impreza, sobie rozmawiali, było wesoło, 
wszyscy się już po jakimś czasie znali, bo ona tam bywała całkiem często i regularnie, tylko sytuacja się 
zmieniała jak szła tam sama. Żaden ze znajomych kuzyna jej nie poznawał. I to jest właśnie sympto-
matyczne dla Krakowa, tym się różnimy. 
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Mateusz Wojcieszak: Tak, ale tak sobie myślę, że pewnie jak sobie zajrzymy do strategii Krakowa 
czy Warszawy, to też odnajdziemy taką nadzieję, że każdy się poczuję… bo jednak te ruchy mi-
gracyjne wewnątrz Polski zachodzą i każdemu miastu zależy, żeby ludzie, którzy płacą tam po-
datki poczuli się swojsko, żeby tam zostali na dłużej. Ale rozumiem, że tutaj, że wy czujecie, że 
to jest coś priorytetowego, coś na poziomie wartości i to was wyróżnia, i to jest ważne. Tak sobie 
myślę też o celach horyzontalnych. Chociaż zanim o celach horyzontalnych. To samo pytanie, 
które zadałem Panu Jackowi, do Pana, Panie Michale. To znaczy, Pan Jacek mówi: nic to nie 
zmieni, mamy te wszystkie wizje rozpisane dalej, misja–wizja nam niepotrzebna. Jest to w usta-
wie, jest to dalej w każdym wprowadzeniu, czy dla Pana ten dokument by stracił na wartości, 
gdyby odciąć wizję i misję z początku? 

Michał Furmanek: Nie, on byłby inny. Nie byłoby po prostu w nim wizji i misji, natomiast nadal byłby 
dokumentem, którym ma być. A ma być specyficzną mapą drogową, która pokazuje do czego zmierza 
Lublin i jak zmierza, i co chce osiągnąć. No bo to ostatecznie, Strategia to jest taki dokument poniekąd 
planistyczny, jest dokumentem, co by nie było, którego autorem w ostatecznym rozrachunku i wyko-
nawcą jest Prezydent Miasta Lublin, bo to on go aprobuje, a na koniec aprobuje wybrana przez społe-
czeństwo miasta Rada Miasta. I siłą rzeczy ten dokument bywa technokratyczny i on ma wymiar taki 
bardzo praktyczny i wykonawczy. Ja bardzo lubię strategię Helsinek, którą uważam chyba za najfajniej-
szą strategię jaka została w Europie napisana a mianowicie z jednego powodu. A mianowicie dlatego, 
że ona zawsze powstaje, jest pisana niemal od nowa. Oni twierdzą, że aktualizowana, ale de facto po-
wstaje praktycznie nowy dokument w momencie, kiedy kończą się wybory, zostaje wybrana nowa Rada 
Miasta i to jest dokument, który jest dokumentem wizji miasta Helsinki w danej czteroletniej kadencji 
u nich Rady Miasta. Takim kontraktem, który Rada Miasta zawiera z mieszkańcami. U nas te procesy 
planowania są trochę takie poszatkowane, niezależne i od kadencji, na przykład od Prezydenta, trochę… 
czyli niezależnie od kadencji Rady Miasta. Mają dłuższą perspektywę, w ogóle warto by może o tym 
porozmawiać czy strategia powinna mieć perspektywę dziesięcioletnią w obecnie tak szybko zmienia-
jącej się rzeczywistości. My nie wiemy co się wydarzy za pół roku ani za rok a planujemy na dziesięcio-
lecia, to jest takie dosyć ryzykowne posunięcie, no ale tak to robimy, tak. Nie jest też ta strategia kom-
patybilna z nową perspektywą unijną do końca, która się kończy w 2027 roku, tak. 

Jacek Warda: Ja myślę, że to jest dobra perspektywa dziesięcioletnia, bo trzeba patrzeć w różnych ho-
ryzontach do przodu. w Lublinie jest tak, że te inwestycje są wydzielone. Właściwie w Strategii jest 
bardzo mało konkretnych wskazań inwestycyjnych, kilka zapewne na palcach obu rąk można by to po-
liczyć. Większość to Prezydent w swojej kampanii wyborczej ujął w formie kontraktu, tak. Mówił: chcę 
zrobić – ja jako kandydat na prezydenta Lublina chcę zrobić to, to i to. I to ujmuje w kontrakcie takim, 
prawda, zupełnie oddzielnym dokumencie, który jest jego autorskim, że tak powiem, deklaracją, tak. 
Mi się podoba to określenie mapa drogowa, bo to jest bardziej właśnie… Ja w ogóle odróżniam w zarzą-
dzaniu gminą, zarządzaniu miastem plany od programów, to znaczy plany to są właśnie tak jak plany, 
czyli pokazuję układ tego co chcielibyśmy mieć, ale nie mówi kiedy, co osiągniemy, bo nie wiemy, bo 
właśnie jest zmienność, nie wiemy jakie będą możliwości. Musimy mieć pewną elastyczność reagowa-
nia na zmiany. Natomiast jak powiedział Eisenhower z kolei „plan jest niczym, planowanie jest wszyst-
kim”, prawda, więc jakby liczy się proces. To jest stan pewnego procesu. Natomiast program to już jest 
plan albo wyciąg z programu, który ma charakter wykonawczy. To będziemy robić w takiej kolejności 
w najbliższych trzech latach, bo to już jest horyzont wykonawczy, a taki horyzont, że tak powiem do 
przodu to jest nasz plan, który jest mapą drogową, który pokazuje, co byśmy generalnie chcieli. 

Michał Furmanek: Jeżeli mogę jeszcze się do tego odnieść, to w ogóle wkraczamy na taki grząski grunt 
na ile ogólnym dokumentem powinna być strategia i na ile mocno powinna operacjonalizować różne 
cele, takie jak na przykład inwestycje czy inne działania. I my tutaj też w naszym gronie się różnimy. Ja 
stoję na stanowisku, że strategia powinna być dokumentem bardzo, relatywnie ogólnym, ale znowu 
rozumiem, że są takie potrzeby, że w strategię należy wpisać dosyć mocno zoperacjonalizowane cele 
żeby móc je potem na przykład realizować dzięki finansowaniu zewnętrznemu. I to jest po prostu ko-
nieczne, bo jak tego tam nie będzie, to jakby nie ma w strategii, do widzenia. Ale znowu, strategia jako 
dokument nadrzędny wyznacza można powiedzieć takie pole działania dla strategii planów sektoro-
wych. I teraz warunkiem sine qua non, żeby strategia taka globalna miejska działała są te dokładnie 
strategie. My mamy ze dwadzieścia parę takich dokumentów w mieście – mniej lub bardziej aktualnych, 
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ale strategie sektorowe muszą zostać opracowane dla takich obszarów jak kultura, jak sport, jak tury-
styka, chociaż jest dokument, ale wymaga update’u i to musi zostać zrobione, bo zresztą w ten sposób 
postępują inne miasta. No na przykład strategia Wrocławia czy Poznania ma taką część ogólną a potem 
ma plan wykonawczy, po prostu takie mini strategie obszarowe. Może w różny sposób do tego podcho-
dzić. 

Jacek Warda: Czyli w takiej perspektywie, tak patrząc na strategię jako na plan, jako na mapę drogową, 
to możemy dojść do takiego momentu, że będziemy na nią patrzeć jak na rodzaj takiej konstytucji mia-
sta. Poznanie wartości, głównych kierunków, to są raczej, bardziej ta strategia w tym kształcie przypo-
mina jakąś taką chmurę niż konstrukcję, więc ona mówi: tak mniej więcej tutaj, gdzieś tutaj się bę-
dziemy lokować. 

Mateusz Wojcieszak: Pan Michał już właśnie o tym powiedział, bo chciałem złapać to, że gdzieś 
próbujecie znaleźć, tak czuję, złoty środek, że są takie dwa główne trendy. Albo te strategie 
ogólne tak sześćdziesięcio stronnicowe tak, które mówią właśnie, są bardziej tym wyrazem war-
tości, kierunków. No i są oczywiście takie dokumenty, które mają i trzysta stron, są bardzo wy-
konawcze. Lublin poszukał tego złotego środka gdzieś, czyli zarówno szukacie mapy drogowej, 
czyli rzeczy konkretnych, ale też dużo tam jest o wizji o tych rzeczach ogólnych. Chcę też to 
sprawdzić, bo za tą deklaracją kierunków stoją też pewne niebezpieczeństwa, to znaczy, chcę 
zapytać na ile jak patrzą Państwo na wizję, to widzą tam, to jest źle słowo w Polsce rozumiane, 
ideologię, jakieś wartości ideologiczne, które mogą się też nie spodobać następnym włodarzom, 
tak. Tak sobie myślę o takim ryzyku i o tym, no właśnie, o tej sile jaką niosą ze sobą też ogólne 
słowa. Myślę sobie o hasłach: różnorodności społecznej, tak. Czy to jest dla was też deklaracja 
odwagi, że zamieszczanie te hasła, bo czujecie, że tak się Lublin powinien rozwijać. Nieważne, 
kto będzie następnym prezydentem, czy następną kadencją Rady, czy czujecie że to może być 
tak, że następny prezydent powie: no nie. Na przykład zakładając, że będzie skrajnie z różnej 
opcji politycznej i dla niego słowa różnorodność społeczna, jak często różne słowa w Polsce stają 
się nagle hasłami zakazanymi. Czy widzicie też w tej ogólności w wizjach i misjach takie niebez-
pieczeństwo, że tam dla niektórych nie ma o kierunkach, nie ma o początku dla mapy drogowej. 
Tylko jest o ideologii. Jak czujecie? 

Jacek Warda: Ja spróbuje powiedzieć, w ogóle kwestia inności jest skomplikowana, nie jest taka prosta 
jakby… 

Mateusz Wojcieszak: Nie chcę się skupiać na jednym słowie, bardziej… Bo tam są różne, bo tak 
samo klimat może być takim hasłem. 

Jacek Warda: Oczywiście, ale klimat to już jest mniej taki dyskusyjny. Już się wszyscy zgadzają, że to 
człowiek… 

Mateusz Wojcieszak: Nie powiedziałbym. 

Jacek Warda: No tak, ale już jest… Mniej więcej wszyscy idą plus minus w prawo, a nie we wszystkich 
kierunkach. A jeżeli chodzi o różnorodność, to wszyscy idą w różnych kierunkach, tak, tu kompletnie. 
Wszystkie możliwe strony. No niewątpliwie ja bym był ostrożny w deklarowaniu, że my chcemy wszyst-
kich, no bo wszyscy się tutaj nie zmieszczą, po prostu. W Afryce jest miliard ludzi, oni wszyscy by chcieli 
do Europy a my możemy przyjąć… My nawet potrzebujemy przyjąć, ale skończoną liczbę osób, tak. 

Mateusz Wojcieszak: Nie rozpoczynałbym tego tematu, bardziej bym się zastanawiał o tej de-
klaracji, tak. W sensie, czy to jest niebezpieczne albo czy odwrotnie. I to też będzie pytanie do 
Pana Michała, że to być może jest miejsce na odwagę właśnie? 

Jacek Warda: Ale jeszcze jedno zdanie o tym. Z drugiej strony rzeczywiście Lublin ma takie cechy pew-
nej otwartości. Jak jest ta Grupa Zagranica, która działa właśnie przy granicy w tej chwili znanych nam 
wszystkich sprawach koło Białegostoku, to jest tak bardzo silna reprezentacja z Lublina. Stowarzysze-
nie Homo Faber, powszechnie znane w całej Polsce i oni tam odgrywają jedną z kluczowych rol. Zachę-
cam do wspierania. Prezydent Lublina przekazał pięćdziesiąt tysięcy złotych, co mi się bardzo podoba… 
Dla straży pożarnej w Michałowie, która jest takim ośrodkiem pomocy właśnie dla tych ludzi, którzy 
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się… Przeżywają gehennę po prostu, tak. Tak, oni chcą w rękach Putina i Łukaszenki ofiarami to nie 
znaczy, że mamy obowiązek ich wszystkich przyjąć, bo możemy ich odesłać – nie musimy ich torturo-
wać po prostu trzymając w lesie przez trzy tygodnie, tak. Więc… możemy utonąć w tym temacie, bo… 

Mateusz Wojcieszak: Ale właśnie, czy wizja... Bo właśnie można utonąć w niektórych tematach. 
Pytanie czy w tej wizji wy widzicie takie niebezpieczeństwo? Widzą Państwo takie niebezpie-
czeństwo? Też jeszcze dopowiem, bo Pan Krzysztof Stanowski mi to uświadomił, że jesteśmy 
też w szczególnym miejscu, które jest miejscem też, gdzie osoby z granicy są przewożone i mogą 
tu bezpiecznie spędzić czas, czyli tutaj w tym hotelu. Tak mi Pan Krzysztof dzisiaj to uświadomił, 
więc to też jest fascynująca informacja, ale nie chcę w ten temat wchodzić, bo dzisiaj rozma-
wiamy o wizji i misji. No i właśnie, czy ta misja–wizja.. Jest miejsce na takie hasła, które w Polsce 
szybko mogą się okazać niebezpieczne albo polityczne? Upolitycznione, upartyjnione – to jest 
dobre słowo. Panie Michale? 

Michał Furmanek: Znaczy z całą pewnością ten zestaw wartości, których się znalazł w misji i został 
odzwierciedlony w wizji, to za to, gdyby przyszła tu władza z innego obozu niż rządzi w Lublinie, to 
byśmy trafili do obozu koncentracyjnego, tak. Strategia zostałaby unieważniona, natomiast te warto-
ści są nam bliskie, łączą ten zespół, który pisał. Łączą ludzi, którzy ostatecznie akceptują ten dokument 
i czy są wyrazem odwagi? Nie, ja myślę, że są po prostu wyrazem takiego światopoglądu, jaki reprezen-
tują. No bo czy mówienie o otwartości i gościnności dzisiaj jest wyrazem odwagi? Nie, jest chyba naj-
bardziej elementarnym takim wyrazem człowieczeństwa i poczucia światopoglądu – tak to nazwijmy. 
Pewnie zawsze można uzupełnić te rzeczy o jakieś dodatkowe elementy światopoglądowe, bardziej 
włączające, natomiast ja bym się tego nie bał. Poza tym kontynuują te wartości, dobre tradycje, które 
zostały zapoczątkowane Strategią, która była w 2013 roku i której współautorem jest Jacek i tak. I ona 
była jeszcze chyba bardziej odważna. Zresztą wczoraj na takiej debacie dotyczącej obszaru kultury, 
sportu i turystyki, czyli Lublina otwartego, gościnnego i aktywnego – padł zarzut, że wcześniej byliśmy 
nawet w tamtej Strategii bardziej odważni. I progresywni. Ona była inna oczywiście. 

Jacek Warda: Ja jeszcze chciałem powiedzieć na taki temat, takiej współpracy Lublin – region, bo to 
jest dla Lublina bardzo ważne i trudne, dlatego, że Lubelszczyzna jest obszarem wiejskim. My, jako 
Związek Miast Polskich pracujemy teraz z gminami wiejskimi, które w Polsce są marginalizowane, któ-
rych w Polsce jest siedemset ponad, no i one są w ¾ w Polsce Wschodniej, to znaczy to lubelskie, no to 
jest lubelskie, no cała Polska Wschodnia, tak, tam będzie ¾ tych gmin zlokalizowanych. To jest trochę 
tak, że Lublin jest takim rodzynkiem dużym, może figą, włożoną do chleba razowego, po prostu. To nie 
jest gęsta sieć miast, tylko po prostu tereny wiejskie, w którym jest ośrodek akademicki o skali krajowej 
albo Europy Środkowo-Wschodniej. Ważne są takie doświadczenia współpracy, bo zaufanie bierze się 
z doświadczeń ze współpracy czy relacji. Jak nie ma tych doświadczeń, to nie ma zaufania, bo zaufanie 
jest wynikiem. Jak nie mamy doświadczeń, to możemy mówić o ufności a nie o zaufaniu. Teraz się bar-
dzo fajnie, że są te programy ZITowskie, od już prawie dziesięciu lat, bo one zbudowały jakąś sieć zau-
fania między gminami przyległymi do Lublina, prawda. Lublin też nie miał takiej sytuacji żeby wyrywał 
kawałki tych gmin po kawałeczku i powodował konflikty – tak jest w Rzeszowie, jak na przykład było 
teraz w Chełmie, kiedy po prostu była taka próba powyrywania co najlepszych kęsków z gminy otacza-
jącej, ale z tymi gminami takimi dalszymi, to też władza regionalna bardziej reprezentuje region, który 
jest właśnie wiejski a siedzi w Lublinie, prawda. I też z Lublinem musi rozmawiać. No więc to jest taki 
obszar, nie powiem, że konfliktu, ale naturalnego sporu, naturalnych różnic w podejściu, naturalnych 
różnic w wartościach, które/którymi Lublin musi, że tak powiem, jakoś się odnaleźć. 

Michał Furmanek: My też, jakby kontynuując ten wątek musimy pamiętać, że my jesteśmy w dużej 
mierze punktem odniesienia dla regionu i takim miejscem, w którym ta nasza metropolizacja znajduje 
praktyczne zastosowanie. Pamiętajmy, że 80% studentów, którzy przyjeżdżają do Lublina pochodzi 
właśnie z regionu, z Lubelszczyzny, tak. Właściwie ludzie spoza Lubelszczyzny stanowią jakiś margi-
nes, który… który od czasu kiedy można powiedzieć jakby trochę się zmienia funkcja Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, się cały czas zmniejsza, bo KUL przyciągał właśnie osoby spoza, kiedyś w prze-
szłości, spoza Lubelszczyzny… I to co ważne, to jest też jakby rola właśnie w ogóle trudnym, tej relacji 
regionalnej, bo ta strategia regionu, o której wspominał wczoraj profesor Gorzelak jednak promuje te 
obszary mniejsze, miasta mniejsze – Chełm, Zamość, Lubelszczyzna, Lublin, aglomeracja lubelska nie 
znalazła się nawet jako oś - to ma nazwę swoją w tej strategii, przypomnij mi... Ośrodek Interwencji… 
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OSI – Ośrodek Interwencji Strategicznej. Są różne OSI, ale Lublina jako… Lublin i aglomeracja lubelska 
nie występują jako OSI, tak. I to jest ogromne wyzwanie dla nas w tym kontekście. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie! Chcę przeczytać jeden komentarz z transmisji. Politycy się zmie-
niają. Cele biznesowe, rozwojowe i kulturalne raczej nie. Trzeba zdefiniować to, co Lublinianie 
chcą rozwijać, dać im narzędzia a politycy będą mieli problem z popsuciem tego. Optymistyczna 
wizja, ale chcę też zapytać… Tam pojawiło się to hasło „cele”. Chcę zapytać i to jest ostatnie 
pytanie zanim oddam też głos na krótkie komentarze z sali, jeszcze spróbuję odczytać jakiś głos 
z transmisji. O co chodzi z celami? Po co są cele horyzontalne w Strategii? Tak, bo mówimy o tym, 
o obszarach rozwojowych i to jest główna część Strategii, w której jest właśnie programowany 
rozwój w poszczególnych obszarach, zadaniach publicznych – bardzo szczegółowa materia. 
Mamy wizje i misje, o których już sobie dużo powiedzieliśmy, ale są jeszcze te cele horyzontalne. 
Jaką one mają funkcję w tej Strategii? 

Michał Furmanek: One osadzają cele wertykalne w jakimś kontekście takich szerszych trendów, ten-
dencji, prądów, które niosą nas wszystkich, społeczeństwo, miasta, tak, kraje, może kontynenty ku 
przyszłości. I które na nas oddziaływują i my musimy być przygotowani na wyzwania przyszłości i te 
zmieniające się okoliczności, które nam towarzyszą i po to te horyzonty właśnie się znalazły tak. To 
jest demografia, technologia, zrównoważony rozwój. Wczoraj tu akurat o rezyliencji nie ma, ale pojawia 
się też ten element odporności na różne katastrofy i zdarzenia, więc one dają taki można powiedzieć… 
Może nie relatywizują tylko pozwalają troszeczkę zbudować taką matrycę tej przyszłości, która nas 
czeka. 

Jacek Warda: No więc ja tu też delikatne votum separatum złożę, bo też przypomnijmy sobie jak wy-
glądają cele horyzontalne w politykach europejskich. To są po prostu takie właśnie zupełnie niezależne 
od celów głównych sprawy, o których trzeba pamiętać zawsze, tak, że na przykład budujemy budynek 
szkoły, to musimy… Musi być podjazd dla niepełnosprawnych, czyli jakby wszystkie obiekty publiczne, 
niezależnie od tego po co są budowane, muszą być budowane według zasad projektowania dostęp-
nego, tak. We wszystkich projektach, niezależnie co one realizują, musi być zachowana równowaga płci 
albo… i tam są szczegółowe przepisy, które tam wchodzą i służą temu, takim regulacjom. Tutaj te cele 
horyzontalne są zbyt podobne do tego, co… które są w celach głównych. Może tak przypominają… Ja 
bym uważał, że one byłyby bardziej zasadne gdyby były bardziej, wyraźnie różne, bo tak to są tylko 
takimi kluczowymi nadcelami, takimi, takim przypomnieniem, że przede wszystkim o to chodzi a po-
tem to rozpisujemy w dół. Moim zdaniem no to się już wypowiedziałem, po prostu za mało się różnią 
od celów głównej części dokumentu. Są cztery takie zresztą, tak. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie! Na pewno same struktury dokumentu wskazują, że to nie są nad-
cele tak, one są gdzieś na końcu. Dla mnie to jest to, co uszczelnia obszary rozwojowe, czyli mo-
żemy sobie spojrzeć na obszary rozwoju, przeczytać całą Strategię i powiedzieć: no ale tam nie 
została wyróżniona partycypacja. I dla mnie te cele horyzontalne to jest dostrzeganie: właśnie, 
ale partycypacja to nie jest temat jednego obszaru, tylko on powinien przechodzić horyzontalnie, 
więc to może być jakiś sposób interpretacji. 

Jacek Warda: Właśnie tak. Właśnie takie są cele horyzontalne, one służą do tego żeby przy każdym 
celu.. no to taką checklistę, czy tutaj partycypacja będzie? Czy tutaj są sprawy związane z dostępnością 
będą przewidywane? I tak dalej i tak dalej. Taka checklista aspektów, które muszą być w każdym zada-
niu ujęte. 

Mateusz Wojcieszak: Taka ona trochę jest! 

Michał Furmanek: Ja się akurat zgadzam co do partycypacji w pełni, że ona raczej jest takim celem czy 
wartością horyzontalną niż wertykalną. Myśmy mieli szereg dyskusji na temat tego obszaru. On osta-
tecznie został zakwalifikowany jako obszar wertykalny, ale były takie myśli, tak, żeby go umieścić jako 
horyzontalny, oczywiście. Fajnie powiedziane zresztą, że te horyzonty uszczelniają obszary i cele wer-
tykalne. 

Mateusz Wojcieszak: Myślę, że to jest czas na komentarze też i na jakieś uwagi. Jeśli mają Pań-
stwo z sali… no właśnie… element tej dyskusji kogoś zaciekawił albo oburzył, to to jest miejsce 
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na to żeby skomentować albo zadać pytanie zanim ja jeszcze odczytam transmisję. Czy ktoś 
chciałby o coś zapytać, dopytać, skomentować na temat naszej rozmowy? Jak Państwo czują? 
Ktoś, coś? Mamy pytanie, już idę z mikrofonem. 

Publiczność: Z wielką uwagą słuchałem szanownych prelegentów. W związku z tym chciałem zapytać 
o taką rzecz, kwestia dotycząca Strategii, kwestia związana z kosztami tej Strategii, przygotowanie tej 
Strategii... Jak Państwo powiedzieliście, trzy lata waszej ciężkiej pracy, zbierania danych, obróbki tych 
danych. Na pewno mieszkańcy miasta chcieliby wiedzieć, ile ta Strategia nas, podatników, nas miesz-
kańców, kosztowała, dziękuję. 

Michał Furmanek: Ile Państwa kosztowała nas ta Strategia? Ja nie potrafię Panu wprost na takie py-
tanie odpowiedzieć, ponieważ nie jestem ani finansistą miejskim, ani nie pracuję w naszej, że tak po-
wiem, w obszarze zarządzania finansami. Pewnie temat do wyliczenia. 

Mateusz Wojcieszak: Ale powiedział Pan, że 3,5 miliona ten proces kosztował. 

Michał Furmanek: Tak, ale to jest koszt, który myśmy ponieśli refundowany prawie w trzech milionach, 
tam dwa tysiące dziewięćset… Dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych. Lublin miał w tym udział 10%, 
no bo to był wkład własny miasta. 

Jacek Warda: No i trzeba tutaj doliczyć pracę urzędników przez dwa lata, trzy. 

Michał Furmanek: Oczywiście, że tak, były też jakieś wolontariaty, no pewnie koszty pracy dałoby się 
wyliczyć, natomiast bo rozumiem, że Pańskie pytanie zmierza do określenia ile realnie kosztowało to, 
tak? W sensie no to cóż, nominalnie kosztowało 10% budżetu całościowego, czyli podejrzewam, że to 
tak naprawdę kropla. 

Publiczność: Było 90% finansowania? 

Michał Furmanek: Tak, z Funduszy Spójności. Tak, bo to… 

Publiczność: Czy Fundusze Norweskie też brały udział? 

Michał Furmanek: Nie, Fundusze Norweskie w tym udziału nie miały, bo Fundusze Norweskie z reguły 
finansują różne badania takie rzeczy… To był Fundusz Spójności dokładnie. 

Mateusz Wojcieszak: Czyli fundusze Unii Europejskiej czy też nasze? 

Michał Furmanek: Czyli nasze, ja to od razu odbieram takie pytania właśnie… Tak ja bym chciał tech-
nicznie. 

Mateusz Wojcieszak: No właśnie, to może być też pytanie techniczne, bo to był proces długi 
wymagający wiele też zaangażowania i decydentów i urzędników, urzędniczek. No i organizacji 
społecznych, całego sojuszu wokół Strategii. 

Michał Furmanek: Tak, powiedzenie, że to był sojusz społeczności, to jest bardzo dobre określenie, bo 
pospolite ruszenie jakie wokół tego miało miejsce, no jest imponujące, bo też bardzo wielu ludzi z takich 
powiedziałbym gron eksperckich, inteligenckich, naukowych, działaczy społecznych z NGOsów się w to 
zaangażowało. No ja Państwu powiem szczerze, że wbrew pozorom takie rzeczy jak badania społeczne, 
organizacja spotkań, technologia, one kosztują. Musimy pamiętać, że my też zawsze pamiętamy o tym, 
aby w pełni był zachowany warunek dostępności, tak. Z tyłu mamy tłumaczenie na polski język mi-
gowy, dla nas to jest absolutnym standardem. Dbamy o to, aby dostępność do tych spotkań była zaw-
sze zagwarantowana dla osób z ograniczeniami, na przykład ruchowymi, wzrokowymi, słuchowymi, to 
jest ekstremalnie dla nas ważne, żeby dostępność była zawsze na należyta. 

Mateusz Wojcieszak: Chcę odczytać dwa głosy jeszcze z transmisji. Jeden taki komentarz, myślę, 
że to pytanie retoryczne: „Warszawa jest droga i niewygodna do życia, pracować można zdalnie 
dla wielu firm, dlaczego nie robić tego z Lublina?” Myślę, że… 
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Jacek Warda: Zachęcamy. 

Mateusz Wojcieszak: Tak, możemy zachęcić tylko do tego, ale jeden wątek który może być też 
pytaniem ostatnim w naszej dyskusji, bo powoli kończymy: „Marka miasta jest już jakoś okre-
ślona. Jak jest postrzegana na zewnątrz o tym można porozmawiać. Nie ma marki Lublinia-
nin/Lublinianka. Promowanie mieszkańców dobrze wpływa na markę miasta”. Chcę zapytać jesz-
cze o to hasło, czyli marka miasta. Ona często może też się mylić z tematem strategii, z budo-
waniem właśnie wizji, tego utożsamienia się z tym jak miasto ma się rozwijać. Czy wy w ogóle.. 
Państwo w trakcie pracy nad Strategią o marce rozmawiali? Czy to jest bardziej temat odsunięty 
do właśnie oddzielnej strategii? 

Michał Furmanek: Rozmawialiśmy i mało tego. Chcę powiedzieć, że w kilku miejscach Strategii jest 
jasno powiedziane, jaka marka jest marką wiodącą dla Lublina i na jakiej marce należy opierać potencjał 
promocyjny, no bo ostatecznie marka jest pewnym wyobrażeniem, pewnym takim ideologicznym zapi-
sem pewnej wizji wyobrażeń. Marka to nie jest wizerunek, tak. Pamiętajmy o tym, bo wizerunek to jest 
to w jaki sposób jesteśmy postrzegani na zewnątrz, przez zewnętrznych interesariuszy. Natomiast 
marka jest trochę wyrazem tożsamości miasta, bo na przykład nasza wiodąca marka bardzo mocno 
ugruntowana – powtarzam – funkcjonująca od 2007 roku, czyli Lublin Miasto Inspiracji, jest oparta na 
takiej naszej tożsamości historycznej, na wielokulturowości, jest oparta na dziedzictwie kulturowym 
i znakomicie działa, szczególnie jako nośnik takiego fajnego komunikatu w kulturze i w turystyce i bar-
dzo mocno te obszary wspiera… Ale na przykład zapisaliśmy w Strategii, że marką wiodącą dla obszaru 
sportu powinien być herb, dlatego, że ta heraldyka, którą się posługujemy, tak, to jest najstarsze logo 
miasta. Bardzo zresztą kochane przez Lublinian. Świetnie postrzegane. Znakomicie się kojarzące, Jacek 
się uśmiecha… I no oczywiście. I doskonały nośnik tego można powiedzieć dla takich rzeczy jak sport 
czy zawodowy, bo się po prostu heraldyka wzięła z pola walki, no i współczesnym polem walki jest 
sport. To między innymi jest zapisane w Strategii obecnej, czyli ta uwaga jest po prostu udzielona tym 
elementom, bo marketing miasta to też bardzo ważna rzecz. Ta symbolika jest takim wyrazem, zresztą 
bardzo lubiana i skuteczna i dobrze kojarzona. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję serdecznie. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać niestety 
w mniejszym składzie, ale stety w tym składzie, czyli mieliśmy okazję porozmawiać z Panem 
Jackiem Wardą z Związku Miast Polskich, doradcą gmin oraz z Panem Michałem Furmankiem 
z Urzędu Miasta Lublina. Niestety też dlatego często zaglądałem w telefon i widziałem, że na 
reżyserce było dużo walki technicznej, ale nie udało nam się technicznie połączyć z Panem An-
drzejem Porawskim. My spróbujemy uzyskać od niego wypowiedź w tej kwestii po prostu w wersji 
online. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i… 

Jacek Warda: Miało być jeszcze jakieś pytanie od sali, przypominam. 

Mateusz Wojcieszak: A było już jedno pytanie.. A jeszcze jest jedno pytanie, OK… Aha, dobrze, 
dobrze, bo myślałem, że to było jedyne pytanie. Najpierw skieruję tutaj mikrofon, bo miał Pan 
już okazję powiedzieć, więc najpierw do Pani. 

Publiczność: Dzień dobry, to może tak z innej strony trochę. Chodzi o wizję miasta Lublina jako miasta 
pełnego zieleni. Jak to się ma do zabudowy Górek Czechowskich i głośnej sprawy ostatnio wycinki traw 
na Lipowej. 

Michał Furmanek: Górki Czechowskie aktualnie się rozstrzygają w sądzie, więc nie możemy nic na ten 
temat konkretnego powiedzieć, proszę czekać na to co się wydarzy. 

Jacek Warda: OK, ja może się wypowiem jako ktoś kto nie jest obecnym urzędnikiem miejskim. Ja je-
stem członkiem Rady Kultury, może byłem członkiem Rady Kultury Przestrzeni i na Radzie Kultury 
Przestrzeni był konflikt. To znaczy ja osobiście popieram stanowisko miasta a większość ludzi nie po-
pierała i uważam, że miasto… Powiem tak, w mieście rośliny sobie nie rosną a zwierzęta sobie nie żyją, 
tylko zieleń się kształtuje a zwierzynę się hoduje, po prostu. I tym się różni miasto od lasu, że w mieście 
żyją ludzie, więc trzeba zawrzeć jakieś kompromisy. Mi się wydaje, że 70 hektarów na tereny zielone to 
już jest całkiem sporo. To byłby największy park w mieście i potrzebujemy nowych terenów uporząd-
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kowanych pod zabudowę. Górki Czechowskie mają dwie ciekawe cechy. Po pierwsze mamy tutaj jed-
nego inwestora w związku z czym jak jest jeden inwestor, można dużo więcej od niego wywalczyć. Wy-
walczono ten teren za złotówkę, tak, ale też wywalczono tereny pod budowę szkoły, pod infrastrukturę, 
bo jak ktoś buduje jeden budynek, to nas to nie obchodzi. Jak ktoś buduje cztery osiedla, no to musi 
pamiętać o tym wszystkim co jest dookoła i musi miasto w tym negocjować. Ja wolę dużych inwesto-
rów, takich systemowych, bo wtedy dużo łatwiej, dużo rzeczy można wynegocjować. Ukazał się dzisiaj 
w Gazecie Wyborczej artykuł o tym, że ludzie zaczynają uświadamiać sobie, że mieszkanie pod miastem 
generuje bardzo wielkie koszty związane z przejazdami, z czasem i tak dalej. I może nie jest to zjawisko 
masowe, ale do tego miasta niektórzy chcieliby już zacząć wracać. No to muszą mieć takie dobre, atrak-
cyjne lokalizacje. Jeśli chcemy mieć tych mieszkańców w mieście a podwyższają się standardy zamiesz-
kania jednocześnie - nawet jak się nie podwyższa liczba mieszkańców, to musimy mieć po prostu atrak-
cyjne przestrzenie pod zabudowę i już, po prostu. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję. Ja bardzo zachęcam do właśnie takich głosów i zarejestrowania 
się na wysłuchanie publiczne, bo teraz nie jesteśmy też w gronie osób, które są decydentami 
i decydentkami w Lublinie. Nasz temat sesji to „Misja, wizja, wartości Strategii”, ale to jest bar-
dzo ciekawy wątek, bo myślę, że to, ten etap lądowania Strategii to jest ten moment sprawdza-
nia z mieszkańcami czy oni odnajdują tą swoją wizję i te swoje potrzeby i czy dostrzegają też 
jakieś nieścisłości, tak, bo pamiętajmy, że strategia jest właśnie spojrzeniem w przyszłość a tu i 
teraz dzieją się różne rzeczy, które mieszkańcy mogą odbierać w sposób negatywny, wiec ja bar-
dzo zachęcam do tego, do zabrania głosów w wysłuchaniach publicznych, w których mamy za-
gwarantowane, że decydenci będą tych wypowiedzi słuchać i będą się do nich odnosić. Widzę, że 
są jeszcze pytania, zachęcam do pytań z obszaru, w którym dzisiaj rozmawialiśmy. Tutaj najpierw 
głos, bo było zgłoszenie wcześniej. 

Jacek Skiba: Dziękuję, Skiba Jacek, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Ja mam takie 
pytanie. Jak w Strategii Lublina zostały ujęte… problem przemysłu. Czy miasto ma…, bo ja mam wiele 
problemów z chęcią lokalizacji się inwestorów z typowo ciężkim albo bardzo oddziaływującym na śro-
dowisko przemysłem, no i tutaj z drugiej strony mam tak jakby głos ze strony mieszkańców, że oni nie 
czują się… Nie to, że dobrze, nie czują tego miasta jako miasta przemysłu ciężkiego… To jest jedno 
pytanie, a drugie pytanie o tym, co było mówione wcześniej, czyli wracając do sprawy Isaaca Singera, 
dlaczego plac Isaaca Singera wygląda w taki sposób, skoro tutaj ten sztukmistrz z Lublina promuje nas 
na całym świecie, a jednak ten plac Isaaca Singera nie jest dla nas w żaden sposób miejscem reprezen-
tacyjnym. I jeszcze nawiązując do tego, co to znaczy, że miasto Lublin jest na ten moment, to co Pan 
mówił… Miasto Lublin jest na ten moment w fazie hulaszczej i dopiero się będziemy zmieniać w kie-
runku lepszym? 

Michał Furmanek: Może zacznę od ostatniego pytania, do tej pańskiej konkluzji. Otóż nie powiedzia-
łem, że Lublin znajduje się w fazie hulaszczej. W fazie hulaszczej, w książce znajdował się bohater, tak. 
Jasza Mazur. Mówiłem o tym co jest istotą marki Miasto Inspiracji. To jest przemiana. 

Jacek Skiba: [niewyraźna krótka odpowiedź bez mikrofonu]. 

Michał Furmanek: No tak, ale proszę mi nie wyrywać z kontekstu słów, bo to jest podejście niewła-
ściwe w tym przypadku. Lublin wtedy kiedy powstawała Miasta Inspiracji odwołał się zresztą do pierw-
szego pańskiego pytania, chociaż mówimy o misji i wizji tak. Lublin przeszedł niebywałą transformację. 
Państwo młodzi, którzy tu siedzą nie pamiętają, ale Lublin w rzeczy samej w latach siedemdziesiątych, 
osiemdziesiątych, miał wizerunek, że był miastem o charakterze przemysłowym. Funkcjonował tu 
świetnie przemysł motoryzacyjny w postaci fabryki samochodów ciężarowych, potem był na początku 
lat dwutysięcznych odlewnia, cukrownia, tak. Był to po prostu ośrodek przemysłowy i on tę funkcję na 
początku lat dwutysięcznych, po transformacji systemowych, po prostu utracił. Miasto znalazło się 
wówczas w niebywałej próżni. Ta próżnia biznesowa, społeczna, utrata miejsc pracy – doprowadziła do 
fatalnego po prostu spadku wizerunkowego. Miasto było wtedy postrzegane w badaniach, które były 
przeprowadzone w połowie lat dwutysięcznych jako zapyziały ośrodek na ścianie wschodniej, kojarzony 
z upadkiem przemysłu, z którego wyprowadziły się wszystkie centrale banków, które tu były – a parę 
było. Czyli przemysł finansowy… branża finansowa również funkcjonowała… Miasto, które w ogóle nie 
było miejscem perspektywicznym kojarzyło się z KULem, z Perłą i z upadłym przemysłem. Takie były 
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wskazania. Dotyczyło to zarówno obszaru biznesowego, jak i społecznego. I było tak samo miasto po-
strzegane przez interesariuszy zewnętrznych czy respondentów, którzy byli badani a niewiele lepiej 
albo nawet gorzej przez mieszkańców. I od tamtego czasu to co się wydarzyło w Lublinie, to jest nie-
bywały skok cywilizacyjny. To jest taka transformacja, której byśmy się nie mogli absolutnie spodzie-
wać, ale która jest wynikiem ciężkiej pracy i samorządu, i biznesu, i mieszkańców. Te badania, które 
przeprowadzamy w ostatnim czasie periodycznie i stale pokazują zupełnie inny obraz. To jest miasto, 
które cieszy się ogromną miłością mieszkańców, jest bardzo dobrze oceniane. Większość parametrów 
jest świetnie klasyfikowana. My wygrywamy w rozmaitych rankingach jakości życia. Pamiętam takie 
sytuacje, kiedy na przykład w rankingu Foreign Direct Investment, FDI, zajęliśmy jedno z kluczowych 
miejsc, jeżeli chodzi o przyciąganie właśnie inwestycji zagranicznych, o które Pan pyta. Tu powstały od 
tamtego czasu dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Kompletnie się zmieniły parametry bezrobocia, powstały 
biznesy i to jest też pytanie o rozwój gospodarczy - inteligentne specjalizacje Lublina, które stały się 
takim, taką myślą przewodnią, czyli de facto skupienie się na potencjałach gospodarczych Lublina, ta-
kich jak nowoczesne usługi dla biznesu, IT, biotechnologia, przemysł spożywczy, tak, które dają miastu 
miejsca pracy, ale też zapewniają mu bardzo określoną pozycję na mapy gospodarczej Polski. Wypeł-
nienie całkowite strefy ekonomicznej na Felinie, nowe obszary aktywności gospodarczej. To jest jeden 
z największych problemów wizerunkowych wewnątrz samego miasta, ponieważ te informacje o tym 
jak wygląda otoczenie gospodarcze miasta, ono się w ogóle nie przebijają do ogółu Lublinian, bo to jest 
temat trudny. To jest, powiem Państwu szczerze, taka dla mnie historia bardzo symptomatyczna, 
kiedy, tego Państwo pewnie nie wiedzą, fabryka samochodów ciężarowych, w szczycie swojego sukcesu 
gospodarczego pod koniec lat siedemdziesiątych zatrudniała trzynaście tysięcy pracowników. To było 
jakby takie odrębne miasteczko, tutaj zjeżdżali ludzie z połowy regionu. Lokowała się kadra inżynie-
ryjna, to był ogromny zakład pracy. 

Jacek Warda: [zakłócenia, 03:13:38] i Tatary to byli pracownicy… 

Michał Furmanek: Tak, powstawały osiedla, to tamta część Lublina została wybudowana po to, żeby 
obsługiwać, zabezpieczać potrzeby właśnie pracowników FSC. I w momencie kiedy przejęli FSC Kore-
ańczycy z korporacji Daewoo, która zresztą też potem zbankrutowała, tak zwany kebol [chaebol, cze-
bol], tak, to w szczycie swojego sukcesu, w Daewoo pracowało 3 tysiące ludzi niemalże. Czyli no czte-
rokrotnie mniej niż w czasie prosperity jeszcze za dawnego systemu. I potem to się wywróciło i został 
taki, taka skorupa. Tam postindustrialnego, można powiedzieć, zakładu pracy. I ja pamiętam, że jak 
zacząłem pracować dziesięć lat temu w Urzędzie Miasta Lublin, to zaczęliśmy się też tak przyglądać – 
bo wtedy powstał Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów – zaczęliśmy się przyglądać tym parame-
trom, które tam ścięły i chwilę później okazało się, że na terenie Daewoo Motor Polska, bo teraz tak to 
się określa, czyli w dawnym FSC, zatrudnienie znalazło około pięciu tysięcy osób, ponieważ ulokowało 
się tam ponad sto firm. Nie wiem ile dzisiaj. Pewnie więcej. I to jest absolutnie imponujące, tak. I to 
pokazuje po prostu ten postęp, to jest właśnie ta zmiana. 

Jacek Skiba: Ciężki przemysł naprawdę w Strategii czy jak to jest ujęte czy raczej tego typu firmy, 
które… Jest ich sto a zatrudniają też pięć tysięcy osób, ale jednak mi chodzi o… 

Michał Furmanek: Wie Pan, do tej pory nie udało nam się przyciągnąć do Lublina żadnej firmy, która 
by reprezentowała duży przemysł ciężki. Raczej lokują się to rozmaite firmy z branż usługowych. Jak 
się pojawi inwestor strategiczny, który by chciał wybudować tu fabrykę samochodów znowu, to pewnie 
będzie rozmowa. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. To są tak skomplikowane, długotrwałe procesy, na 
które mają wpływ tak różnorodne czynniki, że to czy inwestor chce i czy chce lokalna administracja, to 
jest dopiero początek zabawy. 

Jacek Skiba: Ale w Strategii jest jakoś to określone? 

Michał Furmanek: W Strategii jest napisane, że my kładziemy nacisk na branże priorytetowe, które 
zostały wylistowane, i które my wspierane i robimy wszystko, żeby one się rozwijały, klastrujemy. Mia-
sto przede wszystkim, jeżeli chodzi o biznes, ma takie zadania i możliwości sieciowania, wspierania. 
Miasto jest takim obrotowym, rozgrywającym, który łączy różne byty, bo my jako administracja samo-
rządowa nie mamy bardzo wielu możliwości wspierania biznesu jako takiego, poza tym, że możemy 
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stwarzać warunki, pomagać, sieciować, budować system informacji, system wsparcia, tak, takiego me-
rytorycznego. 

Mateusz Wojcieszak: Jesteśmy już po terminie, bardzo dziękujemy za ten głos. Zachęcamy też 
do wzięcia udziału w wysłuchaniach publicznych i właśnie przygotowania takiego swojego sta-
nowiska albo pytań do decydentów. Jest jeszcze ostatni głos, ale bardzo proszę o krótki głos, 
dosłownie minutowy komentarz i będziemy kończyć sesję. 

Publiczność: Takie bardzo krótkie pytanie. Dotyczy logotypu, który tutaj widzimy na stronie tytułowej 
tej Strategii. Chciałbym zapytać, co Państwo inspirowało. Ja od dnia wczorajszego staram się rozgryźć 
tę kostkę. Poprosiłem profesora Gorzelaka, niestety mi w tym nie pomógł. No i niestety, niestety, nic 
mi do głowy nie przychodzi. Zastanawia mnie za to, dlaczego Państwo nie użyliście w tym logo, logo-
typie… wyraźnej symboliki miasta, która jest bardzo wyrazista, jest bardzo klarowna i myślę, że dość 
efektowna? 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję, to dobre pytanie na koniec. 

Michał Furmanek: Doskonałe pytanie. Ja też bardzo lubię System Identyfikacji Miasta, potocznie zwa-
nej „tuptinem”, ale historia jest trochę taka, że w Strategii… Nie Strategii… W modelu zarządzania 
identyfikacją miejską występuje ten logotyp, który widzą Państwo w lewym górnym rogu, nazywany 
tam potocznie metką. Tam, gdzie występuje symbol Lublina, tak, złożony z tych „elek” i z tym okiem 
w środku, to można by dużo o tym mówić – nie będę. I to jest logo, które symbolizuje, które jest logo-
typem Strategii. Natomiast to, co mamy za plecami, to jest tylko i wyłącznie egzekucja kreatywna, czy 
można powiedzieć system komunikacji, który symbolizowany jest przez tak zwaną kostkę. Ta kostka 
to jest konglomerat takich różnych elementów, bo Państwo tego oczywiście nie wiedzą pewnie, chyba, 
że to widać w Strategii. O te elementy, te piktogramy, które tu są, one pokazują różne obszary hory-
zontalne, przepraszam, wertykalne, rozwoju miasta, więc kostka Rubika jest takim, można powiedzieć, 
wyobrażeniem, że Strategia jest takim… Składa się z różnych elementów, które oddają różnorodność 
tego procesu i tego dokumentu, jeżeli oczywiście mogę mówić za twórców tego konstruktu. 

Jacek Warda: A ja może dodam ostatnie zdanie na koniec, że mi się podoba… Bo ja nie brałem w tym 
wszystkim udziału… Kojarzy z tym co mówiłem o Prezydencie, że jak przychodzi, to mówi: dobra, nie 
chcecie tego, to też nie będziecie mieć… Coś za coś, tak, że Strategia jest wyborem, że jak przesuwamy 
jedno, to się cała kostka przesuwa, no. 

Mateusz Wojcieszak: Otwarte na metafory, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za pyta-
nia i aktywność. Zapraszamy na przerwę obiadową, która potrwa do godziny 16:10, wtedy bę-
dziemy mieć jeszcze krótką rozmowę z osobami zaangażowanymi w proces tworzenia Strategii 
i o 17:30 sesje dyskusyjne, dwie równoległe w sali A i w sali B… Więc teraz zapraszamy na przerwę 
obiadową do restauracji, która jest za foyer, na tym samym poziomie. Dziękuję serdecznie. 
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Sala B – Lublin metropolitalny [02.12.2021 r., 13:30] 

Krzysztof Stanowski: Lublin wkroczył w fazę rozwoju metropolitalnego, na który istotny wpływ 
miał w ostatnich latach wzrost pola kultury, sektora akademickiego, przedsiębiorczości o cha-
rakterze ponadlokalnym, inwestycje infrastrukturalne oraz polityka miejska sprzyjająca otwarto-
ści i różnorodności. Tak zaczyna się część przygotowywanej przez nas Strategii, zatytułowana 
„Lublin Metropolitalny”. Nazywam się Krzysztof Stanowski, jestem Dyrektorem Centrum Współ-
pracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Mam zaszczyt i zostałem poproszony przez orga-
nizatorów o poprowadzenie tego nieoczywistego Panelu. Gdybyśmy 15 lat temu myśleli sobie, czy 
będziemy rozmawiać o metropolitalnym Lublinie, nie wszyscy byliby tak pewni siebie. Dziś roz-
mawiamy i są z nami Pani dr Dagmara Kociuba z Wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-
nej UMCS w Lublinie, witam bardzo serdecznie. 

Dagmara Kociuba: Dzień dobry, witam Państwa. 

Krzysztof Stanowski: Radosław Guz z Urzędu Miasta Lublin, z Biura Integrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, Dyrektor tego Biura. Witamy Panie Dyrektorze. 

Radosław Guz: Dzień dobry, witam serdecznie. 

Krzysztof Stanowski: Wreszcie Piotr Turowski, Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrz-
nych Urzędu Miasta Lubartów, bardzo serdecznie witamy. 

Piotr Turowski: Dzień dobry, witam serdecznie. 

Krzysztof Stanowski: Zanim oddam na dłużej głos naszym panelistom, naszym rozmówcom, 
którzy zaangażowani byli w proces przygotowywania tego dokumentu, rozmawiania o nim i 
w ogóle myślenia o Strategii, chciałbym was zapytać, proszę Państwa, co to znaczy, że Lublin 
jest metropolitalny. Z czym nam się to przede wszystkim kojarzy i jaka jest ta metropolitalność 
Lublina? 

Dagmara Kociuba: Przede wszystkim mówiąc o metropolitalności Lublina, powinniśmy mieć na uwa-
dze, że to nie jest metropolia dwumilionowa czy pięciomilionowa, w której warunki do życia są bardzo 
złe ze względu na zanieczyszczenia, hałas i tłok, to, co podnosili w swoich wypowiedziach ankietowani, 
ale powinniśmy mieć na uwadze, że metropolia Lublin to takie moje miejsce na ziemi, czyli miejsce, 
gdzie chcemy mieszkać, gdzie chcemy przebywać, gdzie mamy dobrą pracę, gdzie mamy swoich znajo-
mych, więzi rodzinne, gdzie chcemy żyć. To jest takie miejsce, gdzie chcą przyjeżdżać turyści, gdzie chcą 
lokować się firmy międzynarodowe, gdzie ludzie przyjeżdżają, po to żeby mieć dobrą pracę. To jest takie 
miejsce, gdzie chcemy żyć i jest wysoka jakość tego życia. 

Krzysztof Stanowski: Dziękuję pięknie. Panie Piotrze, Pan reprezentuje bardziej Lubartów. Co to 
znaczy dla Pana z Lubartowa, że Lublin jest metropolitalny? 

Piotr Turowski: Jak najbardziej słowo zintegrowanie będzie właściwe. Bo dla mnie metropolia to jest 
ten poziom integracji, zintegrowania. I my możemy dyskutować o tym, czy metropolia zaczyna się od 
dwóch milionów mieszkańców czy od dwudziestu milionów mieszkańców, ale tak naprawdę jeżeli po-
patrzymy na nawet te większe ośrodki, które dłużej ze sobą współpracują w Polsce, takie jak Gdańsk, 
Gdynia, Sopot czy aglomeracja warszawska, czy aglomeracja śląska, tak naprawdę chodzi o zintegro-
wanie otaczających się jednostek, o współpracę, o pewną synergię. I to jest ta metropolitalność Lublina. 
I gdzie dalej z tym pójdziemy, to już zależy od tego, co wszyscy do tego wnoszą. Czy ja się czuję bardziej 
z Lubartowa, czy ja się czuję bardziej z Lublina? Lubartów jest częścią obszaru metropolitalnego. Ta 
decyzja o tym, że jesteśmy częścią obszaru metropolitalnego Lublina, była podejmowana wiele lat 
temu i jest decyzją słuszną. Nie ma konkurencji z punktu widzenia naszego, że to jest duże miasto 
wojewódzkie. Nie ma żadnych oddziaływań konkurencyjnych. Tutaj jest po prostu uzupełnianie funkcji, 
integrowanie mieszkańców, możliwość wspólnej współpracy, dojazdu do pracy, w drugą stronę, korzy-
stania z zasobów tego miasta. I im silniejszy Lublin, tym silniejsze wszystkie miejscowości wokół tego 
Lublina. 



84 

Krzysztof Stanowski: Do Dyrektora Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Mia-
sta Lublin. Panie Dyrektorze? 

Radosław Guz: Ja często przypominam słowa prezydenta miasta Lublin, Krzysztofa Żuka, z 2013 roku, 
kiedy otwierał chyba pierwsze posiedzenie rady Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli wtedy, 
kiedy tworzyliśmy tę integrację z szesnastoma innymi jednostkami. I wtedy Pan Prezydent raczył był 
powiedzieć takie jedno zdanie, które bardzo często przywołuję, bo ono było, uważam, w 100% trafne, 
chociaż padło parę ładnych lat temu. A mianowicie brzmiało ono mniej więcej tak, że nasi mieszkańcy 
nie znają granic administracyjnych. I kropka. I tutaj nie musimy już się rozwodzić nad tym. To jest jedno 
zdanie, które idealnie pokazuje, na czym polega budowanie metropolii. Ludzi nie interesuje, przepra-
szam za może duże nadużycie, taka tożsamość miejscowa i metrykalna. Jadąc tutaj, nie zastanawiali-
śmy się, po jakiej drodze jedziemy. Czy ona należy do samorządu województwa, czy jest to droga kra-
jowa, czy jest to droga gminna. Po prostu chcemy dojechać. I naprawdę my jako mieszkańcy nie musimy 
wiedzieć, czyja jest ta droga. Po prostu chcemy dojechać. Korzystając ze środków transportu, chcemy 
je mieć dostępne. Nie interesuje nas, kto za to odpowiada. Będzie nas to interesowało, kiedy będzie 
nam to sprawiało problemy. I tyle. Dlatego mówię, metropolitalność Lublina czy naszego obszaru chyba 
wiąże się z tym, że wiemy, że są pewne problemy i staramy się je wspólnie z partnerami rozwiązywać. 

Krzysztof Stanowski: Bardzo pięknie dziękuję. Ja kiedy myślę o metropolitalności, mam świado-
mość, że to jest coś takiego, czego się nie da samemu zrobić. Spiąć się w sobie, nabrać bardzo 
dużo powietrza. I od uwierzenia, że jesteśmy metropolią, nie staniesz się tą metropolią. Ja przed 
chwilą wróciłem z seminarium organizowanego przez Komitet Społeczno-Ekonomiczny Unii Eu-
ropejskiej w Lublinie. I przedstawiciele tego Komitetu z całej Unii Europejskiej zaprosili również 
partnerów z Ukrainy. I oni przyjechali rozmawiać o naszych lubelskich, polskich doświadczeniach, 
uczyć się, ale też rozmawiać o współpracy. Dla mnie metropolitalność to też taka sytuacja, w któ-
rej kiedy rozmawiasz z ludźmi z innych zakątków świata, a zdarzało mi się to robić w życiu, to 
ludzie wiedzą, o jakim miejscu mówisz. Nie dotyczy to tylko Buenos Aires, które na pewno ma 
wiele tych wyzwań, o których słyszeliśmy przed chwilą, i smogu, i zatłoczenia, i problemów, ale 
że można być taką metropolią, która jest troszkę tak jak mini lotniskowiec – jest prawdziwym 
lotniskowcem, a jednak nie jest taka ogromna i nie jest taka wielka. Chciałbym przypomnieć, że 
mamy możliwość zadawania pytań na czacie. Kiedy te pytania się pojawią, będziemy je zgłaszali 
i będziemy starali się na nie odpowiadać. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy uczestni-
czą czy na odległość za pośrednictwem łączy internetowych, ale również obecnych całkiem licznie 
na tej sali gości. W Strategii 2020–2030, w dokumencie, nad którym wspólnie pracowaliśmy 
i który jeszcze nie został uchwalony ostatecznie przez Radę Miasta, bo to jest jego przyszły los, 
mamy dwa obszary. Lublin jako lider Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz rozwój funkcji 
metropolitalnych Lublina. Ale zacząć chciałbym od pytania, jak wyglądała ta nasza rozmowa 
przez ostatnie pewnie pół roku na temat metropolitalności Lublina, jak doszliśmy do tego doku-
mentu, który dzisiaj czytamy i publicznie konsultujemy. 

Dagmara Kociuba: Na początku mieliśmy bardzo komfortową sytuację, ponieważ ze wszystkich badań 
społecznych, które były przeprowadzone przed panelem ekspertów, który miał sformułować już te 
główne wyzwania, szanse, bariery i ukierunkować działania, przeprowadzono szereg badań społecz-
nych. I między innymi pytano mieszkańców o metropolitalność, o metropolię, czy Lublin jest metropo-
lią, czy może się stać metropolią. I tak jak inne obszary, to było zwykle po opracowaniu, zajmowały 3, 
4, 5 stron, tak jeśli chodzi o metropolitalność, to mieliśmy dosłownie pół strony. Ludzie po prostu kom-
pletnie nie wiedzieli, o co chodzi. Z metropolią kojarzyło się coś złego. To, o czym już mówiłam, hałas, 
zanieczyszczenia, tłumy ludzi, złe warunki życia. To się głównie mieszkańcom i respondentom koja-
rzyło z metropolią. Jeżeli pojawiały się już jakieś wątki, to raczej slow life, slow city, czyli takie miasto, 
gdzie rzeczywiście żyje się troszeczkę wolniej, aczkolwiek wszystkie potrzeby mieszkańców są zaspo-
kojone i oni czują, że tutaj im się dobrze żyje, ale nie tak szybko jak w metropolii. I właśnie to tempo 
życia to był taki wyznacznik. Więc mieliśmy tak na dobrą sprawę komfort, bo mogliśmy od początku 
wymyśleć metropolitalność Lublina i jak do tego dojść, jak dojść do tej metropolitalności i czy Lublin 
może być tą metropolią, czy nie. Powiem szczerze, że ja się zagadnieniem metropolizacji, metropolii 
i funkcji metropolitalnych Lublina zajmuję od 2005 roku. Może było mi w związku z tym trochę łatwiej, 
ale proszę Państwa, sporządziłam w tym czasie 4 artykuły. Napisałam 4 artykuły i nie dlatego mówię, 
żeby się pochwalić tutaj, broń Boże, tylko mówię o tym, że za każdym razem wskazywałam coś, co 
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trzeba by było poprawić, nad czym trzeba by było popracować. Jak wracałam do tego tekstu po dwóch, 
trzech, czterech latach, to było: dzieje się. Są zmiany na plus. I rzeczywiście może mieszkańcy nie zdają 
sobie sprawy, jak ogromny przeskok, szczególnie po 2007 roku, miasto dokonało w kontekście budowy 
funkcji metropolitalnych, po 2013 w kontekście współpracy z sąsiadami, której to współpracy, proszę 
Państwa, kompletnie kiedyś nie było. Czyniliśmy takie wysiłki, w 2005 roku zostało podpisane porozu-
mienie 41 gmin i powstało takie opracowanie dotyczące Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Jak na 
razie ono jest tylko na papierze. Potem jakiś jeden projekt wszedł w 2009 roku, w wyniku którego po-
wstała mapa z przedsiębiorstwami na obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. I tak naprawdę 
ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, to jest takie nowe narzędzie finansowe Unii Europej-
skiej, które było wdrażane w perspektywie 2014–2020, które miało wspierać rozwój miast i ich obsza-
rów funkcjonalnych, i tutaj bardzo mocno chciałabym zaakcentować obszarów funkcjonalnych, ponie-
waż dostrzeżono wreszcie, że miasto nie kończy się na granicach. Że ono ma całą sieć powiązań funk-
cjonalnych ze swoim otoczeniem. Czy to są dojazdy do pracy, do nauki, do sklepu, do szpitala – to jest 
masę takich powiązań, takich przepływów, które kształtują całą metropolię i obszar metropolitalny. 
Więc tutaj muszę przyznać, że ZIT-y odegrały fantastyczną rolę nie tylko we współpracy, ale też i w roz-
woju funkcji metropolitalnych. Więc jeżeli o mnie chodzi, to powiem szczerze, że jesteśmy na bardzo 
dobrej drodze, tylko powinniśmy w tym momencie zmienić nasze myślenie. Bo my cały czas myślimy 
sobie: Lublin i gminy pod Lublinem. Nie ma czegoś takiego, jeszcze nie weszło do naszego języka, jak 
metropolia Lublin. Możemy to zmienić. Powinniśmy zacząć myśleć kategorią metropolii, a nie kategorią 
Lublina i kategorią gminy Konopnica, Niemce, Głusk, a szerzej nawet Łęczna, Lubartów czy Bełżyce, 
Bychawa. I w tym kierunku idziemy. Myślę, że jeszcze o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ jest 
to jedno z narzędzi, które zresztą też wypracowaliśmy w ramach naszej grupy, naszego Panelu eksperc-
kiego, które doprowadzi do tego, żeby tą metropolię budować. 

Krzysztof Stanowski: Panowie reprezentują tych, którzy pracują nad tym, żeby gminy ze sobą 
rozmawiały, żeby budować tę większą całość, a nie małe, doskonałe ojczyzny, ale bardzo ode-
rwane od siebie. Co w tej dziedzinie zostało zrobione? Co się udało? Jak tego typu rozmowy się 
prowadzi, a co w ramach tej Strategii jest przed nami, co musimy jeszcze zrobić? 

Radosław Guz: Rozmowy się prowadzi trudno. Na początku mieliśmy szesnastu partnerów. Tutaj po-
twierdzę słowa mojej przedmówczyni. Każdy z partnerów nie powiem, że ciągnął do siebie, to nie po-
legało na ciągnięciu do siebie. 

Krzysztof Stanowski: Samorząd jest odpowiedzialny za swoich mieszkańców, żeby ciągnąć do 
siebie. 

Radosław Guz: Ale to się zmieniło. Bo mówimy o 2013 roku. Dużo wody w Bystrzycy upłynęło. W tym 
momencie mamy 22 gminy i 5 powiatów. To pokazuje też, że ta współpraca jednak jest możliwa. 

Krzysztof Stanowski: Co to znaczy „mamy”? 

Radosław Guz: Partnerami Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w chwili obecnej są 22 gminy wska-
zane w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, która została przyjęta bodajże w marcu czy 
w kwietniu tego roku. I do tego partnerstwa zostało doproszonych, zaproszonych od 2020 roku także 
5 powiatów, czyli powiaty, na terenie których gminy te leżą, też zostały zaproszone jako beneficjenci 
ewentualni środków, które mogą zostać pozyskane na działania realizowane przez powiaty. Taki po-
wiat puławski na przykład ma tylko jedną gminę w postaci Nałęczowa, ale taki powiat lubartowski na 
przykład ma 3 gminy. I tutaj możemy sobie tak to rozbijać administracyjnie, ale nie to jest istotne. 
Powiedziałem, że rozmawia się ciężko. W 2013 roku mieliśmy karty na stole. Mówiąc kolokwialnie, nie 
wiedzieliśmy dokładnie, ile środków możemy pozyskać, żeby móc razem ze sobą współpracować. I tak 
nie wnikając w szczegóły, mieliśmy 100 milionów euro. Zgłoszone przez gminy zapotrzebowania, prze-
skakuję trochę proces tworzenia tego partnerstwa, przechodząc do konkretu o takich rzetelnych, prze-
praszam za sformułowanie, męskich, twardych rozmów na temat finansów, natomiast zgłoszone pro-
jekty opiewały na kwotę blisko 600 milionów euro. Więc musieliśmy dojść do konsensusu. To partner-
stwo by nie wystartowało, nie przetrwało, gdybyśmy właściwie nie zbili… 

Krzysztof Stanowski: Lublin był największy? 
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Radosław Guz: Lublin zawsze będzie największym partnerem stety albo niestety. 

Dagmara Kociuba: Nawet liderem. 

Radosław Guz: I liderem też. Tutaj zawsze jest ta odpowiedzialność. Tylko nie chcę przywiązywać te-
rytorialnie. Tu jest najwięcej mieszkańców. Liczmy się po mieszkańcach i po zapotrzebowaniu. Lider 
musi być liderem, musi pokazywać ścieżkę. To a propos rozmów. Natomiast ja występowałem w roli 
tego, który musi doprowadzić do konsensusu. Piotr jako jeden z partnerów, wówczas szesnastu, teraz 
dwudziestu siedmiu. 

Krzysztof Stanowski: No właśnie, Panie Piotrze, jak pracuje się z takim liderem? Co jest najtrud-
niejsze w tej rozmowie, co jeszcze najważniejszego jest przed nami? 

Piotr Turowski: Bardzo dobrze pracuje się z takim partnerem jak Lublin. Rozmowy oczywiście bywają 
różne, ponieważ czasami rozumienie interesów też jest różne. I tutaj trudno mieć pretensję do poszcze-
gólnych włodarzy poszczególnych gmin, że oni jednak ten partykularny interes dostrzegają. Podstawą 
tego wszystkiego jest to, że my po prostu jako obszar czy jako całość mamy bardzo duże niezrealizo-
wane potrzeby. I tutaj to, o czym wspomniał Radek, czy my mamy 4,5% RPO na stole, czy mamy 45% 
RPO na stole, a takie przypadki w tym kraju też były i to był Śląsk, mają znaczenie. Jeżeli mówimy 
o świadomym budowaniu połączeń komunikacyjnych, bo dzisiaj troszkę łatwiej się rozmawia o metro-
polii, to, co Pani profesor powiedziała, ale dzisiaj jesteśmy też w innym miejscu Lublina. Dzisiaj jeste-
śmy w Lublinie skomunikowanym, w Lublinie, który posiada własny port lotniczy, w Lublinie, który po-
siada strefę ekonomiczną. Obszary wokół Lublina też są w znacznie innym stopniu rozwinięte. I dzisiaj 
ta większa funkcja zaczyna być bardziej widoczna i odbierana przez mieszkańców. Ale potrzeby, które 
my wszyscy mamy, nadal są bardzo duże. I tutaj możliwość realizacji zadań i łączenia jest warunkowana 
tymi środkami. Bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się w tym okresie, kiedy współpracowaliśmy jako 
obszar funkcjonalny. To było co prawda 16 gmin i ten poziom zintegrowania tych jednostek był troszkę 
wyższy niż zostało nam to w tym momencie wrzucone na 23 jednostki. Ale ta współpraca, wydaje mi 
się, przebiega bardzo płynnie. Takie bardzo fajne, płynne przejście nastąpiło. I wszyscy mają też taką 
wspólną wizję przyszłości, co jest bardzo ważne w tym wszystkim. Natomiast doinwestowanie w po-
łączenia komunikacyjne jeszcze jest potrzebne. Bo dworzec metropolitalny tak naprawdę zintegruje 
połączenia z takimi gminami jak gmina Lubartów czy miasto Lubartów. My jesteśmy najbardziej wy-
sunięci na północ i tak naprawdę ta komunikacja jest dla nas dosyć istotną rzeczą. Dzisiaj jest to droga 
krajowa nr 19, za chwilę będzie to droga S19, jednak połączenie kolejowe i połączenia autobusowe to są 
te kanały podróżne naszych mieszkańców. I tutaj zintegrowanie tego z dworcem – dworzec, który bę-
dzie znajdował się w jednym miejscu, zarówno jeden, jak i drugi, ułatwi tę komunikację. Te przepływy 
ludności są w jedną i w drugą stronę. Jeżeli popatrzymy sobie na naszą dzisiejszą samochodową komu-
nikację z Lublinem, korek w Niemcach stoi równo w jedną i w drugą stronę. To nie jest tak, że wszyscy 
jadą do Lublina bądź wszyscy jadą do Lubartowa. Tak naprawdę te przepływy z lekką przewagą dzisiaj 
na rzecz Lublina, więcej ludzi jedzie w tamtym kierunku i wraca z tego kierunku. Jednakże patrząc nawet 
na wyniki, na to, gdzie ludzie pracują, ile osób z Lubartowa pracuje w Lublinie, z Lublina w Lubartowie, 
to się zaczyna zrównywać. My też posiadamy dużo miejsc pracy. I to połączenie komunikacyjne dla nas 
jest bardzo ważnym elementem integracji terytorialnej. Natomiast jak to będzie wyglądało, jak się roz-
mawia? Na początku tamtej perspektywy rozmawiało się bardzo trudno. Wydawałoby się, że po 6–7 
latach współpracy te rozmowy są dużo łatwiejsze, ale zawsze gdzieś tam jakieś emocje na pewno temu 
wszystkiemu towarzyszą i zawsze będzie towarzyszyła emocja kadencyjności poszczególnych włoda-
rzy, samorządów. I dopóki ta świadomość w mieszkańcach poszczególnych gmin nie będzie na tyle 
duża, że będzie nacisk w tą stronę, to takie emocje jeszcze będą się pojawiały. Dziękuję bardzo. 

Krzysztof Stanowski: Kiedy myślimy o tym rozwoju funkcji metropolitalnych, co jest najważniej-
sze na te kolejne 10 lat? Rozmawialiśmy o tych elementach, które były. Pani Dagmaro, co by Pani 
powiedziała, co dla rozwoju metropolitalnego Lublina przez te 10 lat warto by osiągnąć w sytua-
cji, w której ten wynik poprzednich 10 lat nie jest zły w żadnym przypadku? 

Dagmara Kociuba: Powiedziałabym nawet, że jest świetny. Zrobiliśmy naprawdę krok milowy i to, że 
się w ogóle współpraca nawiązała Lublina z sąsiednimi gminami, to jest ogromny sukces. To, że już nie 
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mówimy o LOF-ie, czyli Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, czyli tych rzeczywiście najściślejszych po-
wiązaniach, ale mówimy o LOM-ie, czyli Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, który już ma 23 gminy, 
jest już tutaj Bychawa, są Bełżyce, jest Łęczna, Piaski, nie tylko Lubartów i Nałęczów, więc to już jest 
ogromny, ogromny sukces. Wydaje mi się, że powinniśmy na to popatrzeć z dwóch perspektyw, czyli 
z tej perspektywy Lublin plus najbliższe otoczenie, czyli Lubelski Obszar Metropolitalny, to jest jedna 
rzecz, to jest jedno wyzwanie, a druga to są właśnie funkcje metropolitalne, czyli jak je budować, na 
czym się skupić. O Lubelskim Obszarze Metropolitalnym padło już tutaj wiele słów. Ja będę bardzo 
mocno tutaj wspierać obu Panów i obiema rękami się podpiszę, rzeczywiście to tak działa. Ja rozumiem, 
że rozmowy być może nie są łatwe. Dochodzą wam nowi partnerzy, którzy jeszcze wcześniej w ogóle 
nie rozmawiali. To jest moim zdaniem takie największe wyzwanie. Bo jeżeli Państwo się już znacie, to 
wam na pewno jest dużo łatwiej dojść do porozumienia. Wchodzą nam jeszcze takie obszary proble-
mowe związane z tym, co się zadzieje do 2023 roku na przykład w kontekście zielonej transformacji, 
a tutaj mamy Łęczną, więc myślę, że to też będzie duże wyzwanie dla całego LOM-u. Może nie bezpo-
średnio go dotykające, ale myślę, że wielu mieszkańców, którzy pracują w tym sektorze, to jednak do-
tknie i tutaj trzeba również o tym myśleć, że Polska przynajmniej deklaruje, że w najbliższym czasie 
wycofa się z pozyskiwania energii z węgla kamiennego w elektrowniach. I to jest moim zdaniem bardzo 
istotne wyzwanie, przed którym LOM stanie. No i czy będą ZIT-y. Miejmy nadzieję, że będą. Nie chodzi 
tylko o Lublin, ale podejrzewam, że wszystkie inne miasta, które miały możliwość rozpoczęcia współ-
pracy ze swoim najbliższym otoczeniem, też bardzo optymistycznie do tego podchodzą. 

Krzysztof Stanowski: Czyli te pieniądze były takim pretekstem. Bo w końcu nie są to pieniądze, 
które są decydujące w skali budżetów tych samorządów, ale jednak one zmusiły nas do wspól-
nego rozmawiania. 

Dagmara Kociuba: Tak. I teraz powinniśmy powiedzieć: ciekawe, czy bez tych pieniędzy siedliby i po-
rozmawiali. I podejrzewam, że to jest takie pytanie, które wszyscy mają z tyłu głowy. Czy gdyby nie 
ZIT-y, toby w ogóle do tej współpracy doszło. 

Radosław Guz: Bardzo dobre pytanie. Natomiast powiem: tak, siedliby i by rozmawiali. Ja nie mówię 
o swoich kompetencjach, natomiast szanowni Państwo, musimy wziąć pod uwagę, że zarówno Lublin, 
jak i gminy obecnie funkcjonujące w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym funkcjonują w różnych kon-
stelacjach czasami, o których czasami nawet w ogóle nie wiemy. Nawet ja czasami jestem zaskoczony, 
że Lublin ma partnerstwo z jakąś gminą, która nie jest finansowana ze środków europejskich, a te pro-
jekty są realizowane. Mówię na przykład o gospodarce śmieciowej. I naprawdę trzeba byłoby wtedy 
poszukać w Urzędzie Miasta Lublin odpowiedniego wydziału czy departamentu, który się zajmuje tą 
współpracą, bo oni świetnie ze sobą współpracują i sobie razem wespół w zespół Lublin i kilka gmin 
ościennych wywożą śmieci, ogłaszają przetargi i robią to. Analogicznie jest z próbami na przykład prze-
targów na rowery miejskie albo innych płaszczyzn współpracy typu kultura, typu teatr, edukacja. To 
obrazuje, że nie na samym ZIT-cie ta współpraca polega. To był bardzo wymierny i namacalny impuls 
do wspólnego działania, bo odnowione parki, między innymi Park Ludowy w Lublinie, to są właśnie 
środki pochodzące z ZIT-u. Jak Państwo przechodzą w Lublinie przez Plac Litewski, to są środki pocho-
dzące ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jak Państwo dojeżdżają spokojnie do lotniska 
w Świdniku, to jest droga wyremontowana ze środków pochodzących ze Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. I taką wisienką na torcie niech będzie budowany zintegrowany dworzec metropolitalny 
w Lublinie – to są środki pochodzące ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Mógłbym tak jeszcze 
za długo może wymieniać te inwestycje, bo tam było 100 milionów euro, więc tych park&ride’ów, tych 
przystanków, zakupu autobusów niskoemisyjnych było bardzo dużo. One były realizowane we wszyst-
kich gminach. Może nie każda gmina je kupowała. Ale także e-usługi, to jest zielony LOF, mobilny LOF. 
Bardzo, bardzo dużo inwestycji. Ale mówimy o Strategii 2020–2030 Lublina i tu jest wiele też innych 
elementów, o których chciałbym wspomnieć. Bo my tak współpracujemy tutaj. Ta współpraca polega 
przede wszystkim na tym, że musimy określić, jaki mamy problem. Przepraszam, że wrócę do tego 
zdania Pana prezydenta, że problemy mieszkańców nie znają granic administracyjnych. Właśnie pro-
blemy, rozwiązywanie problemów. Bo my rozmawiając z partnerem, chcemy się dowiedzieć, jaki on ma 
problem. Jeżeli te problemy nam się składają w jedną całość, czyli naszym problemem jest niedoinwe-
stowanie szkolnictwa, to wtedy na to przykładamy dużą uwagę. Ta metropolitalność Lublina się wiąże 
z tym, że staramy się rozwiązać problem. Nie szukamy jakichś ukrytych źródeł, że sfinansujemy sobie 
coś, na co mamy ochotę. Staramy się rozwiązywać konkretne problemy. Stąd jest też to zintegrowanie. 
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Te ścieżki rowerowe jak staramy się budować, to staramy się, żeby one były w tym samym standardzie, 
a nie są jeszcze. Ale żeby można było z Lublina do Nałęczowa dojechać rowerem. Można by go było tam 
zostawić i pospacerować. To by była rewelacja. Dlatego ta metropolitalność, stworzenie tego obszaru 
metropolitalnego to jest duży ukłon w kierunku naszych włodarzy, bo oni ze sobą współpracują. Piotr 
wspomniał o kadencyjności. Fakt, ona ma miejsce. Różnie się wtedy rozmawia, bo po prostu osoba nie 
zna tej metropolitalności i tego, że ta współpraca już jest. Natomiast rzeczywiście muszę oddać cześć 
moim szefom, bo ja cały czas powtarzam, że mam dwudziestu siedmiu. To jest dwudziestu siedmiu 
włodarzy, którzy rzeczywiście przynajmniej dwa razy w roku spotykają się, siadają i trwają męskie dys-
kusje. Są tam też Panie, także przepraszam damską część, piękniejszą, naszej rozmowy, ale ta współ-
praca istnieje. 

Krzysztof Stanowski: Powiedzieli Panowie: śmieci, powiedzieli Panowie: edukacja, choć o tym 
jeszcze nie rozmawialiśmy. Co jeszcze dla takiego ośrodka jak Lubartów jest ważne, co można 
zrobić razem? 

Piotr Turowski: Tak naprawdę można zrobić razem wszystko. I odpowiedź na to wcześniejsze pytanie, 
czy gdyby nie środki, to ta współpraca by była – na pewno środki, z których wspólnie skorzystaliśmy, 
pozwoliły przyspieszyć taką współpracę, fajnie ją zainicjować, przyspieszyć procesy współdecydowania 
o tej przestrzeni, bo tak naprawdę o tym rozmawiamy. Wspólne rozwiązywanie problemów – dzisiaj 
tak na dobrą sprawę te środki są nam potrzebne. Każde środki unijne są nam potrzebne. Natomiast bez 
tych środków możemy realizować wspólnie bardzo wiele różnych zadań. Możemy podać przykłady 
z głowy nawet na wspólne zamówienia energii elektrycznej na wszystkie jednostki z obszaru, a poje-
dynczą jednostkę, no to jest wymierny czynnik finansowy. Tutaj możemy spodziewać się dużych osz-
czędności, gdybyśmy to zrobili wspólnie. Jeszcze tego nie robimy, natomiast ta integracja gdzieś tam 
jest przed nami. Polityka śmieciowa, transformacja energetyczna, przed którą wszyscy stoimy, czyli to, 
co wnosi europejski zielony ład – tak naprawdę wszyscy zmierzymy się za chwilę z problemami środo-
wiskowymi. I to są bardzo poważne problemy, które możemy rozwiązywać tak naprawdę wspólnie. Ta 
polityka śmieciowa może też wpływać na politykę energetyczną regionu. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
dało to się rozwiązać z punktu widzenia jednej gminy, dwóch gmin czy nawet samego Lublina, który 
będąc miastem, też nie posiada odpowiedniego terytorium do tego, żeby takie cele realizować. Czyli 
tutaj tak naprawdę najważniejsza jest ta współpraca realizowana od kilku lat i tak naprawdę zacieśnia-
nia. Poziom tej współpracy się zwiększa. Świadomość tego, że wspólnie można więcej, też jest większa. 
I to jest tak naprawdę największa wartość dodana z tego wszystkiego, co wspólnie robimy. 

Krzysztof Stanowski: Ja często bywam w sąsiedniej Ukrainie, gdzie została dokonana wielka re-
forma samorządowa, w wyniku której z 11 tysięcy takich sołectw naszych, ale posiadających sta-
tus gminy, połączono je do 1 470 silniejszych gmin. Jak się słucha historii, bo to nie jest historia 
dotycząca wielkich miast, to bardzo często opowiadają o tym: myśmy zaczęli 3 lata wcześniej ze 
strażą pożarną. Bo wiadomo, że straż pożarna z miasta do nas nie dojedzie, każdego z nas nie 
stać na to, żeby zrobić straż pożarną, znaleźliśmy centralny punkt dla naszych trzech mini gro-
mad, zrobiliśmy straż pożarną, a później z łączeniem było dużo łatwiej. Myślę, że to jest coś, co 
jest dla nas ważnym przykładem. Co ciekawe, tam ta reforma nie została wprowadzona od góry 
administracyjną decyzją, tylko oni przez 4 lata negocjowali i dobrowolnie się łączyli. Ok, czekały 
tam pieniądze w pewnym momencie, ale ten proces łączenia się nie był administracyjnie doci-
śnięty. Kiedy ja myślę o metropolii, myślę o jeszcze jednej rzeczy, która jest z nią związana. Pan 
Prezydent mówi czasem, że samorząd odpowiada za wszystkich i jest współgospodarzem nieza-
leżnie od tego, czy ktoś tu mieszka od czterech pokoleń, czy od czterech tygodni. Kiedy myślimy 
o metropolii, to mamy świadomość, że to nie tylko ci ludzie, którzy od czterech czy dziesięciu 
pokoleń, że są studenci, którzy się pojawiają, którzy mają swoje potrzeby, że są migranci z róż-
nych miejsc, jedni spod Łomży, drudzy spod Krakowa. W jakim stopniu powinniśmy uwzględniać 
to, że ci nowi mieszkańcy się pojawiają, że pojawiają się nowe wyzwania? Może oni mają nowe 
potrzeby, których my tak na co dzień też nie widzimy? Pani Dagmaro? 

Dagmara Kociuba: Mówimy tutaj o klasycznym przykładzie włączenia społecznego, czyli włączenia 
grup, które nie są mieszkańcami miasta. A nie chciałabym do tego w tak naukowy sposób podchodzić. 
To jest bardzo poważny problem, ponieważ mamy bardzo dużo studentów w Lublinie. To jest prawie 
70 tysięcy osób. 
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Krzysztof Stanowski: I 7 tysięcy z zagranicy. To jest jeszcze więcej. 

Dagmara Kociuba: I 7 tysięcy z zagranicy, dokładnie. I wydaje mi się, że oni nie wzięli się znikąd. To jest 
świetnie prowadzona akcja Study in Lublin i rzeczywiście ukłony w stosunku do osób, które się tym 
zajmują w ramach Urzędu Miasta. 

Krzysztof Stanowski: Taka metropolitalna. 

Dagmara Kociuba: Taka metropolitalna, dokładnie. Także to jest świetna inicjatywa i ona rzeczywiście 
świetne efekty przynosi. Druga rzecz to to, że studenci się dobrze w Lublinie czują. I to rzeczywiście 
potwierdzają. Nie tylko czują się dobrze Ukraińcy czy Białorusini, bo oni się tutaj fajnie dogadują, czują 
się też dobrze mieszkańcy jednej czy drugiej Ameryki, czy Afryki, czy Europy Zachodniej. Dobrze się 
czują w Lublinie, bo tutaj jest dobra atmosfera. I to rzeczywiście potwierdzają badania, i to jest bez-
sprzeczne. Tylko wydaje mi się, że my troszeczkę jeszcze ściągamy jeszcze te osoby. Dobrze, bardzo się 
z tego cieszymy. Tylko my nie potrafimy ich „związać” z tym miastem. Za mało w moim odczuciu jest 
takiego włączenia, takiej integracji studentów zagranicznych czy w ogóle migrantów, zachęcenia ich do 
wzięcia udziału w życiu miasta, w zarządzaniu miastem, w projektowaniu miasta. I to wydaje mi się 
takim największym wyzwaniem. Bo co z tego, że przyjeżdżają, studiują tutaj przez 3 bądź 5 lat, a potem 
jadą do innego miasta, wracają do siebie do kraju? Ale dlaczego to robią? Dlaczego nie związali się na 
tyle mocno z Lublinem, żeby tutaj połączyć swoje życie zawodowe, rodzinne z tym miastem? I to jest, 
wydaje mi się, największe wyzwanie. Z tym się wiąże, nie wiem, ktoś mi powie: ale może rynek pracy. 
Nie mamy tylu atrakcyjnych miejsc. Drodzy Państwo, może i tak. Ale przecież możemy pobudzać w nich 
ducha przedsiębiorczości, może oni zaczną tutaj swoje firmy zakładać. I teraz przechodzimy do bardzo 
ważnego moim zdaniem wątku, a mianowicie młodych ludzi. My mamy dwa generalnie problemy, czyli 
młodzi i starzejące się społeczeństwo tak naprawdę. Młodzi są w tym momencie zupełnie, tak jak to 
odczuwam, na jakimś takim straszliwym marginesie tego, co się dzieje w mieście. Są już takie pierwsze 
jaskółki, mamy oczywiście Młodzieżową Radę Miasta. Ale nie wiem, czy ktoś, kto się nie interesuje 
takimi rzeczami, w ogóle słyszał o tym, że jest taka Młodzieżowa Rada Miasta. Mamy Młodzieżowy 
Budżet Obywatelski – fantastyczną inicjatywę, moim zdaniem kompletnie nierozpromowaną w Polsce, 
a naprawdę warto to promować. Mamy Radę Studencką od wczoraj, też nie wypromowaną zupełnie. 
Także mamy super świetne inicjatywy, tylko naprawdę nie potrafimy ich promować. Mało tego. Mamy 
wspaniałych studentów z fantastycznymi pomysłami, którzy nie zakładają tutaj biznesu, bo nie bardzo 
wiedzą, jak to zrobić, bo może się nie uda, bo może coś. Nie uczymy ich tak naprawdę przedsiębiorczo-
ści, tylko uczymy ich tego: idź sobie, dziecko, szukaj pracy, jak znajdziesz pracę, to zostaniesz w Lubli-
nie, a jak nie znajdziesz, to gdzieś wyjedziesz. Nie o to chodzi. Tutaj są ogromne wyzwania. Może 
w ciągu dwudziestu lat się uda, żebyśmy tutaj budowali od najmłodszych lat tego ducha przedsiębior-
czości. Mamy przedsiębiorcze dzieciaki, fantastyczna inicjatywa, naprawdę rewelacyjna, gdzie dzieciaki 
od przedszkola już uczą się tych mechanizmów tworzenia firmy, zarządzania nią. Chodzą do zakładów 
pracy, wiedzą, jak to wszystko wygląda. Mamy te inicjatywy, tylko że one są moim zdaniem nieskoor-
dynowane i brakuje nam czegoś takiego jak budowy… jak by to określić… już kilka razy użyłam ducha 
przedsiębiorczości, takiego pobudzenia ducha przedsiębiorczości z jednej strony, a jeszcze dania mło-
dzieży takich narzędzi, żeby nie tylko mieli pomysł, ale jeszcze pieniądze na to, żeby zrealizować swój 
pomysł. Kiedyś działała taka inicjatywa w Parku Naukowo-Technologicznym Innobrokerzy. Były kon-
kursy. Może powinna być kontynuacja, może miasto powinno to podchwycić, może jakieś fundusze na 
założenie własnej działalności, nie tylko te środki z urzędu pracy, ale może jakieś miejskie fundusze na 
wspieranie tego typu inicjatyw, na promowanie ich. Wydaje mi się, że to jest w kontekście przyciągania 
i włączania społeczności bardzo istotna kwestia. 

Krzysztof Stanowski: Ten kontekst młodych rzeczywiście jest chyba ważny. Jak wiemy wszyscy, 
Lublin wygrał konkurs na Europejską Stolicę Młodzieży i będzie tą Europejską Stolicą Młodzieży 
w 2023 roku. Ja pamiętam film przygotowany przez młodych ludzi. I oni powiedzieli: słuchajcie, 
starsi. Zbudowaliście fajne drogi, dworzec metropolitalny niedługo dokończycie. Są fajne festi-
wale i fajne imprezy, i trolejbusy jeżdżą pierwsza klasa i droga do Warszawy też jest, ale brakuje 
w tym nas. I rzeczywiście jest to coś, co chyba jest bardzo ważne. Metropolia nie jest na wczoraj. 
Ja nie jestem jeszcze emerytem, ale bliżej mi do tego niż do pierwszej pracy. Nie jest dla tych, 
którzy kończą, tylko ona musi być dla tych, którzy przyjdą. Te rzeczy, o których Panowie mówią, 
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mówicie o śmieciach, mówicie o edukacji, to nie są rzeczy, które przyciągną tutaj młodych ludzi. 
Co dla młodych ludzi rzeczywiście możemy zrobić jeszcze razem. Panie Piotrze? 

Piotr Turowski: Ja jednak będę się upierał, że wszystko, ponieważ część problemów, które rozwiązu-
jemy wspólnie, jeżeli mówimy o śmieciach, jeżeli mówimy o jakichkolwiek wspólnych zamówieniach, to 
mówimy też o tym, że troszkę łatwiej się żyje. A żyje się łatwiej wszystkim. I problem z dzisiejszą mło-
dzieżą jest troszkę bardziej globalnym problemem niż problemem metropolii Lublin, niż jakiegokolwiek 
innego obszaru metropolitalnego. Młodzież jest zerojedynkowa. Albo coś jest czarne, albo coś jest 
białe. I bardzo łatwo odwraca się w drugą stronę, przechodzi na tą drugą stronę. My żyjemy w takim 
świecie, w którym pozytywne rzeczy rzadko są premiowane. Rzeczy, o których mówiła Pani profesor, 
o których Pan mówi. Ciężko mi sobie wyobrazić artykuł w gazecie mówiący o tym, że coś fajnego zostało 
stworzone, coś fajnego zostało zrobione. Jeżeli popatrzymy na budowanie dzisiejszego świata informa-
cji, jest on od strony negatywnej – to wam się nie udało, to źle zrobiliście. Czyli w tym wszystkim trudno 
jest wkomponować młodzież, która jednak musi się utożsamić z tym, co robimy. Mówiąc o metropolii, 
myślimy tak naprawdę o nich, ponieważ dzisiejsze rozwiązania są rozwiązaniami dzisiejszymi i tutaj 
włączenie tych potrzeb jest naturalne, jest naturalną konsekwencją. To, czy ktoś się zdecyduje zostać 
w Lublinie czy wyjedzie z Lublina do innego miasta w Polsce czy do innego kraju, będzie zależało od 
bardzo wielu czynników. I miejsce pracy, jakość życia, sposób połączeń, to, czy to życie będzie drogie, 
czy tanie, też będzie miało na to wpływ. I tego na pewno nie możemy pomijać. Dlatego mówiąc, że 
wszystko, mam na myśli to, że każda cegiełka, którą tak naprawdę przykładamy do tej wspólnej bu-
dowy, którą nazwiemy metropolią, przyczynia się do tego, żeby ta młodzież i te dzisiejsze dzieci jednak 
dobrze się czuły w tym świecie i chciały w nim żyć i funkcjonować, bo to jest w tym wszystkim najważ-
niejsze. Natomiast czy da się ich włączyć bardziej i jakich metod użyć, tutaj myślę, że będziemy posił-
kowali się również pomocami naukowymi w tym zakresie. Oczywiście jakieś pomysły – mówiliśmy 
o śmieciach, które stały się jakimś bardzo palącym problemem dla wszystkich, dlatego się to uwypukla, 
natomiast… 

Dagmara Kociuba: Pierwsza forma współpracy Lublina z otoczeniem zewnętrznym, 1991 rok, umowa 
o wywóz śmieci, Rokitno. 

Piotr Turowski: Dokładnie. Wysypisko w gminie Lubartów. Blisko Niemiec, ale w gminie Lubartów. 
Natomiast patrząc na dzisiejsze potrzeby młodzieży, czy ścieżka rowerowa, czy skatepark, czy te 
wszystkie inne rzeczy, czy boiska, czy stadiony, czy możliwość dojechania na żużel, to są te potrzeby, 
które realizujemy w części. Oczywiście trzeba tego więcej i trzeba w jakiś sposób włączyć młodzież, ale 
nie tylko do budowy tych czynników związanych z rozbudową stricte metropolii, ale tutaj również świa-
domościowo i być może bardzo warto by było pokazać młodzieży, że czerpanie z ich pomysłów można 
wdrażać w życie. Bo wydaje mi się, że tego nam w tym wszystkim brakuje. Jeżeli pokazujemy pomysł, 
jeżeli pokazujemy potrzebę, a od czasu pomysłu do realizacji tej potrzeby mija zbyt długo okres czasu, 
to wtedy już ta potrzeba nie funkcjonuje w tej grupie, która ją zgłaszała. I tutaj ten kontakt z tymi 
młodymi uczestnikami tracimy. 

Krzysztof Stanowski: Między generacjami różnimy się też tym, że w czasach, kiedy ja byłem bar-
dzo młody, ludzie się zapisywali do organizacji pozarządowych, należeli do nich przez całe życie. 
Czasem to były organizacje, do których należeli ich rodzice. Dziś to funkcjonuje całkiem inaczej. 
Dziś jeżeli coś ważnego trzeba zrobić, ta młodzież się zorganizuje w godziny, jeśli nie w minuty, 
poświęci na to bardzo, bardzo dużo energii, zrobi coś, zmieni, ale to nie znaczy, że zapisze się do 
Młodzieżowej Rady Miasta, będzie uczestniczyła w następnej turze konsultacji społecznych na 
jakiś temat, które będą za rok, bo tak je samorząd zaplanował. Mówiliście też o tej organizacji 
miasta, o tej przestrzeni wspólnej. My byśmy powiedzieli o planowaniu przestrzennym, ale dla 
tych młodych ludzi to chyba bardzo ważne. Czy musimy coś radykalnie zmienić? Jak to musimy 
zmieniać? 

Radosław Guz: Nie wiem, czy musimy mówić o zmianie. Zmiana jest dobra. Na pewno jest jeszcze 
proces prowadzenia tej zmiany. Ja powiem tak. My jesteśmy urzędnikami, włodarzami miast, włoda-
rzami swoich jednostek i musimy zapewnić podstawowe… musi być woda, musi być dojazd, te rzeczy 
muszą być. To jest taki pewien standard. Tak jak każdy z nas ma dom, rodzinę, więc musi być ten bu-
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dynek, żona, dzieci muszą mieć gdzie wrócić, musi być jakieś łóżko do spania itd., jakieś bezpieczeń-
stwo. To są gigantyczne środki, na które musimy znaleźć wspólnie pieniądze. postawiliśmy w poprzed-
niej perspektywie trochę na transport, z tego powodu, że to u nas kulało. Musieliśmy się jakoś skomu-
nikować ze sobą. Teraz się jeździ coraz łatwiej, coraz przyjemniej. Ja pamiętam te czasy, kiedy do Lu-
blina można było dojechać raz na dwie godziny, a jechało się blisko 47 minut. Czasami teraz się jedzie 
dłużej, ja wiem, że są różnego rodzaju korki, ale zobaczcie, jaka jest łatwość komunikowania się teraz 
nie tylko z samym Lublinem, ale z Polską czy ze światem. To punkt pierwszy. Jeżeli chodzi o wprowa-
dzanie zmian – młodzi myślą w troszeczkę innych kategoriach. Lublin te kategorie, wydaje mi się, tro-
chę spełnia. Nie chcę wprowadzić w błąd, podając nieprawdziwe dane, ale wielu uczniów z tego naszego 
LOM-u, uczniów – mówię o młodzieży szkół średnich, uczy się w Lublinie. Czy dlatego, że na terenie 
gmin ościennych nie mamy szkół? Nie. Dlatego że my mamy na przykład lepsze albo bardziej renomo-
wane. W edukacji nie ma podkupywania, że się uczniowi zapłaci tak jak w miejscach pracy. Mamy lepsze 
zakłady pracy, więcej się płaci w Lublinie niż na przykład, nie wiem, w Bełżycach. To o czymś świadczy. 
Czyli ten lider spełnia swoja rolę. Ten lider gna do przodu, czyli trzyma pewien poziom. I nie powiem, że 
wysysa tych młodych, ale po prostu jakoś ich zachęca do tego, żeby jednak im się chciało studiować czy 
uczyć się w Lublinie. Jak już przyjdzie tutaj do technikum, do szkoły średniej, to twierdzi, że kurczę, 
chyba na studia też tutaj przyjadę albo pojadę gdzieś dalej. Tu już wtedy wchodzi nam Study in Lublin, 
to już zupełnie inny poziom. Więc mi się wydaje, że Lublin jako Lublin nie musi się jakoś strasznie zmie-
niać, tylko ciągle tę poprzeczkę podnosić, po to żeby pokazywać, że można coś robić fajniej. Nasi part-
nerzy, jesteśmy równoprawnymi partnerami, też podnoszą poprzeczki. Mam Piotra, więc mi łatwo mó-
wić o Lubartowie, ale stworzyli sobie strefę ekonomiczną i ściągają sobie firmy, powstają nowe miejsca 
pracy. Powiem szczerze, 10–20 lat temu spokojnie mogłem wymieniać osoby, które dojeżdżają z Lubar-
towa do Lublina pracować. Teraz po tych dwudziestu latach jestem w stanie wymienić kilkanaście osób, 
które dojeżdżają z Lublina do Lubartowa. To się robi już ciekawe. Ja nie wspomnę o Łęcznej, Świdniku 
i tak dalej, bo mieszkańcy Lublina także jadą w drugą stronę. To, co też Piotr powiedział kilka minut 
temu, że korek do Lublina i z Lublina robi się taki sam. Czyli wydaje mi się, taka diagnoza, że dobrze, że 
postawiliśmy na transport, a jeżeli chodzi o tych młodych, którzy się zaczynają odnajdywać, to wydaje 
mi się, że Lublin powinien robić dalej to, co robi. Gminy, partnerzy powinni robić to, co robią. My się 
skupiliśmy na pewnych rzeczach, przepraszam, może płytkich typu woda, typu śmieci, typu dobry do-
jazd. Musimy to zrobić, bo gdyby tego nie było, to ta młodzież by nie wiedziała, że w Lublinie jest żużel, 
że jest fajne boisko, że są fajne mecze. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. 

Dagmara Kociuba: No i kwestia dotarcia jeszcze do młodych. Wydaje mi się, że naprawdę w mieście 
jest dużo świetnych projektów, dużo świetnych inicjatyw. Śledzę to na bieżąco, więc wiem, co mówię. 
Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko z dotarciem z informacją, z dotarciem do młodzieży i przekaza-
niem im informacji na ten temat – wydaje mi się, że z tym jest bardzo słabo. Mogę się z państwem 
podzielić taką refleksją. Dzisiaj miałam wykład z polityki miejskiej. Prowadziliśmy dyskusję na temat 
między innymi kierunków działań, które nam narzuca dokument Krajowa Polityka Miejska 2020–2030. 
I jednym z tych działań jest właśnie rozwój gospodarczy. I tak się zastanawialiśmy, jak to zrobić. I mó-
wię: słuchajcie, w Lublinie jest taka świetna inicjatywa Kreatywni. To Michał Furmanek przez wiele lat 
koordynował. Tutaj promuje się takie osoby, które założyły własną firmę, odniosły sukces, czasami 
w takich niszowych działalnościach. Słyszeliście kiedyś o tym? – No tak, chyba Pani mówiła kiedyś na 
wykładzie z innego przedmiotu o tym. – No dobrze, ale czy słyszeliście o tym w mieście? Spotkaliście 
się z tym? – A to są osoby już na ostatnim roku studiów, czyli 5 lat spędziły w Lublinie, może oprócz 
tego jednego roku Pandemii. – No nie. – Potem zadałam im kolejne pytanie. – No dobrze, ale gdzie 
musiałyby się takie informacje pojawić, żeby rzeczywiście one do was dotarły? – I co usłyszałam? Onet, 
Wirtualna Polska, bo tam się zagląda, żeby śledzić, co się rzeczywiście na świecie dzieje, no Instagram, 
może już Facebook nie, bo Facebook już jest trochę passe. I tak się zastanawiam, czy jest taka możli-
wość, żeby do nich dotrzeć poprzez te kanały informacji. To pytanie do Urzędu Miasta, bo może tu 
warto jednak te kanały wyeksplorować, nie tylko gdzieś na BIP-ie czy w prasie lokalnej, bo może do 
„Kuriera” tak często nie zaglądają, a jakieś inne portale są bardziej popularne. 

Krzysztof Stanowski: Są takie dziedziny, w których się udało dotrzeć. Ten portal betonowy na 
Placu Litewskim, który pokazuje, co się dzieje w Wilnie, a w Wilnie pokazuje, co się dzieje w Lu-
blinie – na portalu BBC taki krótki filmik na ten temat ma 1 milion 600 tysięcy wyświetleń. I to 
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jest chyba największa taka bezpośrednia reklama. Ale zdecydowanie z innym rzeczami i ze stra-
tegią dużo trudnej dostać. Mogę tylko pocieszyć z jedną kwestią. Ostatnio dwóch naszych pra-
cowników było w Münster, w naszym mieście zaprzyjaźnionym, żeby się uczyć. Wrócili i powie-
dzieli: Panie Dyrektorze, Münster bardzo prosi, że chcieliby przyjechać do Lublina w przyszłym 
roku. Oni za to zapłacą, to nie jest problem. Myśmy też za siebie płacili. A wśród kilku rzeczy, 
które wymyślili, to jest kwestia obecności na Facebooku, bo oni z tym zaczynają i bardzo chętnie 
by się temu przyjrzeli. Można powiedzieć, że Facebook jest kompletnie passe, ale nie dla miasta 
Münster, które marzy o tym, żeby odpalić kawałek na Facebooku i żeby to żyło częściowo tak jak 
w Lublinie. Tak, jest to problem z tym dotarciem. Nie tylko nas dotyczy. 

Piotr Turowski: Jeżeli można tylko wtrącić, bo my już od pewnego czasu nie jesteśmy, ani miasto Lu-
blin, ani żadna chyba z gmin dookoła, nigdy już nie ma czegoś takiego, że coś jest na BIP-ie. 

Dagmara Kociuba: To był żart. 

Piotr Turowski: Dzisiaj tak naprawdę każda dokumentacja, wszystko jest przez portale społeczno-
ściowe. Wszyscy to mamy. Autobusy z napisem Lubartów mogą sobie jeździć po całej Polsce, jeżdżą 
Kraków-Gdynia, z jednej strony promując największą chyba imprezę rowerową, jaką mamy w tym kraju, 
czyli Święto Roweru, z drugiej strony promując tereny gospodarcze, o których wspomniał Radek, czyli 
strefę ekonomiczną. Czyli to dotarcie jest. Natomiast nam się wydaje, że ludzie młodzi to będą ludzie 
korzystający z Internetu, dla których przeczytanie na telefonie Strategii będzie lepszym rozwiązaniem. 
Podam przykład odwrotny. Bo tak się składa, że my również robimy strategię rozwoju Lubartowa i udo-
stępniamy ją również w wersji wydrukowanej. Jeżeli ktoś potrzebuje wziąć na etapie konsultacji, przy-
chodzi po wydrukowany dokument. I zdarzało się tak, że młody człowiek, który miał przed sobą jakąś 
krótszą czy dłuższą podróż autobusem, po prostu przyszedł i wziął ten dokument wydrukowany jako 
taką lekturę do poczytania w trakcie, co nam się wszystkim bardzo spodobało. Także my te wszystkie 
kanały wykorzystujemy. Natomiast problem partycypacji w wydarzeniach to już jest odrębna sprawa. 
I nad tym na pewno wszyscy musimy pracować. I myślę, że to jest nie tylko nasza praca wkładana re-
gionalnie, ale będę się upierał ciągle, że jest to bardziej problem jak nie ogólnopolski, to być może rów-
nież światowy, ponieważ troszkę się rozjechaliśmy w Polsce między potrzebami i wizjami młodzieży 
a tym, czego oni potrzebują czy co postrzegają, że powinno być. I tutaj trudno jest zasypać taką dziurę 
przy jakiejkolwiek strategii. I myślę, że to nie tylko strategii obszaru metropolitalnego, ale każdej innej, 
jaką będziemy robili. Dziękuję bardzo. 

Krzysztof Stanowski: Pozwolimy sobie teraz oddać głos do naszych słuchaczy uczestniczących 
bezpośrednio na sali, ewentualnie uczestniczących online. Czy jest coś, o co chcieliby Państwo 
zapytać? Większość z nas uczestniczyła w pracach tematycznej grupy roboczej nr 6. Było 12 grup, 
w których na poszczególne tematy rozmawialiśmy bardzo, bardzo długo w czasie Pandemii, więc 
rozmawialiśmy online. Natomiast było to wiele dni naprawdę, bo pracowaliśmy przez cały dzień 
systematycznie i było to ciekawe doświadczenie, bo uczyliśmy się też od siebie nawzajem, bo 
spotkali się ludzie, którzy byli z bardzo różnych bajek, wybrani w troszkę takiej konkurencyjnej 
procedurze, w której byli i urzędnicy, odrobina urzędników, ale większość byli to przedstawiciele 
mieszkańców, organizacji pozarządowych. Pytania, komentarze? Proszę bardzo. Proszę się 
przedstawić króciutko, skąd Pan jest. 

Marcin Garbowski: Marcin Garbowski, Urząd Miasta Lublin, ale również Stowarzyszenie Wolna Lu-
belszczyzna. Ja chciałem skomentować, czego bym oczekiwał w takiej wizji metropolitalnego Lublina. 
To w nawiązaniu do tego, co Pan Dyrektor z Lubartowa wspomniał, że być może wciąż brakuje jakiejś 
takiej pozytywnej wizji dla tego młodego pokolenia, które by się wiązało z jakimś takim ekspansywnym 
rozwojem. Jestem również doktorantem filozofii, więc pozwolę sobie na taki bardziej ogólny wstęp, że 
to pokolenie powojenne, mimo że wchodziło w trudny czas PRL-u, to odbudowywało Polskę, miało 
poczucie pewnego awansu społecznego. Był wielki proces urbanizacyjny, w czasie transformacji był ten 
proces wyjścia na Zachód, modernizacji na wielu polach, również takiego finansowego awansu społecz-
nego dla wielu osób. Natomiast być może brakuje czegoś takiego w obecnych czasach. Ja pozwolę sobie 
skomentować, że wizja odpowiedzialnego rozwoju, chociaż jest czymś, co starsze pokolenie chciałoby 
narzucić młodemu, że muszą się samoograniczyć, recykling i tak dalej, żeby dbać o planetę, to wszystko 
jest pięknie, ale to jest właśnie ta idea samoograniczania, a nie ekspansji. I tutaj być może pewna wizja 
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metropolii wiążącej się z jakimś dynamicznym rozwojem i aspirowaniem do czegoś. Może trzeba od-
czarować ten termin metropolia w takim bardziej powszechnym rozumieniu. Bo jak ja zacząłem się 
interesować tematem, no to sobie wyobrażałem takie metropolie z Gwiezdnych Wojen czy jakieś takie 
miasta i tak dalej. Albo taki Dubaj. Wygląda na to, że to postrzeganie wciąż powszechne albo jest nie-
znane, albo jest takie mocno negatywne. 

Dagmara Kociuba: Ja myślę, że to będzie największe wyzwanie – zbudowanie tej świadomości metro-
politalnej. Nawet taki termin się tutaj wielokrotnie pojawił: jak zbudować świadomość metropolitalną. 
I teraz czytając opis, bo to, o czym my dyskutowaliśmy, ale to zostało wreszcie na papier przelane, więc 
mieliśmy możliwość się zapoznać z całkowitym opisem i z tym, ja te nasze rozmowy zostały przeło-
żone, powiem szczerze, że znalazły się takie elementy z metropolią w nazwie typu kolej metropolitalna, 
Lubelski Obszar Metropolitalny i dworzec metropolitalny. Jeszcze bilet metropolitalny. Jak już będzie 
dworzec, to już będzie bilet. Jeśli chodzi o dworzec metropolitalny, tak, wszyscy wiedzą, buduje się i już 
ten pierwszy sygnał taki w świadomości – dworzec metropolitalny. Kolej metropolitalna – no nie wiem. 
Jakby zapytać mieszkańca nie tylko Lublina, ale również z obszaru podmiejskiego, co to jest kolej me-
tropolitalna, no to generalnie chyba nie bardzo ktoś mógłby powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. 
Coś, co się kompletnie jeszcze nierozpromowało, o czym wie tylko niewielu, jakieś ścisłe wtajemniczone 
grono. I powinniśmy sobie właśnie na tej bazie budować to myślenie metropolitalne. Czyli tak: korzy-
stam z dworca metropolitalnego, korzystam z kolei metropolitalnej, korzystam z biletu metropolital-
nego. Wydaje mi się, że to jest jakaś ścieżka. Czy to myślenie metropolitalne włączy nam się, jak już 
tylko będziemy korzystać z dworca metropolitalnego, czy dopiero jak będziemy musieli bilet kupić me-
tropolitalny, to dopiero zaczniemy myśleć kategorią metropolii? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, 
aczkolwiek od czegoś trzeba zacząć. Bo my w tym momencie byliśmy LOF-em przez wiele lat, gdzieś 
tam się ukuło Lubelski Obszar Funkcjonalny i tak funkcjonowaliśmy. Teraz jesteśmy LOM-em, czyli Lu-
belskim Obszarem Metropolitalnym. Pojawia nam się to słowo, które dla takiego przeciętnego miesz-
kańca Lublina czy okolic nic nie znaczy. Więc budując świadomość metropolitalną powinniśmy się z jed-
nej strony odwołać do nazw, konkretnych nazw, które już zaczynają funkcjonować. Zastanówmy się, 
czy do słowa metropolitalny nie dowiązać jeszcze jakichś innych działań, żeby też była taka świado-
mość, że my tą metropolię budujemy. No i kolejna kwestia, to żeby ludzie się poczuli elementem tej 
metropolii. Czyli zbudowanie takiej nie tylko świadomości, ale też tożsamości. Bo powiedział Pan, że 
nie muszę czuć tożsamości z miejscem, w którym mieszkam. Ja się tutaj trochę z tym jednak nie zgo-
dzę, bo powinniśmy się czuć cząstką miejsca, w którym mieszkamy. Powinniśmy potrafić zbudować 
taką tożsamość lokalną, tożsamość z miejscem. Powinniśmy się z tym miejscem utożsamiać. Jeżeli nie 
będziemy tego robić, to po prostu nie będzie miało znaczenia, gdzie mieszkamy. Czy ja mieszkam tu, 
czy w Mediolanie, Amsterdamie – nie ma to najmniejszego znaczenia. I to jest kolejne wyzwanie w bu-
dowaniu właśnie świadomości metropolitalnej, budowanie tej tożsamości miejsca, zmienienie tej op-
tyki, że to nieważne, gdzie mieszkasz, żeby było fajnie. Nie. Mieszkasz tu, bo tu jest fajnie. Można to 
osiągnąć, można to budować od najmłodszych lat poprzez wprowadzanie na przykład do szkół takich 
przedmiotów, które mówią o regionie, w którym mieszkasz, o jego historii, o jego tradycji. Poznań 
swego czasu realizował taka bardzo fajną ideę Poznań – moja mała ojczyzna. Wielkopolska – moja 
mała ojczyzna. I dzieciaki od najmłodszych lat miały przedmiot w szkole opłacony przez samorządy, 
prowadzony przez pasjonatów. I oni rzeczywiście uczyli się o historii swojego miasta, o historii swojego 
regionu. I w ten sposób Poznań zaczął budować świadomość metropolitalną. Mówimy tutaj o roku 1998. 
Na co to się przełożyło? W 2005 Poznań zaczął rozmawiać z gminami ościennymi, tworzyć aglomerację. 
W 2007 podpisali umowę. W tym momencie Aglomeracja Poznańska to jest jeden ze sztandarowych 
przykładów, jak można zbudować współpracę w ramach obszaru aglomeracji metropolii Poznań, bo 
w tej chwili tak się to określa. Także drodzy Państwo, coś w tym jest. To, co nie udało się w Trójmieście, 
które przez bardzo wiele lat miało Gdynię i Gdańsk, i Gdańsk miał swoje stowarzyszenie, Gdynia miała 
swoją Nordę. I granicę w Sopocie. To, co tak na dobrą sprawę na Śląsku zaczęło się mniej więcej od 
perspektywy 2007–2013 udawać, czyli taka współpraca pomiędzy samorządami, w Poznaniu udała się 
dużo wcześniej. Czy rzeczywiście to budowanie tożsamości, czyli ten program, który był prowadzony, 
Poznań – moja mała ojczyzna czy Wielkopolska – moja mała ojczyzna, miały na to wpływ? Myślę, że 
tak. Myślę, że rzeczywiście tak. Bo jeśli poznasz historię swojego regionu, jeżeli poznasz historię swo-
jego miasta, to zupełnie inaczej zaczynasz na nie spoglądać. Może taki przedmiot należy wprowadzić 
też dla tych studentów-obcokrajowców, żeby oni też trochę się tutaj o mieście dowiedzieli. Jest to jakaś 
droga do efektywnego budowania poczucia więzi z miejscem, w którym mieszkasz. 
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Krzysztof Stanowski: Jeśli nie ma więcej pytań, Panie Piotrze? 

Piotr Turowski: Tak, ja myślę, że tak naprawdę to mówimy o pewnej wizji tego wszystkiego i ta wizja 
pozwoli nam zrealizować te wszystkie rzeczy i utożsamić ludzi też z tym procesem, nie przywiązując jej 
jakby do tego, czy budujemy kolej, czy robimy bilet, bo być może za chwilę będziemy mieli transportery 
na każdym skrzyżowaniu ulic i będziemy się teleportować. Także tutaj wybiegając w przyszłość, nie 
możemy jej tak do końca przewiedzieć. Natomiast to, co się wyłania z tej dyskusji o tym, w jaki sposób 
włączyć młodzież, jak to połączyć, to są tak naprawdę relacje. I być może miasto dobrych relacji to jest 
ta wizja, która powinna przyświecać całemu naszemu obszarowi metropolitalnemu. 

Radosław Guz: Cóż dodać, cóż ująć? Lublin jako metropolia… on już jest metropolią. Na pewno należy 
znaleźć dobry środek na to, żeby to bardzo dobrze spożytkować, żeby młodych zachęcić do tego, żeby 
tutaj się uczyli i zostali tutaj. Jeżeli chodzi o współpracę, o tą metropolitalność, to powiem szczerze, tak 
samo jak Lublin ma dużo kontaktów międzynarodowych, Münster, Ukraina, tak samo my z tymi ZIT-
ami też współpracujemy, z tymi metropoliami. O ile w gronie naszych partnerów tu się spotykamy do-
syć często, tak samo często z tymi metropoliami, tymi zalążkami metropolii, czyli stowarzyszeniami, 
związkami ZIT, porozumieniami ZIT, także jesteśmy w kontakcie. My się dzielimy własnymi spostrze-
żeniami, własnymi problemami i dyskutujemy, nie wyważamy otwartych drzwi. Czasami komuś się uda 
coś zrobić inaczej. Natomiast cały czas będę się upierał przy jednym. My nie szukamy problemów, tylko 
jeżeli dany jest problem, to się na nim skupiamy i staramy się go rozwiązać przy tym metropolitalnym 
podejściu. Ja nie chcę tutaj porównywać. My nie mieliśmy czego komunikować ze sobą. Nie mieliśmy 
dworców, nie mieliśmy lotniska, nasza kolej jest koleją z czasów carskich, te dworce są gdzieś poroz-
rzucane po tych naszych miejscowościach. Jak popatrzymy na naszą metropolię, to tej kolei praktycznie 
raczej nie mamy, bo nawet nie wiem, czy 50% partnerów ma kolej u siebie. Chyba nawet nie. Musiałbym 
teraz sobie przypomnieć tą mapkę z koleją. Więc przykładów dobrej współpracy może być dużo. Ale 
dlaczego ja o tym mówię? Przepraszam uciekło mi gdzieś, jak się Pan Krzysztof zapytał o tych młodych, 
ale my się też uczymy od innych w tej metropolii lubelskiej, bo na przykład gdzieś w Jastkowie działają 
bardzo fajnie koła… nie powiem gospodyń wiejskich, ale tam potrafią na przykład zintensyfikować 
prace młodych. Gdzieś są fajne inicjatywy. Najfajniejsze w tej metropolitalizacji, jak to nazwać, w tej 
współpracy naszej jest to, że te pomysły zbieramy i staramy się je upowszechnić. Ja teraz, powiem 
szczerze, będę bardzo uważnie przyglądał się strategiom, które będą tworzone, czy tam się ten wątek 
współpracy pojawi u naszych partnerów. Czasami się pojawia, czasami gdzieś ucieka. A Lublin jako lider 
cały rozdział poświęcił temu, całą grupę tematyczną i mnóstwo spotkań dotyczących tego, jaka ma być 
rola, jaki ma być kierunek działań, co musimy zrobić do tego, żeby współpracować, żeby ten Lublin 
w ciągu tej dekady się mógł rozwijać. 

Krzysztof Stanowski: W tej współpracy międzynarodowej Lublin niewątpliwie jest jakimś liderem 
nie tylko lokalnym, ale też często dzieje się tak, że dokładnie jak ze strefami ekonomicznymi, 
czasem nasi koledzy z Urzędu jak widzą, że jakiś inwestor lepiej pasuje do niedalekiej gminy, to 
nie próbuje go na siłę upchnąć na Sławinku, tylko mówi: tutaj jest strefa, a tutaj jest inna gmina. 
I to jest coś, czego trzeba mieć świadomość. Myślę, że młodzi powiedzieli o swoich wyzwaniach. 
Oni powiedzieli: chcielibyśmy móc oddychać jeszcze parędziesiąt lat, a nie kilka. Chcielibyśmy, 
żeby ten świat nie był zaśmiecony, tak jak nam to załatwiacie. To są takie dość twarde komuni-
katy, których powinniśmy słuchać. I nie wydaje mi się, że to dinozaury z brodami powinny wy-
znaczać to zadanie dla młodzieży. Myślę, że ona powinna pójść. Mówiąc o Lublinie, o metropolii, 
z jakim miastem kojarzy nam się słowo metropolia, wymienił Pan Dubaj. To niewątpliwie miasto, 
w którym jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, energii, ruchu. Gdybym myślał o Lublinie jako o me-
tropolii, to może wiele tego, co jest w Dubaju, by mi się spodobało. Jednego starałbym się unik-
nąć. Bardzo bym nie chciał, żeby metropolia Lublin miała dookoła siebie pustynię. I myślę, że to 
jest coś, co dla nas wszystkich razem jest ważne. Może się zdarzyć, że bilet metropolitalny będzie 
się częściej kojarzył mieszkańcom Łęcznej i Lubartowa niż Lublina. Może częściej, może tak samo 
będą kupowali. Natomiast na pewno powinna to być wspólna współpraca, wspólna wymiana, 
wspólne uczenie się od siebie nawzajem i życie razem niezależnie od tego, jak powiedział prezy-
dent Krzysztof Żuk, czy ktoś mieszka tu, czy 50 metrów dalej, bo to z punktu widzenia ludzi 
kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Pytanie? Proszę bardzo. 
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Pytanie od widza: Pytanie jest ze streamu. Pan Krzysztof pyta: chciałbym zapytać, co to znaczy, że 
Lublin jest metropolią? Wcześniej Pan Krzysztof jeszcze pisał, że to jest ciekawy wątek. Czy metropolia 
to jest po prostu duże miasto, czy bardziej chodzi o jakość usług publicznych? Rozumiem, że to pytanie 
też się odnosi do tego wcześniejszego komentarza Pana Krzysztofa. 

Krzysztof Stanowski: Pani Dagmara na koniec? 

Dagmara Kociuba: To jest to, o czym ja powiedziałam na początku, Panie Krzysztofie. To jest miasto, 
w którym się dobrze żyje, o wysokiej jakości życia. I nie wiem, czy jeszcze można tutaj coś więcej doda-
wać. Bo jak mówimy o jakości życia, to praktycznie pod tym pojęciem kryje nam się wszystko. Ale to 
jest też miasto, które właściwie koordynuje procesy, które zachodzą na jego obszarze, potrafi się do-
gadać z innymi gminami w swoim otoczeniu, potrafi się dogadać z innymi miastami, ma bardzo dobre 
relacje nie tylko w kraju, ale również zagranicą, przyciąga inwestorów, przyciąga turystów. Ludzie tutaj 
potrafią ze sobą rozmawiać, są otwarci. To, co budowaliśmy przez ostatnie kilka lat, tą otwartość i przy-
jazność. I myślę, że ten wątek nadal jest bardzo aktualny. Nie powinniśmy tego zarzucać. Bo powie-
dzieliśmy sobie już o… W zasadzie to nie powiedzieliśmy sobie o funkcjach metropolitalnych, ale to jest 
też kwestia budowania tych funkcji metropolitalnych. One są wymienione. Mamy tutaj ten sektor eko-
nomiczny oparty na zdefiniowanych inteligentnych specjalizacjach. Myślę, że to nadal będzie kontynuo-
wane i to jest dobra ścieżka, żeby nie szukać czegoś nowego, tylko po prostu budować swój potencjał 
na tym, co już mamy. Kolejna rzecz to jest turystyka. To jest otwarcie na turystów, to jest organizacja 
imprez, które tych turystów przyciągają nie tylko z Polski, ale z zagranicy. I tutaj jest takie jedno duże 
wyzwanie do miasta, żeby te imprezy również odbywały się w innych porach roku. Bo w tym momencie 
mamy skumulowanie takich świetnych, naprawdę fantastycznych imprez, ale tylko w lecie. Także może 
coś jeszcze na inne pory roku wymyślić, żeby tego turystę tutaj przyciągnąć i zachęcić. To jest trakto-
wanie Lublina jako takiej bazy wypadowej do innych miast. I tutaj też na tym powinniśmy się skupić. 
Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze kulturę. Te wydarzenia związane z kulturą. I tu rzeczywiście Lublin 
naprawdę poczynił ogromny, ogromny krok do przodu. Uzyskanie też tytułu Europejskiej Stolicy Mło-
dzieży czy staranie się o przyznanie tytułu w 2029 roku Europejskiej Stolicy Kultury. Myślę, że tutaj 
jeszcze dużo rzeczy nam się pojawi przez tych kilka lat właśnie w związku z tym staraniem. Staranie 
się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku pokazało, że mamy ogromny potencjał i myślę, że 
gdyby nie to, to wielu imprez by nie było i poziom kultury i wydarzeń kulturalnych w Lublinie nie wiem, 
czy byłby tak wysoki, gdyby właśnie nie te akcje. Ze zdefiniowanych jeszcze funkcji wyższego rzędu 
mamy administrację. Myślę, że to jest największe wyzwanie, żeby tutaj się ulokowały siedziby admini-
stracji państwowej wyższego rzędu czy międzynarodowych. Mamy w tej chwili brygadę międzynaro-
dową wojskową i generalnie od czegoś trzeba zacząć. Od tego zaczęliśmy. Jakie będą dalsze kroki, nie 
potrafię powiedzieć w tym momencie. Tutaj już takie duże zaufanie do władz miasta, żeby nawiązały 
właściwe relacje i jakąś kolejną instytucję sprowadziły. Jeżeli chodzi o biznes, siedziby międzynarodo-
wych firm i koncernów. I tutaj bazujmy na IT, bo rzeczywiście mamy tutaj ogromne doświadczenie. Ale 
jeszcze przeczytałam o jednej rzeczy w Strategii, a mianowicie Lubelska Wyżyna Lotnicza. O tym nie 
rozmawialiśmy. Nie wiem, być może inne grupy o tym rozmawiały. I tak się zastanawiam dlaczego. Czy 
my mamy być jakąś konkurencją dla Warszawskiej Doliny Lotniczej? A dlaczego nie Lubelska Wyżyna 
Ekologicznej Żywności? Pod tą marką naprawdę bardzo wiele działań już ma miejsce, jesteśmy rozpo-
znawalni. Jak jeździmy po świecie i ktoś się nas pyta: skąd jesteście? – Z Lublina – Ach tak, ta ekolo-
giczna żywność, tak, Lublin. Może tutaj powinniśmy jednak budować nasz potencjał, tym bardziej, że 
biogospodarka jest jedną z naszych inteligentnych specjalizacji. Także tak to wygląda. Czyli miasto do-
brego życia, dobrze powiązane, dobrze skomunikowane ze swoim obszarem, mające bardzo dobre re-
lacje, w którym ludzie zaczynają mieć większą świadomość metropolitalną, takie moje miejsce na ziemi. 
Ale rozpoznawalne w świecie, które sobie buduje Markę Lublin miastem inspiracji, które ma ambasa-
dorów tej marki i które jest w świecie rozpoznawalne. I bardzo jesteśmy dumni z tego, że pochodzimy 
z metropolii Lublin. 

Krzysztof Stanowski: No właśnie. Rozpoznawalne to znaczy, że ludzie, którzy wyjechali, którzy 
w wyniku różnych decyzji życiowych czy sytuacji życiowych znaleźli się gdzie indziej, czują się 
częścią tej społeczności, nie starają się zapomnieć, starają się iść dalej, ale pamiętać. Ostatnio 
pojawiła się taka idea. Przyszli ludzie i powiedzieli: potrzebujemy jakiejś odznaki Lublinersów, 
potrzebujemy my, którzy czujemy się troszkę już nie mieszkańcami, ale związani z tym miastem. 
Chcielibyśmy być razem. Wreszcie, kończąc chyba, metropolia to jest takie miejsce, w którym 
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chcą się kolegować inne metropolie. Kiedy coraz częściej to stolice pytają, czy mogą zostać mia-
stem partnerskim Lublina. Albo miasta, które mają 2,5 miliona, mówią: a przyjęlibyście nas do 
grona swoich miast partnerskich? Wtedy ja jako osoba odpowiedzialna za współpracę międzyna-
rodową mówię: okej, to idzie w dobrym kierunku, bo ktoś, kto jest większy, chciałby stać koło 
nas, chciałby być na tej samej fotografii, chciałby mówić o tym, że warto być z takim miejscem 
jak Lublin. Chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować. Byli dzisiaj z nami dr Dagmara 
Kociuba, Radosław Guz, Piotr Turowski i Krzysztof Stanowski, który starał się oprowadzać nas 
po tym wspólnym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom. Bardzo serdecznie dziękuję 
tłumaczom języka migowego. Dobrze, że to, o czym rozmawiamy, jest dostępne dla wszystkich 
mieszkańców niezależnie od wieku, niezależnie od języka. Tu się jeszcze nie do końca sprawdzi-
liśmy, ale dobrze, że większość wydarzeń ważnych dziejących się w mieście jest tłumaczona rów-
nież na język migowy, który jest mi bliski. Dziękuję pięknie. 
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Sala A – Lublin zielony i zrównoważony urbanistycznie [02.12.2021 r., 
17:30] 

Filip Górski: Dzień dobry, jeżeli jesteśmy już wszyscy, myślę, że możemy powoli zaczynać. Zaczy-
namy jedno z ostatnich w ramach dwóch ostatnich spotkań konsultacyjnych, debat tematycznych 
dotyczących Strategii Lublin 2030. Tym razem tematem Panelu są wątki urbanistyczne i zielone, 
bardzo duży obszar, bardzo dużo gości, bo też i obszar, tak jak już powiedziałem, bardzo duży, 
bardzo obszerny. Naszymi gośćmi, może przedstawię od wejścia jak widzę, jest Pan Dyrektor Mi-
rosław Hagemejer, Dyrektor Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, dzień dobry. Jest Pani 
Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni Lublina. Jest Pan Marcin Skrzypek z Rady Kultury 
Przestrzeni, Pani Natalia Przesmycka, architekt, z Izby Architektów RP w Lublinie i jest Pani Mał-
gorzata Sosnowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Pan Jan Kamiński, architekt 
krajobrazu z KUL-u. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem temat bardzo szeroki. Temat, który bar-
dzo też myślę trudno w jednym zdaniu, w jednym pojęciu, w jednym słowie zmieścić i streścić. 
Po co jest w Strategii? Ja może tak jak Państwu mówiłem chciałem zacząć od tego, co Państwo 
sądzą, na temat zapisów Strategii z tego dużego obszaru, ale to byłoby chyba zbyt oczywiste. 
Też było trochę o tym w rozmowach Panelowych, kuluarowych wcześniej między nami i myślę, że 
takim dobrym początkiem byłoby zapytanie Państwa na wejściu jak Państwo widzą przyszłość 
Lublina w 2030 roku w Państwa obszarze, w Państwa dziedzinie, czyli urbanistyce, planowaniu, 
zarządzaniu zielenią? Panie Mirosławie, może zaczniemy od Pana. 

Mirosław Hagemejer: Ja widzę fantastycznie… Ma duże szanse się poprawić, jest z czego. 

Filip Górski: Z czego jest się poprawić szansa? 

Mirosław Hagemejer: No ze stanu istniejącego. 

Filip Górski: Czyli jakiego? 

Mirosław Hagemejer: No takiego jaki jest, no może nie przepychajmy się, myślę, że nauka, świado-
mość społeczeństwa idzie do przodu. Zwiększają się wymagania, w związku z czym zwiększa się wy-
magania, więc zwiększa się świadomość. W związku z tym idą wymagania w stosunku do miasta. 
W związku z tym będziemy się rozwijać. Myślę, że będziemy podnosić poziom. Biorąc pod uwagę to, 
w jakim miejscu jesteśmy, tak generalnie w ogóle jako społeczeństwo, porównując się do społeczeństw 
rozwiniętych demokracji, no mamy jeszcze sporo przed sobą. Tak ogólnie, nawet jeżeli chodzi o plano-
wanie przestrzenne. Chociaż przypominam, że jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to my jesteśmy 
już, tak powiem, po okresie fantastycznego rozwoju. Ten rozwój planowania przestrzennego był 
w okresie komuny, to trzeba jasno powiedzieć, był i minął. Razem z tym okresem, który jest słusznie 
okresem minionym, natomiast jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to wtedy to planowanie można 
było prowadzić zgodnie z definicją planowania. Czyli coś zaplanować i wykonać. Ja jeszcze Państwu 
przypomnę, w zasadzie powiem, że ja miałem przyjemność studiowania na Politechnice Warszawskiej. 
Moimi wykładowcami był profesor Ciborowski, profesor Wejchert, profesor Adamczewska-Wejchert. 
I ja pamiętam, w tym czasie to były lata siedemdziesiąte, jak do nas na uczelnie przyjeżdżali doktoranci 
z Holandii, ucząc się urbanistyki u najlepszych fachowców na świecie. Teraz oni przyjeżdżają do nas 
i nas uczą jak tę urbanistykę poprawiać. No to tak, że tak powiem, żeby trochę przypomnieć, że my już 
mieliśmy. Jest trochę do poprawienia, ale to może dam komuś innemu szansę, bo ja bym tak mógł te 
jeszcze 45 minut, to może skończymy. Przyszłość… Mamy sporo przed nami do zrobienia, sporo przed 
nami do zrobienia. Nie startujemy z najgorszego poziomu, wiemy jak było i wiemy jak byśmy chcieli 
żeby było. Także myślę, że nie jest źle. 

Filip Górski: To może Pani Architekt Zieleni, dorzuci jeszcze coś od siebie. Przyszłość Lublina, 
urbanistyczna, zielona w 2030 roku. Jak Pani ją widzi? 

Hanna Pawlikowska: Oczywiście, popieram wypowiedź kolegi i też widzę, że jest sporo do zrobienia, 
ale ja chciałabym powiedzieć, że jest sporo do zrobienia w kontekście innego postrzegania zieleni. Bar-
dzo byśmy, moje osobiste zdanie, to bardzo bym chciała, żeby przyzwyczaić mieszkańców, że wszystko 
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idealnie wykoszone, to niekoniecznie jest dobra zieleń. Żeby iść w stronę bardziej naturalistyczną, oczy-
wiście tam gdzie to jest możliwe. W obiektach czy powierzchniach oczywistych, gdzie trzeba zachować 
bezpieczeństwo – nie. Natomiast borykam się na co dzień z kłopotami, ponieważ jesteśmy przyzwy-
czajeni, że miasto powinno być idealnie wystrzyżone, idealnie przycięte, idealnie no nie wiem, zapro-
gramowane, jeżeli chodzi o czystość taką w zabiegach pielęgnacyjnych zieleni. Myślę, że te wątki, które 
tu się pojawiły uroczysk i takich bardziej naturalistycznych założeń są bardzo ważne i myślę, że w tym 
kierunku należałoby iść. 

Filip Górski: Dziękuję. Patrzę na Pana Marcina. Jak Pan to widzi? 

Marcin Skrzypek: Znaczy, ja rozumiem konwencję jakby tej dyskusji, ale naprawdę wolałbym odpowie-
dzieć na jakieś takie poważne pytania. No… Może dla… Jak tak… robimy takie jakby wizje „świat za sto 
lat oczami dziecka”, to powiem, że widzę Lublin jako obwarzanek wymarły w środku, zniszczone drogi, 
na które nie ma pieniędzy, żeby je reperować, marazm, ale nie ma samochodów, bo już nie stać nas na 
ropę, także wszyscy jeżdżą rowerami, chodzą piechotą – tylko mają wszędzie daleko. 

Filip Górski: Czyli mówi Pan o takiej wizji na pewno zdecydowanie negatywnej. Tą, którą Pan sobie 
teraz wizualizuje, tak może być, tak się może ziścić, jeżeli czegoś nie wskóramy. Ja bardziej się 
pytam o Pana marzenie. Jakby Pan chciał, żeby to wyglądało realnie? Tutaj padały bardzo ogólne 
słowa Pana Mirosława. Może ma Pan jakieś praktyczne w takim razie. 

Marcin Skrzypek: Czyli marzenia, czyli jednak stan za sto lat, tak. Byłem po prostu przez chwilę takim 
dzieckiem nieszczęśliwym, ale mogę na życzenie być teraz takim radosnym. 

Filip Górski: Staramy się od tego odchodzić. 

Marcin Skrzypek: No dobrze, jako radosne dziecko, to powiem, że na placu litewskim zamiast pomnika 
Piłsudskiego stoi pomnik Jana Gehla i wszyscy składają pod nim kwiaty, ponieważ jesteśmy naszym 
miastem partnerskim jest Kopenhaga i Melbourne, gdzie po prostu pokonano wszelkie trudności i u nas 
również wszyscy mają blisko. Nie muszą płacić za ropę, bo ropa jest dalej droga, ale nie muszą płacić, 
ponieważ chodzą piechotą albo rowerami, bo mają blisko. Stare osiedla zostały zrewaloryzowane. 
Wszyscy jesteśmy starzy, ale mamy wystarczające ułatwienia, miejsca do spotkań, jesteśmy samo-
dzielni, bo tak jak mówiłem, wszędzie mamy blisko. Jesteśmy zdrowi, bo wszędzie jest dużo zieleni, no 
i może tyle. 

Filip Górski: Dziękujemy. Na pewno trochę bardziej optymistycznie, natomiast to jak to wdrażać 
i od czego zacząć, do tego przejdziemy później. Pani Natalio, otwierające pytanie, to nie jest py-
tanie z natury szczegółowych, upominam. 

Natalia Przesmycka: Dobrze, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli miałabym mieć wersję 
taką właśnie optymistyczną i jednocześnie sięgającą tej perspektywy dziesięciu lat, która jest tak na-
prawdę krótką perspektywą, to wydaje mi się, że Lublin przez ten czas powinien stać się miastem tro-
chę bardziej zwartym, trochę bardziej piętnastominutowym, czego zapisy też się nam tutaj pojawiły. 
Póki co jesteśmy miastem takim trzydziesto czy czterdziestominutowym, więc aż tak bardzo nie jest 
źle. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że w godzinie korków jesteśmy jeszcze miastem godzinnym, 
ale nie jest ogólnie źle. No i jeżeli chodzi o taką wizję ogólną przestrzeni Lublina właśnie w tej perspek-
tywie dosyć krótkiej, czyli tych dziesięciu lat, to chciałabym żeby utrzymać to co jest do tej pory tak 
przez mieszkańców cenione, czyli te występującą jeszcze póki co dosyć bogatą zieleń i mam nadzieję, 
że przez te dziesięć lat, żadne drzewo dorosłe, duże, nie zostanie wycięte, o. To jest taka moja wizja 
optymistyczna jeśli chodzi o Śródmieście. Jeżeli chodzi o Jana Gehla, to ja myślę, że pomnik może nie, 
bo mam nadzieję, że będzie jeszcze żył, a póki co jedyny żyjący człowiek, któremu stawiamy to... Nawet 
nie wiem… No nieważne. Żyjącym nie stawiajmy pomników, a Jan Gehl mam nadzieję, że jeszcze nas 
odwiedzi nieraz, także dziękuję. 

Małgorzata Sosnowska: Ja też mam nadzieję, że nam się uda nie zniszczyć tego, co już mamy, a Lublin 
naprawdę ma bardzo duży potencjał i ma na tle innych miast ma niesamowicie taki…. No… Zieleń jest 
niesamowitym, że tak powiem, atutem naszego miasta… I ja mam taką wizję, że właśnie Lublin… Nie 
zniszczymy tego co już jest. Poprawimy to, co wymaga poprawy. Moim marzeniem jest właśnie to, żeby 
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ten Lublin był dalej tym… Żeby mówili w dalszym ciągu, że jest to zielony Lublin. Tak jak mówią w tej 
chwili mieszkańcy i myślę, że to jest też istotne, że cały ten proces tworzenia Strategii powstawał 
w okresie pandemii, gdzie myślę, że mieszkańcy również zdawali sobie coraz bardziej sprawę z tego, 
jak istotny jest ten bliski kontakt z zielenią, to właśnie bliskie sąsiedztwo natury i myślę, że… Mam 
nadzieję, że to z nami zostanie na troszeczkę dłużej. 

Jan Kamiński: To może tak, ja sobie próbuje przypomnieć jak wyglądał Lublin dziesięć lat temu, bo to 
taka jest perspektywa, nawet dziewięć. To tak w sumie jakoś bardzo się nie zmieniło, nie było tego 
hotelu, w którym jesteśmy, więc to jest tak jak powiedziała Natalia, krótka perspektywa, takie dziesięć 
lat. Na pewno będziemy dziesięć lat starsi wszyscy, jeśli będziemy wśród żywych. Będziemy z tego po-
wodu mieli różne potrzeby, trochę inne i miasto albo będzie nam sprzyjało, albo nie. Natomiast tak 
patrząc na to, co dzieje się na świecie, Pandemia i różne zmiany globalne… To myślę, że jest jakiś sce-
nariusz, że jako miasto będziemy musieli stawić czoła wyzwaniom, z których dzisiaj nawet nie zdajemy 
sobie sprawy i nie jesteśmy sobie w stanie ich wyobrazić i w związku z tym albo będziemy na to chociaż 
jakoś mniej więcej gotowi, albo wcale nie będziemy na to gotowi… I inni sobie poradzą, a my sobie nie 
poradzimy na przykład. Ale mam pytanie do kierownika tego zdarzenia: co się stanie z tym, co my po-
wiemy? To znaczy, na ile to co my powiemy dzisiaj, ma wpływ na ten dokument? 

Filip Górski: Ja trochę Państwa pytam o te marzenia i te wizje… Niektórzy mówią bardziej pesy-
mistycznie, fatalistycznie… Niektórzy bardziej optymistycznie, realistycznie. Pytam się o to, żeby 
zaraz odnieść Państwa marzenia i wizje do tego, jak Państwo odbierają Strategię i czy Państwa 
zdaniem to, co dzisiaj jest w Strategii zapisane, w projekcie daje przynajmniej w minimalnym 
stopniu szansę, cień nadziei na to, że takie miasto Państwo za dekadę zastaną. Więc może Pan 
od razu odpowiedzieć, jeżeli czuje się Pan na siłach. 

Jan Kamiński: Na ile… Mógłby Pan powiedzieć, na ile nasze wypowiedzi mają wpływ na dokument? 

Filip Górski: Wpływ na dokument? 

Jan Kamiński: Tak, tak. 

Filip Górski: W tym momencie oczywiście mogą Państwo zgłaszać jakieś formalne uwagi, nato-
miast te wypowiedzi nie są wiążące, te które teraz padają, na pewno. 

Jan Kamiński: Nie wiadomo czy coś zmienimy w dokumencie, tak? 

Filip Górski: Wie Pan co, no ja też bym bardzo chciał powiedzieć różne słowa i może tak się stanie, 
ale nie mogę nic zagwarantować, bo jestem też moderatorem tej dyskusji, a nie osobą odpowie-
dzialną za wdrażanie strategii, więc to na pewno z tej strony no nie mogę Pana zapewnić. 

Jan Kamiński: To na razie dziękuję, może rundka z powrotem. 

Filip Górski: Może rundka z powrotem. Tak jak powiedziałem Państwu, chciałbym jakoś odnieść 
te Pańskie wizje i marzenia do tego jak Państwo oceniają dokument, który powstał. Możemy 
zacząć od Pana Mirosława. Pan wprowadził nas bardzo też do tej tematyki wizji marzeń, jak Pan 
Ocenia Strategię w tym obszarze o jakim mówimy? 

Mirosław Hagemejer: Więc jeżeli… W odniesieniu do dokumentu Strategii, ja od razu powiem, całego 
nie przeczytałem, przeczytałem ten obszar, który nas dotyczył jako grupy tematycznej. Tutaj pewnie 
Pani Przesmycka byłaby bardziej… nie wiem jak to powiedzieć… predysponowana, żeby mówić, bo była 
liderem grupy tematycznej… Ja byłem tam pracownikiem po prostu - pracowaliśmy razem. Niemniej 
powiem tak, chyba sporo tych rzeczy, które myśmy wypracowali w tej Strategii się znalazło. Powiem 
tak, kłopotem dla mnie jest to i to żeśmy nawet mówili o tym, że zabrakło nam przy pracy nad strategią 
dokumentu, który by oceniał sposób zrealizowania poprzedniej Strategii, prawda, bo to jest… To jest 
dosyć istotne, tak. Co władza robi z tymi… [zakłócenia] Co ma… Ja mam sceptyczną opinię na ten temat 
sposobu czy zaangażowania w realizację tej poprzedniej Strategii, dlatego nie powiem, że jestem en-
tuzjastycznie nastawiony do tego, że zrealizujemy tą Strategię. Ona jest zapisana, tam są fajne rzeczy 
poopisywane… Byłbym bardzo zadowolony, gdyby byłby ubrany jeszcze w jakiś… No tego nie możemy 
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zrobić pewnie, bo teoretycznie dokument chyba jeszcze nie jest do końca skończony, aczkolwiek ma 
formę zamkniętą. Prawdopodobnie ta dyskusja już niczego nie wniesie, my dyskutujemy nad wypraco-
wanym dokumentem i możemy się dzielić tylko opiniami. Nie przypuszczam, żeby tam coś można było 
dopisać czy poprawić. Natomiast brakuje mi jakiegoś harmonogramu, jakiegoś chociażby powiedzenia, 
że te rzeczy, te tematy, które tam są wyspecyfikowane są na przykład w kolejności ważności wyspecy-
fikowane. Są wyspecyfikowane i nie wiadomo, od którego zaczniemy, także ta Strategia jako… W tym 
kształcie, w jakim jest, jest pewnie dobrym dokumentem wyjściowym, ale w moim odczuciu jeszcze mu 
sporo brakuje do doskonałości, dziękuję. 

Publiczność: Przepraszam, czy ja mogę się odnieść do wypowiedzi Pana Dyrektora. Bo ja… na konsul-
tacji społecznej, konsultacje społeczne trwają do 20 grudnia i to jest moment, w którym możemy zgła-
szać i w którym powinniśmy zgłaszać nasze uwagi i wszystkie uwagi, które w sposób formalny zostaną 
zgłoszone, czyli albo przez formularze dostępne w formie papierowej, albo przez formularz znajdujący 
się online, zostaną rozpatrzone i otagowane, oznaczone czy zostaną uwzględnione w Strategii czy nie 
zostaną uwzględnione i dlaczego. 

Mirosław Hagemejer: No to świetnie. 

Publiczność: To tak w gwoli wyjaśnienia, bo nie chciałabym żebyśmy myśleli, że spotykamy się tutaj 
w ramach konsultacji społecznych, a później nic nie możemy zrobić... Więc nie po to zorganizowaliśmy 
konsultacje społeczne, to tak żeby Państwa uspokoić. Te głosy są bardzo cenne, tylko bardzo chcieliby-
śmy, żeby zostały też w sposób formalny złożone, dlatego że wtedy to nam porządkuje pracę nad Stra-
tegią i wiemy do czego się Państwo konkretnie odnosicie. 

Mirosław Hagemejer: To tak trochę zaczepnie. Bardzo mnie cieszy to co Pani powiedziała, ale ten do-
kument, który dostałem, to nazywa się Strategia Lublin 2030. Brakuje mi tu opisu, że to jest projekt 
oraz brakuje mi tu spotkania formującego, na którym byśmy porozmawiali i byśmy się dowiedzieli, bo 
ja powiem tak. Nie bardzo jestem zaangażowany w konsultacje, które się odbywają, więc mnie tej wie-
dzy zabrakło, ale jeżeli tak jest jak Pani mówi, to fantastycznie. 

Filip Górski: Ja też myślę, że jeżeli zaczynamy tutaj taką dyskusję powoli na publiczności… Gene-
ralnie założenie było takie, że mamy połowę czasu tutaj dla nas, połowę czasu dla publiki, ale 
jeżeli pojawiają się pytania albo wyjaśnienia, moglibyśmy też jeden z mikrofonów przekazać też 
na publikę żeby było nam wygodniej się komunikować i też żeby ten głos był słyszalny na 
transmisji, więc… Jeżeli tutaj są mikrofony z tego co widzę dwa, to moglibyśmy jeden z nich oddać 
i przekazać na widownię… Czyli jeszcze jeden. Dziękujemy bardzo. 

Marcin Skrzypek: To może ja powiem, to znaczy tak… Dziękuję za te informacje co się stanie z tymi 
naszymi głosami i to jest… Może ja uzupełnię, bo ja sobie to… Albo powiem, jak ja to widzę, a Państwo 
powiedzą czy dobrze to widzę. Że dajemy tak jakby w formie dyskusji, która dzięki relacjom, reakcjom 
na nasze słowa, oddaje może większą możliwość zidentyfikowania jakichś poprawek do tekstu, daje to 
Państwu po prostu materiał roboczy, który posłuży do sformułowania jakiś tam poprawek w tekście. 
Oprócz tego możemy zgłaszać w sposób bardziej taki… lepiej sformułowany… nasze własne uwagi nie-
zależnie od tego, ale jeżeli tego nie zrobimy, to i tak możemy liczyć, że w sposób rozgarnięty, sformu-
łowany w zdania przez nas, zostaną przez Państwa użyte też. 

Publiczność: Pod kątem... Czy mnie słychać? Pod kątem formalnym dobrze by było, gdybyście Państwo 
zgłaszali te uwagi w sposób formalny, czyli na formularzach, które są dostępne w Biurach Obsługi 
Mieszkańców, albo które są dostępne na stronie 2030Lublin.eu. To jest też kwestia tego, że po prostu 
tak wygląda formalnie proces konsultacji społecznych i takie też ścieżki zgłaszania tych uwag przewi-
dzieliśmy. My tutaj na debacie mamy nadzieję, że też wszystkim uczestnikom tej debaty i tym którzy 
nas obserwują podczas transmisji online, damy może pewne punkty, nad którymi może warto się za-
stanowić. Bo jeżeli Państwo mają wątpliwości jako eksperci, co do niektórych kwestii, to pewnie miesz-
kańcy też zaczną się nad nimi bardziej zastanawiać i być może popchnie ich w kierunku tego, żeby te 
uwagi rzeczywiście zgłosić, ale po 20 grudnia pojawi się sprawozdanie z przeprowadzonego procesu 
konsultacji społecznych i w tym sprawozdaniu my dokładnie opiszemy, do których uwag i w jaki sposób 
się odnieśliśmy i czy one zostały wprowadzone. Ten formularz o tyle porządkuje nam troszkę pracę nad 
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Strategią, że prosimy Państwa o wpisywanie w nim, między innymi zaznaczanie tych części, do których 
się bezpośrednio odnosimy, tak, czyli jeżeli na przykład nie pasuje nam konkretne działanie, to możemy 
rzeczywiście to sprostować. Jeżeli uważamy, że nie wiem, na przykład, powinniśmy w ogóle dodać jakiś 
większy cel rozwojowy albo obszar rozwojowy to również możemy to zgłosić. Chodzi o to, że to jest 
projekt dokumentu. Nie jest to dokument zamknięty, a my dopiero później będziemy ten dokument 
w oparciu o te wnioski zgłoszone w procesie konsultacji społecznych aktualizować. 

Marcin Skrzypek: Rozumiem… Bo ja po prostu dostosowuje swoje wypowiedzi do wyobrażenia swo-
jego o adresatach tych wypowiedzi. To znaczy, myślałem, że to będą po prostu takie uwagi jakby me-
rytoryczne bezpośrednio do dokumentu, które zostaną wykorzystane po prostu na żywo i w ten sposób 
nasz czas zostanie jakby to… spożytkowany. Rozumiem, że adresatami są powiedzmy mieszkańcy, 
którzy są obecni na tej debacie i że to jak gdyby ma ich skłonić do zastanowienia się… Ponieważ online 
też ludzie uczestniczą, tak. To jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby to było jasne… jaki jest cel na-
szej obecności, kto jest adresatem, jak to ma działać. Więc ja może przejdę od razu do tych różnych 
problemów. Jakby też komentując kwestię no właśnie, bo jesteśmy online, czyli to jest na żywo, 
transmisja? To tego nie wiedziałem. Co nam się podoba w tej Strategii a propos wizji, które mamy 
pesymistycznych lub optymistycznych? No to tak jak na początku zaznaczyłem próbuję się odnaleźć 
w konwencji. Już troszkę się odnalazłem, więc mi się w ogóle nie podoba sposób w jaki dokumenty 
strategiczne funkcjonują w mieście. Chociaż Pan Dyrektor powiedział, że no nie ma wsadu do Strategii 
polegającego na analizie realizacji i analizie przyczyn nie realizacji różnych punktów z poprzedniej Stra-
tegii. No generalnie wszystko… Takie procedury się odbywają na zasadzie choose check change, czyli 
wybierz, wybieramy różne punkty do zrobienia. Check - sprawdzamy czy to się powiodło. Analizujemy 
przyczyny, change, wybieramy nowe środki. W tym momencie no nie wiemy co nowego dobrać, bo w za-
sadzie nie wiemy czy ta stara Strategia nie jest aktualna, co jest w niej źle - nie wiemy tego, ale z per-
spektywy czasu można powiedzieć, że różne strategiczne dokumenty miejskie po prostu nie są realizo-
wane. A przynajmniej nie można sprawdzić jak są realizowane, typu standardy rowerowe, typu stan-
dardy infrastruktury pieszej. Jeśli chodzi o na przykład zapisy ochrony Górek Czechowskich w Studium 
poprzednim. Studium jest już takim dokumentem wyższej rangi niż Strategia i tam Górki Czechowskie 
miały być… No to było 20 lat temu co prawda, miały być chronione przed urbanizacją - tak jest w legen-
dzie mapy starego Studium i po prostu dokładnie nie wiem, parę miesięcy po uchwaleniu tego Studium, 
miasto odstąpiło od możliwości pierwokupu Górek Czechowskich za niewielkie pieniądze. Przeszło 
w ręce prywatne, a każdy planista wie, że to jest pożegnanie się z możliwością realizacji zapisu Stu-
dium. No i takich, takich przypadków można podać wiele, więc ja gdybym… można się dostosować do 
konwencji edycji tego dokumentu, ale musimy też się odnosić do rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest 
taka… No utrudnia poważne podejście do rozmów na poważne tematy, więc ja bym przede wszystkim 
optował za tym, żeby w Strategii był zapis, żeby był spójny przekaz tego co się planuje z tym co się 
potem robi i żeby był to... Było to działanie spójne z metodologią w ogóle planowania i potem replano-
wania, czyli jak gdyby przejścia w kolejną fazę planowania. Czyli żeby było… Zanim się coś zmieni, to 
żeby były jakieś sprawozdania, co zostało zrobione, co nie i dlaczego. Skoro to nie jest stosowane 
w praktyce, to trzeba to wpisać do Strategii może po prostu dużymi literami. Dalej uważam, że w Stra-
tegii trzeba wpisać postępowanie zgodne w ogóle ze standardami planowania urbanistycznego, bo tu-
taj Pan Dyrektor dobrze powiedział, że ono było. Nie tylko dlatego, że procedury sprzyjały planowaniu, 
że w ogóle była centralizacja decyzyjna i było to wszystko łatwiejsze, ale też że istniały wartości… Przy-
świecały planistom wartości planowania przestrzennego jeszcze zrodzone przed i uczone przed wojną. 
Jeszcze ci ludzie po wojnie żyli i też uczyli, a teraz po prostu tego nie ma. No i w całej Polsce tego nie 
ma. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, przepisy prawa utrudniają stosowanie tego postępowania 
zgodnie z tą wiedzą, no ale bez tego nie za bardzo możemy mówić o jakimś postępowaniu strategicz-
nym. Dalej, uważam, że ta jakość zagospodarowania przestrzennego powinna mieć zapis kategorii 
etycznej, ponieważ wiedza urbanistyczna można powiedzieć jest zlekceważona czy degradowana na 
różne sposoby… Powoływanie się na planowanie z pożytkiem dla ludzi, z punktu widzenia na przykład 
demokracji, egalitaryzmu, różnych tego typu ideałów jest traktowane jako wejście na pole polityczne 
i ludzie, którzy odwołują się do tego... Na przykład jakieś ruchy miejskie są traktowane jako wrogowie 
publiczni aktualnie osób sprawujących władzę… Więc trzeba odnieść się do najwyższych standardów, 
że jeżeli ktoś nie stosuje standardów, tych właśnie znanych ze szkoły, już tylko z podręczników, to czyni 
zło moralne obecnym i przyszłym mieszkańcom. Uważam, że trzeba to wpisać do Strategii… Żeby 
każdy kto sekunduje takim zmianom przestrzennym, kto pozwala na nie, kto przymyka oko - postępuje 
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niemoralnie. Dalej, ja tu wyczerpię swoją wypowiedź i może nie będę się odzywać, ale przygotowałem 
się po prostu, dlatego chciałbym to jednak powiedzieć. Uważam, że takim elementem z planowania 
powinno być badanie zdrowia mieszkańców. Kiedyś planowano patrząc na to, jak ludzie się…. Jaki mają 
stan zdrowia w różnych miejscach, na przykład w dolinach rzecznych chorowali. Gdzieś tam mieli pylice, 
bo były pola, skąd nawiewało less i wymyślono Górki Czechowskie, żeby od tej strony był też zielony 
filtr. Teraz nie słyszymy, żebyśmy wiedzieli, gdzie się najzdrowiej mieszka w Lublinie. Czy w miejscach, 
gdzie się buduje nowe domy jest zdrowiej, czy mniej zdrowo. Na ten temat nie wiemy za wiele. I tutaj 
od razu przejdę do małego szczegółu, czyli system czujników smogowych i w ogóle do wskaźników 
realizacji strategii. Tam jest dużo takich wskaźników, jakby branych jako pewne liczby. Na przykład 
liczba zasobów danych upublicznionych albo liczba sygnalizatorów smogu na kilometr kwadratowy. No 
to nie jest wskaźnik jakościowy. Są miejsca, gdzie jest bardzo dużo pieców i tam sygnalizatorów po-
winno być więcej, bo tam się tworzą pewne mikroklimaty w różnych miejscach czy ogólnie takich gó-
rzystych. A są takie, gdzie jest wiatr, gdzie przepływ powietrza jest duży i tam nie trzeba dużo tych 
sygnalizatorów, dlatego ja uważam, że kolejnym wpisem w Strategii powinno być w ogóle dostosowa-
nie tych wskaźników do mierzenia realnych zmian, które... jakościowych, które mają znaczenie dla 
mieszkańców. Dalej, polityka przestrzenna powinna być widoczna w priorytetach budżetowych, to zna-
czy dobra polityka przestrzenna kosztuje. Kosztuje wykup ziemi pod tereny zielone, pod przestrzenie 
publiczne, a tego się nie robi. Jak widać po nowo powstających osiedlach. Tam nie ma takich miejsc jak 
było kiedyś na osiedlach jeszcze powstających w latach siedemdziesiątych, że był ośrodek usług, do 
którego można było dojść piechotą i do dzisiaj na przykład takie Osiedle Kruczkowskiego, które jest 
dosyć małe, to taka ekonomiczna jednostka urbanistyczna. Tam jest wręcz kilka punktów tych samych 
rodzajów usług, także one potrafią ze sobą konkurować, bo jest koncentracja klientów… Ponieważ tam 
wszyscy przychodzą piechotą, no i to jest kolejna rzecz, czyli projektowanie z zasadą bliskości. Ja tego 
nie wyczytałem, może przeoczyłem w zapisach Strategii, ale to powinno być bardzo wyraźnie zapisane, 
że Lublin powinien być zaprojektowany na zasadzie bliskości. To znaczy, żeby wszyscy... maksymalnie 
spektrum usług był dostępny dziecku, po prostu dziecku czy staruszkowi. Żeby on się nie czuł niesa-
modzielny, żeby dziecko w sposób bezpieczny mogło pójść po jakieś zakupy do domu. Tak jak ja się 
wychowałem na osiedlu na Kruczkowskiego dawniej. Teraz chyba Herberta. Już chyba wyczerpałem 
swoje punkty, jeszcze tam na samym początku jest takie sformułowanie, że przy bezkrytycznym przy-
glądaniu się miastu no nie ma możliwości poprawy tego miasta, tylko pamiętajmy, że krytyczne przyj-
mowanie… A, jeszcze jedną rzecz zanim do tego dojdę. Bardzo ważna jest współpraca przy planowaniu 
miasta różnych osób, interdyscyplinarna współpraca przy planowaniu miasta, czyli jeżeli mówimy o zie-
lonym Lublinie, to po prostu ulice muszą być planowane z na przykład taką reprezentacją Miejskiego 
Architekta Zieleni, żeby wszystkie usługi zieleni, które powinny być na ulicy zostały, miały możliwość 
bycia zaprojektowanymi. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby Miejski Architekt Zieleni wypowiedział się na 
temat jakiegoś końcowego projektu zarządu dróg i mostów czy jakiś tam mostów i kotwic… Tylko po 
prostu od samego początku można było miejsce dla tej zieleni zrobić, żeby rury odpowiednio były zae-
kranowane albo żeby biegły w odpowiedniej odległości, żeby potem nie było żadnych barier, że coś zo-
stało zaprojektowane… Znaczy na zieleń za późno… I tak powinien być zaprojektowany cały system 
tych algorytmów podejmowania decyzji, żeby nigdy na elementy jakościowe potem, które potem decy-
dują o jakości planowania przestrzennego nigdy nie było za późno. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że 
powinny być jakieś środki przeznaczane na konsultacje społeczne wyprzedzające powstawanie planów. 
Na przykład tak jak się udało to zrobić na ulicy Bursztynowej, gdzie zaraz przy ogłoszeniu przystąpienia 
do planowania, lokalni społecznicy przez trzy lata, własnymi siłami dowiadywali się o potrzeby miesz-
kańców i dzięki temu, był argument dla Urzędu Miasta, żeby odmówić deweloperowi zabudowy całej 
działki, która została kiedyś tam przeznaczona na szkołę i potem już przeszła w ręce prywatne, wró-
ciła… Czyli Urząd Miasta musi mieć argumenty dotyczące potrzeb mieszkańców. Te argumenty musi 
ktoś zbierać komu na tym zależy i muszą być na to środki… Bo to był jeden jedyny przypadek. Już to się 
prawdopodobnie nie powtórzy i przypadek pokazujący jak ciężko, jak ciężko jest to ludziom samym zro-
bić. Jeszcze kiedy ich spotykają szykany ze strony dewelopera, który na przykład zaorał boisko i powie-
dział, że to jest wina tych ludzi co pytają o opinię mieszkańców. To są właśnie takie realne sytuacje. 

Filip Górski: Panie Marcinie ja się tak zastanawiam, bo czas nas goni a dobrze, żeby każdy miał 
okazję się wypowiedzieć. 
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Marcin Skrzypek: Jasne, ale ja już powiedziałem, że ja już… Ostatnia rzecz jest, więc powiem o tej kry-
tyce. Krytyka jest potrzebna, ale musimy pamiętać, że krytyka miasta oznacza też krytykowanie ludzi, 
którzy ją tworzą, czyli Pani Dyrektor, Pana Dyrektora i musi być taka przestrzeń, gdzie będziemy mogli 
spokojnie bezpiecznie porozmawiać o tym, nawet jeżeli ktoś jest krytykantem, tak jak dwie osoby, które 
tutaj siedzą przynajmniej na tej sali, ale taka przestrzeń powinna być stworzona, żeby można było wy-
powiedzieć wszystko, podyskutować, przyjąć, porozmawiać, zapoznać. Także rzeczywiście to jest po-
trzebne, ta krytyka jest potrzebna, ale ona się nie bierze… Trzeba wymyślić jakiś sposób zrealizowania 
jej w praktyce. 

Filip Górski: Ja widziałem, że Pan Mirosław w trakcie wypowiedzi Pana Marcina gdzieś tam pod-
nosił palec, więc jeżeli pojawiła się jakaś dygresja, to rozwińmy ją śmiało. 

Mirosław Hagemejer: Mam tutaj parę uwag, ale one są tutaj takie popierające trochę Pana, ale jedno-
cześnie powiem tak. A odnośnie do ruchów miejskich i odnośnie do tego zaangażowania. Ja powiem… 
Są ludzie, którzy wiedzą, jak projektować miasta, są ludzie, jeszcze żyją i ja się często bardzo dziwnie 
czuję, jak mnie pouczają ludzie, ja wiem, że mają rację, tak, ja to wiem, ja nie potrzebuję. Mnie nie 
potrzeba tego przypominać. Ja odsyłam takich, że jeżeli mówimy o piętnastominutowym mieście, to ja 
odsyłam na ESL [zakłócenia, 05:30:50]. To nie był stary architekt, to nie była gwiazda, ci architekci 
w zasadzie, którzy projektowali osiedle Mickiewicza – macie piękne osiedle zbudowane na module pię-
ciu minut, bo tam wszędzie można dojść w pięć minut, łącznie z dojściem do komunikacji masowej. To 
się później już rzadko kiedy powtarzało. Owszem, na przykład, cały Czechów jest. Zwróćcie uwagę, 
w mieście mamy korki. Są miejsca bardzo trudne do przejechania. Ja jadę przez Czechów i w zasadzie 
nie zauważam tam problemów. Miasto było rozwiązane, zaprojektowane, najpierw była zaprojekto-
wana komunikacja była rozwiązana… była po bożemu, przypominam w okresie komuny. Żeby była ja-
sność – wtedy kiedy to było tak, że ludzie byli krzywdzeni, była im zabierana ziemia, nie dostali odszko-
dowania albo byle jakie odszkodowania. Natomiast od strony urbanistycznej było tak jak powinno być. 
Był duży obszar, można było zaplanować komunikację, przewidzieć te rozwiązania, przewidzieć obszary 
pod zabudowę i przewidywać właśnie te jednostki osadnicze na 7–16 tysięcy ludzi i tam było… Ja po-
wiem tak, jest takie opracowanie, ja nawet go odgrzebałem niedawno, to jest – już nie pamiętam chyba 
z 64 roku – spis normatywów. Nie wiem czy on został w ogóle odwołany, który mówi o tym jak powinna 
wyglądać jednostka osadnicza, ile powinno być tam na 7 tysięcy mieszkańców, ile powinno żłobków, 
przedszkoli, szkół. Na ile takich jednostek szkół średnich. No tylko, że to była inna rzeczywistość, teraz 
naprawdę trzeba by było dużej determinacji, żeby w podobny sposób rozwiązywać czy projektować mia-
sta. Trzeba sobie zdawać sprawę z problemów, które są i raczej naciskać na władze, żeby zechciała tej 
swojej siły używać na to, żeby no w podobny chyba sposób, bo to jest – ja uważam – że to jest sposób 
roztropny, takie celowe działanie. Pan Skrzypek wspomniał Górki Czechowskie, no fantastyczny przy-
kład. Ja rozmawiałem kiedyś z Dyrektorem ówczesnego wydziału geodezji, dlaczego miasto tego nie 
kupiło, no bo to był duży teren – trzeba by go było sprzątać i ogrodzić. A każdy kto ma podstawową 
wiedzę jak wygląda rozwijanie inwestycji czy przygotowywanie terenu to by powiedział tak - trzeba 
było kupować ten teren po 5 zł za metr kwadratowy, sprzedać go teraz deweloperom, to co jest pod 
zabudowę za grube pieniądze, a samemu mieć kasę na wykupywanie terenów w innych miejscach i roz-
tropne projektowanie osiedli tak, czy zespołów miejskich tak, jak one powinny być zaprojektowane. My 
mamy teraz w wydziale planowania jakieś 140 planów do zrobienia. Ale to już nie są takie plany jak 
kiedyś były. Tam kilkuset hektarowe. One są, no nie powiem, że kilkuset metrowe, ale kilkuhektarowe. 
To są takie raczej interwencyjne plany, one nie mają charakteru strategicznego działania. Chciałoby się, 
ale no sorry, jest jak jest. Dziękuję. 

Filip Górski: Może proszę o kolejny głos, Pani Małgorzato, Pani przemyślenia na temat tego jak 
Strategia, projekt Strategii ma się do wizji, którą Pani roztoczyła, czyli też coś co mam nadzieję, 
może zainspirować mieszkańców i mieszkanki do złożyła tych formalnych uwag, o których mó-
wiliśmy przed chwilą. 

Małgorzata Sosnowska: Ja powiem tak. Miałam możliwość w ramach tworzenia tej Strategii, praco-
wać w grupie tematycznej – w Tematycznej Grupie Roboczej sąsiedztwo, dobre sąsiedztwo. Tutaj jest 
nazwane w tej Strategii jako aktywne sąsiedztwo i powiem szczerze, że bardzo fajnie nam się tam 
współpracowało. Bardzo ciekawa i owocna współpraca. Natomiast tutaj dosyć istotne… co wynikało 
z tych naszych dyskusji, jak duży wpływ mają mieszkańcy… Powinni mieć mieszkańcy na to jak finalnie 
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i Strategia i miasto funkcjonować będzie… My, ja mam taką nadzieję, że faktycznie ten wpływ miesz-
kańców będzie większy. Oczywiście te procesy partycypacyjne, które w tej chwili są wręcz obowiązkowe, 
to jest taki standard. Mam nadzieję, że to będzie dalej utrzymane, bo Lublin ma bardzo dobre – że tak 
powiem – praktyki wypracowane w ramach między innymi tej Strategii. Mam nadzieję, że tak będzie 
też w przypadku tworzenia planów miejscowych w dalszym ciągu. Natomiast jeśli chodzi o plany miej-
scowe, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my funkcjonujemy w takich a nie innych ramach praw-
nych, które, że tak powiem, są jakby dla nas zewnętrzne. Czyli to są krajowe przepisy, które obowiązują 
nas wszystkich, No niestety jest sytuacja taka, że te plany miejscowe, tak jak tutaj poprzednik stwier-
dził, są fragmentaryczne. Nie ma czegoś takiego, że my możemy czy mamy obowiązek projektować 
większe obszary. To jest dobra wola Miasta czy Miasto będzie starało się obejmować planami większe 
fragmenty, niż tylko na przykład pojedyncza działka i to jest też wola miasta czy te plany będą doty-
czyły tylko takich interwencji, planów interwencyjnych. Coraz częściej zdarza się, że faktycznie jakby 
i miasto, i mieszkańcy dostrzegają tę potrzebę tworzenia takich coraz bardziej kompleksowych planów. 
Mam nadzieję, że to się jakby… Że ta Strategia to wzmocni, natomiast no… Tak jak Horacy powiedział, 
na cóż prawo, gdy brak obyczajów. I tutaj właśnie takie nasze obyczaje, taka jakby nasza dobra wola 
jako i mieszkańców, i miasta, i właśnie władz Miasta będzie taka, że właśnie będziemy w stanie wy-
pracować to co w tej Strategii jest. Ona nie jest zła moim zdaniem, ona jest całkiem fajna. Ja bym się 
bardzo cieszyła, gdyby przynajmniej no połowa co tam jest zapisane się faktycznie wydarzyła. Mam 
nadzieję, że to się wydarzy, tym bardziej, że tak jak Pan Maciej Skrzypek wspomniał – część dokumen-
tów, które są wspomniane w tejże Strategii, one już funkcjonują w przestrzeni miejskiej, czyli na przy-
kład to standardy ruchu pieszego czy to standardy ruchu rowerowego czy jakieś tam inne dokumenty, 
które już są wypracowane i one jakby uciekły w tych poprzednich. One sobie funkcjonują, natomiast to 
czego mi brakuje to właśnie sposobu ewaluacji tego, co już… co jest zapisane w tejże Strategii. To jest 
dla mnie taki jeden z największych braków, to jest właśnie sprawdzanie tego co… jakby jak to postę-
puje, czy te zapisy, tej Strategii faktycznie są wykonywane czy to co jest w Strategii to się dzieje. No 
nie możemy nakazać, żeby to nasze jakby podejście do planowania czy do w ogóle tych procesów miej-
skich było lepsze, ale mam nadzieję, że to, że w ogóle o tym rozmawiamy, że jest taka oddolna potrzeba 
mieszkańców przede wszystkim. Bo ja myślę, że tu bardzo dużo mieszkańcy mają... i te ruchy właśnie 
społeczne i ten kapitał społeczny, który jakby się wytworzył też w czasie tworzenia tej Strategii – on 
jest na tyle istotny i tu tak troszeczkę... jest takim kołem zamachowym, że ta nasza Strategia faktycz-
nie… I już ona jakby ten zarys… Zdaję sobie sprawę, że to jest projekt. Natomiast moim zdaniem, to co 
jest zapisane, jakby mam nadzieję, że to co już jest zapisane to będzie się działo. Jeżeli to się faktycznie 
stanie co jest zapisane, to będzie dobrze. 

Natalia Przesmycka: Dobrze, to ja również postaram się odnieść bezpośrednio do Pana pytania, więc 
wydaje mi się, że ta moja wizja, którą na początku tak króciutko roztoczyłam optymistyczna… Przy tak 
skonstruowanej ogólnie Strategii ma szansę przy bardzo wielu czynnikach oczywiście się spełnić. No 
i teraz właśnie, ta Strategia, odnoszę się bezpośrednio do tego co miałam przyjemność przeczytać, 
chociaż przyznam szczerze, nie w całości… Ponieważ, zresztą tak jak w Strategii jest napisane, czyta-
łam ją w sposób wyrywkowy, bo też jest to takie zachęcające, że dokument jest tak skonstruowany, że 
można go w różnych miejscach zacząć czytać i wrócić do pewnych elementów… Więc wydaje mi się, że 
ona jest dość ogólnie napisana i to co myśmy wypracowywali właśnie w trakcie tych naszych spotkań 
podczas grup roboczych… No nie zostało być może w całości wykorzystane tak jak by nam się zama-
rzyło, ponieważ tam dorzuciliśmy co chwilę różnych pomysłów, różnych sformułowań, które pewnie 
można by było zawrzeć w tej Strategii. Myślę, że niektóre z nich jeszcze ponownie prześlemy jako, no 
jako nasz głos jako mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, ale z drugiej strony grupy robocze 
były tylko jednym z elementów tworzenia Strategii – na pewno nie najważniejszy. I teraz tak, jeżeli 
chodzi o sam dokument, to na pewno cieszę się, że w dokumencie urbanistyka i aspekty zieloności, tak 
to nazwę, zostały połączone w jeden moduł. I to, że mamy moduł Lublina zielonego i zrównoważonego 
urbanistycznego, to jest na pewno bardzo cenne, ponieważ podczas naszych prac – mi się wydaje, że 
troszeczkę właśnie to, że były to dwie osobne grupy robocze to też momentami spowodowało, że no 
może pewne rzeczy były zbyt rozdzielone a one się po prostu łączą, więc świetnie, że to jest połączone… 
Natomiast zapisy urbanistyczne, czy dotyczące planowania przestrzennego w Strategii pojawiają się 
również w bardzo wielu miejscach dotyczących innych obszarów tematycznych i to są zapisy takie bym 
powiedziała bardzo istotne z punktu widzenia samej urbanistyki. Chociażby zapis o wysokości zabu-
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dowy w Lublinie, która mogłaby być zwiększana w niektórych miejscach, pojawia się nie w części urba-
nistycznej a w części dotyczącej rozwoju metropolitalnego, który no też z urbanistyką, z planowaniem 
przestrzennym się wiążę – o czym mieliśmy okazję przekonać się w trakcie naszych dyskusji czy też 
bardzo ważny zapis… Bardzo kontrowersyjny… Pojawiający się jako pierwszy. Również w przypadku 
rozwoju metropolitalnego Lublina, który mówi o wybudowaniu drogi od węzła „Witosa” do węzła „Ko-
nopnica”, która by obsługiwała ruch w południowej części Lublina, co jak wiemy jest bardzo kontrower-
syjnym tematem… I to nie pojawia się w części urbanistycznej czy w części mobilności miejskiej a w czę-
ści metropolii i chciałabym zwrócić na to Państwa uwagę. Tak, są to takie smaczki ukryte w różnych 
miejscach, więc szanowni Państwo, przeczytajcie dokładnie Strategię a zwłaszcza te fragmenty, które 
mogą wam się wydawać, że nie do końca dotyczą tego tematu, który nas interesuje. Więc wiele miejsc 
jest ze sobą zmiksowanych, co powoduje, że musimy być bardzo czujni. Jeżeli mogę też w taki, może 
nie krytycznie, nie chciałabym być nadmiernie krytyczna do tego dokumentu, ponieważ ogólnie uwa-
żam, że on jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity i przede wszystkim jest spójny z krajową polityką 
miejską, to uważam, że finalny dokument powinien mieć taką formę, żeby każdy mógł zrozumieć gra-
fikę… rysunek… schemat… który pokazuje podstawowe dyspozycje przestrzenne w połączeniu w zasa-
dzie z każdym aspektem poruszanym w tej Strategii. Ja przyznam szczerze, że tutaj nawet w kuluarach 
rozmawialiśmy sobie czy my, no jakby nie było, trochę jesteśmy fachowcami, czy my rozumiemy do 
końca ten rysunek, no i nie. Nie do końca go rozumiemy, także no właśnie. Może powinnam pokazać 
rysunek, przyjrzyjcie się Państwo, myślę, że dla takiego naszego własnego wewnętrznego, lubelskiego 
zrozumienia o co tutaj chodzi, prosiłabym o jakieś bardziej czytelne graficzne uszczegółowienie niektó-
rych elementów. 

Filip Górski: A czego to jest kwestia? Barwy? Czcionek użytych, nie wiem? 

Natalia Przesmycka: Dobra, jeżeli tak bardzo szczegółowo, no na przykład mamy Lublin w wielkim 
kółku, który raz ma trzy kreski, raz ma dwie kreski, po czym w legendzie kółka odnoszą się tylko do 
spraw parkowania i wydaje się, że trzy kreski po prawej stronie to jest parkowanie ograniczone poza już 
granicami administracyjnymi Lublina.. Więc ja nie chcę, żeby to zabrzmiało w taki krytyczny czy sarka-
styczny sposób, bo sama wiem, ile potrzeba wysiłku, żeby zrobić schemat, chciałabym tylko zwrócić 
uwagę na to i bardzo prosić, żeby on był tak czytelny żebyśmy nie musieli się zastanawiać, co autor 
miał na myśli. Dużo strzałek, głównych kierunków, powiązań zewnętrznych… No dużo, bardzo dużo jest 
tych strzałek, one się ze sobą krzyżują – może po prostu powinniśmy napisać z czym się łączą te 
strzałki, w którą stronę próbują nam pocelować i tak dalej. Jeżeli to w jakiś sposób pomogłoby przy 
tworzeniu już tego dokumentu strategicznego czy udoskonaleniu to też w ramach jakiś tam konsultacji 
społecznych… nie wiem czy takie uwagi są uwagami, które możemy zgłaszać, bo to są już bardzo szcze-
gółowe rzeczy… A od tego Państwo na pewno mają fachowców, którzy są fachowcami w zakresie gra-
fiki, infografiki, więc no to jest taka rzecz zupełnie szczegółowa. Dobrze, też już się rozgadałam, chociaż 
pewnie miałam powiedzieć coś innego. Z takich innych, krótkich rzeczy dotyczących właśnie sformuło-
wań, które gdzieś pojawiają się w dokumencie. Wydaje mi się, że powinien być podkreślony bardziej 
aspekt wielofunkcyjności ukształtowania przestrzeni miejskiej, też w kilku punktach mogłoby się to 
pojawić niezależnych od siebie, nie tylko i wyłącznie w urbanistyce, ponieważ ta wielofunkcyjność dosyć 
słabo jest podkreślona a myśmy o tym również no mocno dyskutowali podczas naszych spotkań tema-
tycznych, także też bardzo dziękuję, mogę przekazać następnej osobie. Nie wiem, kto z Państwa. 

Filip Górski: Może Pani Hanna, jeszcze dorzucę tylko, że myślę sobie, że to co powiedziała Pani 
o kwestiach graficznych, kwestiach infografiki, która tam była – to też jest taka metarefleksja 
na temat tego jak w ogóle Strategia jest napisana i do kogo jest kierowana, prawda, czy kieru-
jemy ją do odbiorcy masowego czy jednak do odbiorcy urzędnika, samorządowca, decydenta, bo 
to też jest pewna kwestia, która leży u podstaw wydaje mi się tworzenia tego typu dokumentów. 
Pan Jan, pytanie, jak Pan ocenia Strategię pod kątem Pańskich wątków, jak Pan się specjalizuje? 

Jan Kamiński: Dobrze, znaczy my się tu wszyscy raczej podobnie specjalizujemy, to znaczy ja w ogóle 
chylę czoła przed tymi, którzy robili i robią tę Strategię, czyli Wydział Strategii i Przedsiębiorczości obec-
nie, bo faktycznie oni wymyślili ten pomysł, żeby zrobić to w ten sposób, żeby zrobić to naprawdę par-
tycypacyjnie i to ogromna impreza jest. I faktycznie jest to zrobione modelowo pod względem takim 
jak to powinno być zrobione, to naprawdę, ktoś mógłby przyjechać z Kopenhagi i zobaczyć ooo… no to 
jest profeska. Robią to dwa lata, rozmawiają, tłumaczenia, język migowy, no, super. Także pod tym 
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względem naprawdę ekstra, natomiast faktycznie pod względem poprzedniej Strategii mogę powie-
dzieć tak, że oczywiście istnieje Strategia, istnieje to, co się nazywa po niemiecku realpolitik, czyli ste-
rowanie ręczne i Strategia idzie na półkę i ta realpolitik się właśnie objawia w takich zapisach o których 
mówiła Natalia, że gdzieś drobnym drukiem na dole jest zapisane: „i wybudowanie drogi takiej i takiej, 
bo to jest to, co się tak naprawdę liczy”. A dlaczego nie ma napisane, żeby wybudować dziesięć kładek 
nowych przez Bystrzycę i podane są miejsca, prawda. Między Galerią Witosa, Galerią Vivo a tam bulwa-
rem nad rzeką przy osiedlu Przyjaźni. Można by taki zapis, to jest ta sama skala jakby głębokości i szcze-
gółowości strategii, znaczy ta realpolitik sobie wchodzi, ma być napisane remont szkoły podstawowej 
jakby… Jak najbardziej popieram remont szkoły podstawowej numer X, ocieplenie jej styropianem 
15 cm, bo to jest tak naprawdę to, co chcemy realnie zrobić. Jeśli chodzi o całą Strategię, to chcę powie-
dzieć, że tam jest mnóstwo bardzo dobrych zapisów. W tej naszej części zielonej, jest zielona sieć i tak 
dalej. To są zapisy bliskie mojemu sercu totalnie, ja się cieszę, że one tam są, że są zapisane, wiele osób 
o tym mówiło i tam jest wiele innych rzeczy. Trochę o tych kładkach chyba też jest, więc jakby uważam, 
że to… Tylko ten dokument, pytanie czy te zapisy zostaną zoperacjonalizowane, czy się faktycznie wy-
darzą, bo jakby czy nie będzie tak, że będziemy czytać… Nie przeczytamy preambuły, że działamy dla 
dobra mieszkańców, tylko że czytamy ten przepis B.15.X, z samego dołu, drobnym drukiem, bo to jest 
to, co tak naprawdę powinno być zrealizowane a wydaje mi się, że faktycznie dokumenty strategiczne 
mogą być jeszcze krótsze. Jeśli są te dobre obyczaje, o których mówiłaś i tutaj niestety tego się oba-
wiam i to jest chyba moja największa obawa i chyba też tak mi się wydaje ona wpływa na to, w jaki 
sposób mieszkańcy odnoszą się do tego dokumentu. To znaczy na ile wyczuwają szczerość intencji, bo 
myślę, że my jako mieszkańcy mamy pewną intuicję, czy ktoś nas naprawdę pyta czy tylko tak na niby 
pyta. Albo czy nas ten kto pyta, to naprawdę będzie miał moc i to nie jest żadna uwaga ze Strategii, bo 
naprawdę uważam, że wy stoicie naprawdę za tym dokumentem, szczerze i jak wy mnie pytacie, to ja 
czuję, że pytacie mnie, interesuje was to. To jest jakby na metapoziomie uwaga, ale naprawdę jako 
mieszkaniec czy jakiś tam specjalista w jakiejś tam wąskiej branży, bo ok, nie znamy się na wielu rze-
czach też tak jak siedzimy wszyscy, ale wyczuwamy tą intencję i wydaję mi się, że to jest kluczowe, że 
my tak naprawdę wiemy, gdzie nas pytają naprawdę i co chcą od nas i ja wiele razy to czuję, nie. Znaczy 
czasami czuję, że naprawdę ktoś mnie pyta i wtedy ta Strategia jest dobra, kiedy naprawdę jest szczera, 
nie. Lepiej nie, czasami moim zdaniem, lepiej nie pytać, jak nie interesuje cię to, nie. To jest jedna rzecz, 
nie. A co do takich szczegółów tam, to tam jest taki poważny błąd, taka poważna rzecz w tej Strategii 
a odnośnie do tej mapki, ona wynika i ona w ogóle jest w tym rozdziale, który moim zdaniem jest takim 
najbardziej, który ja w ogóle nie rozumiem, bo on jest jakby kopiuj-wklej z jakiegoś innego dokumentu. 
Tak jakby to było streszczenie studium, ten rozdział się nazywa, 123–125 strona, „Model struktury funk-
cjonalno-przestrzennej miasta Lublin” – 123 strona. Mapa na 125 stronie, wspomniana, jedyna zresztą 
taka poważna mapa i to jest dokument, który określa… rozdział, który określa relacje między Strategią 
a Studium obecnie istniejącym. Studium z 2019 roku i ten dokument, to studium przyjmuje bezkrytycz-
nie, to jest nowe Studium, w miarę świeże, które kompletnie stoi w sprzeczności z zapisami rozdziału 
„Zrównoważony i zielony Lublin” – ono po prostu kompletnie go demoluje uwalniając na przykład te-
reny rolne. Ponadto, zresztą tutaj też obecni na sali, gubili obliczenia, Studium zawiera poważny błąd 
obliczeniowy, który przeszacowuje liczbę mieszkańców. Dodając im niejako 100% w związku z czym 
zwiększa tereny pod zabudowę o 100%. To mogę podać numer strony, na której jest ten błąd w Stu-
dium, tego nie dopatrzyliśmy wcześniej może, sądziliśmy, że to niemożliwe, ale całe dzisiejsze też usta-
lenia planistyczne, które pozwalają na zabudowanie terenów rolnych, które są de facto terenami wspie-
rającymi tereny biologicznie czynne, szczególnie w miastach, gdzie tej chemii jest mniej, gdzie nie mo-
żesz pryskać tak mocno. Właściwie tak naprawdę wydaje mi się, że wniosek mój jeśli będę składał to 
będzie taki, że ten dokument powinien mieć odwagę co najmniej zakwestionować niektóre zapisy, jeśli 
nie w całości nowe Studium i właściwie na jego podstawie, tego dokumentu Strategii, powinno po-
wstać studium zupełnie nowe, realizujące te zapisy na twardo, bo tutaj ktoś zaraz powiedział, że Stu-
dium jest nad planem, nad Strategią, ale tak naprawdę ten dokument strategiczny, jakim jest Strate-
gia, on jest de facto wyżej w hierarchii niż studium. On jest bardziej ogólny i Strategia powinna mówić 
co studium powinno zrobić a studium jest dokumentem operacyjnym odnoszącym się do kwestii zago-
spodarowania przestrzennego a ma wpływ na wszystkie inne obszary, jak zdrowie, o czym mówił Mar-
cin i tak dalej. I właściwie, de facto, ja nie wiem czy będziecie mieli taką odwagę, też możliwość, bo 
rozumiem, że Urząd nie może działać jakby jednocześnie przeciw sobie wewnętrznie, autoimmunolo-
gicznie, ale z drugiej strony to jakby nie ma sensu, tak bym powiedział. Znaczy, studium, które jest, 
przekreśla te obszary, o których my tutaj na tej sali rozmawiamy i to tak nie łagodnie, tylko radykalnie 
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go wywraca… więc ten rozdział jeszcze, jego treść, taka jego twardość, jakaś taka sztywność tego roz-
działu, możecie Państwo go przeczytać, on jest jakby skopiowanym kopiuj-wklej zapisami takimi, pla-
nistycznymi, to też trochę zdradza to, więc… Nie wiem, taki wniosek formalny złożę, że właściwie Stra-
tegia powinna powiedzieć, że Studium jest do wymiany na nowe, no i może tyle. 

Filip Górski: To co mi się najbardziej rzuca z tego co Państwo mówią, to jest przede wszystkim 
to, że brakuje jakiegoś odniesienia się do rzeczywistości dotychczasowej i tego czy poprzednia 
Strategia została zrealizowana, częściowo lub w całości, domyślam się, że w całości pewnie nie, 
bo to nigdy nie jest realne, natomiast częściowo - tej informacji brakuje rozumiem. Brakuje też 
jakiś takich wątków, które by tą Strategię czyniły bardziej zrozumiałą, być może i przystępną 
i też powiązania Strategii z innymi aktami dokumentami, tu być może szwankować – tak zrozu-
miałem od wielu Państwa takie uwagi, które teraz mi się zbierają w całość. Jak pamiętam dobrze, 
Pani Hanna się jeszcze nie odniosła, czy mi się zdaję, do samej Strategii, do projektu. 

Mirosław Hagemejer: Nie, ale nie muszę, nie chcę. 

Filip Górski: Ale Pan Mirosław się zgadza, tak rozumiem. 

Mirosław Hagemejer: Tak, zgłaszam się, bo czuję się wywołany przez Pana Jana. Krytyką Studium 
i powiem tak od razu: nie zgadzam się. Nie zgadzam się, bo dokumenty dotyczące, dokument strategii 
czy dokument Studium to są dokumenty komplementarne. Nie ma nic przeciwko temu, żeby Strategia 
odniosła się do zapisu Studium i uważam, że ten rysunek byłoby zdecydowanie fajniej zrobić na rysun-
kach, które są załącznikami do Studium. Tam są takie branżowe i odnieść się i wtedy można powie-
dzieć, że się można odnosić krytycznie do tego co jest w Studium zapisane. Natomiast takie ogólne 
stwierdzenie, że jest źle, to słabo brzmi, bo to po prostu trzeba byłoby podeprzeć merytoryką, bo ja 
Panu odpowiem tak, mówił Pan o demografii… A ja Panu odpowiem tak: widocznie taka była przewi-
dywana… ja nie znam tego błędu, Pan mnie po prostu… byłoby fajnie, jak ja bym się dowiedział o tym 
wcześniej, bo tak ja nie mogę odpowiedzieć. Powiem tak, nie wierzę, żeby był ten błąd. Natomiast taka 
krytyka chyba jest nieuzasadniona, a jeżeli chodzi o tereny uwalniane spod zabudowy, to powiem tak. 
Na to jest zapotrzebowanie polityczne, wygląda ono w ten sposób, że padło takie sformułowanie, że 
rozlewa się zabudowa poza obszary miasta, ponieważ my nic nie możemy zaproponować tym naszym 
mieszkańcom w obszarach, które należą do miasta. W związku z czym oni nie mając dostępu do działek, 
muszą się budować poza granicami miasta, więc to ma być odpowiedź. Uwalniamy tereny, przezna-
czamy pod zabudowę jednorodzinną, po to, żeby tych ludzi zatrzymać w granicach miasta. No i teraz 
tak, pytanie jest takie czy ten zapis Studium realizuje tą politykę? Czy nie, tak? No można teraz się 
odnosić w Strategii do tego, można zaproponować jakieś inne rozwiązania, można wejść w dialog, ale 
takie skrytykowanie i powiedzenie, że to jest źle, to jest wynikiem błędu, to jest daleko idące. Myślę, 
że to na takie spotkania jakby publiczne to trzeba by było mieć mocne uzasadnienie do tego, tak, dzię-
kuję. 

Jan Kamiński: Mogę się do tego odnieść tylko, że no mam świadomość jakiej to jest wagi argument, 
ale liczyliśmy to kilka razy i no nie tak jak… Nawet nie mówię czy na to jest zapotrzebowanie takie czy 
inne, to jest po prostu nie tak policzone jak mówi ustawa i o to chodzi, nie. Że na tej podstawie później 
mówicie, no to hop, robimy, nie. I… a można też mówić o konkretach, bo są pewne konkretne zapisy, 
na przykład, jeżeli mówimy o zielonym Lublinie, no to trzeba go zarysować też w Studium. 

Mirosław Hagemejer: Ja mam taką propozycję żebyśmy się tutaj odnosili do Strategii, a jeżeli jest taka 
wola to możemy zrobić spotkanie dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków, które jest już uchwa-
lone. Ono jest, żeby podgrzać trochę atmosferę, to wczoraj była rozprawa sądowa na temat i za dwa 
tygodnie będzie jakiś wyrok, który pewnie będzie znowu zaskarżony i dalej się tam potoczy ta saga 
dotycząca Studium Uwarunkowań i Kierunków… Natomiast tutaj bym proponował odnieść się i moje 
odniesienie jeżeli mówimy o Studium Uwarunkowań i Kierunków i Strategii, mówię tak: byłoby fajnie, 
jakby w tej Strategii znalazły się rysunki ze Studium Uwarunkowań i Kierunków z jakąś krytyczną 
uwagą, nie krytyczną w sensie negującą, tylko podającą jakieś inne rozwiązania albo z inną grafiką albo 
pokazujące jaki ten trend w związku ze Studium jest. Bo teraz tak, my… Strategia, dokument 2030, jak 
uchwalimy, no to oczywiście to można go modyfikować, ale dobrze byłoby się zastanowić i uchwalić. 
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Tak samo można i Studium zmieniać. Nikt nie powiedział, że my nie możemy. Zresztą ja sam zapropo-
nowałem, że ponieważ mamy uchwalone Studium, to najwyższy czas żeby przystąpić do prac nad 
zmianą Studium. No ale w związku z tym, że się toczą te postępowania sądowe i że wszyscy po kokardy 
dyskusji na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków, no to trudno jest się z takim głosem przebić. Ja 
uważam, że powinniśmy myśleć już o nowym. No ale póki co, skończmy tą sagę, która trwa – niech to 
się wreszcie w jakąś stronę rozstrzygnie, będzie wiadomo. Ale to wiadomo, te sądowe, prasowe, te 
sprawy, a tutaj mamy Strategię. Fajny dokument, brakuje mi trochę jakby tak zwanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego do tego no. 

Filip Górski: Pan Marcin się zgłasza, ale mamy też mniej niż 15 minut do końca czasu, więc wydaje 
mi się, że moglibyśmy powoli przejść do pytań od publiczności, jeżeli takie są. Widziałem, że 
jedna osoba chętna była, nawet dwie. Więc poprosiłbym bardzo. 

Dorota Wolińska: Być może pytań nie mam, Wolińska Dorota, Urząd Miasta Lublin, ale czuję się zobo-
wiązana, żeby troszeczkę się wytłumaczyć, jeżeli chodzi o model struktury funkcjonalno-przestrzennej. 
Tak, potwierdzam, jest to przeniesienie Studium 1:1, tutaj odchodząc od tego co myślimy o tym Stu-
dium, ale jest to jednak dokument obowiązujący obecnie, jeśli chodzi o gminę Lublin. Także przenieśli-
śmy serce Studium 1:1 do naszego dokumentu. Wynika to z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia 
rozwoju, która nakłada na nas właśnie przełożenie do Studium takiego modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej i tutaj też uspokajając Pana Dyrektora, rysunek, który znajduje się w Strategii jest wła-
śnie utworzony na podstawie schematów właśnie ze Studium. Także również jest to przeniesienie 
tego, a jeżeli chodzi o mierniki i wskaźniki to wydaje mi się, że tutaj Pan Dyrektor chętnie się też odnie-
sie do tego. 

Robert Żyśko: Jeżeli można chwilę zabrać głos, ja troszkę w kontrze chciałem stanąć do Pana Marcina 
Skrzypka czy też może po części do Pana Jana Kamińskiego. Pojawiał się wątek, że tak naprawdę nie 
mamy zmonitorowanej obecnej Strategii i przystępujemy do realizacji nowej Strategii… Ja nie chcę się 
z tym zgodzić, bo myślę, że Państwo tutaj czy też inne osoby słuchające, reprezentujące ruchy miejskie 
dobrze wiedzą, że od trzech lat przy udzielaniu absolutorium sporządzany jest raport o stanie miasta, 
gdzie ustawodawca wprost powiedział, że elementem tego raportu ma być informacja o realizacji stra-
tegii, polityki, programów miejskich. I od trzech lat taki dokument powstaje w mieście i zawiera te ele-
menty. To jest za rok 2018, za rok 2019, 2020. To są dość obszerne dokumenty liczące całościowo ponad 
100 stron, a nawet blisko 200 stron. Poza tym mamy też raporty monitoringowe z realizacji Strategii 
2013, do 2014, do 2015, 2016, do 2018. Faktycznie tu mogę wprost otwarcie powiedzieć, że jeszcze nie 
ma tego raportu 2019–2020 łącznego. Z pewnych względów, które po prostu też wynikają z objętości 
tego materiału. Jeżeli miałbym wszystkie te raporty i opracowania zsumować, myślę, że to jest ponad 
1 000 stron. Ja chciałbym, żeby Państwo mówiąc, że nie ma podsumowań Strategii powiedzieli to 
w pełni świadomie, że przeczytali te raporty i było tam zbyt mało informacji oceniających Strategię. 
Mieliśmy tak szereg informacji, począwszy od takich danych ilościowych, statystycznych, w szeregach 
czasowych od 2012 roku do dzisiaj. Bo tutaj, o ile ten raport monitoringowy faktycznie za ostatnie lata 
jeszcze się nie ukazał, to też nie możemy powiedzieć, że nie monitorowaliśmy Strategii, bo to co znaj-
dowało się w raporcie o stanie miasta, to jest też zasadniczy element takiego monitoringu tej Strategii. 
Poza tym był szereg informacji też takich opisowych i jakościowych, tak, co działo się w mieście, jak ta 
Strategia była realizowana. Więc myślę, że ten materiał jest obszerny i zachęcam, tak, do lektury, jeśli 
gdzieś tam nie wszyscy gdzieś tam do tego dotarli. Natomiast też do tego wątku, który gdzieś pojawił 
się na początku. Jesteśmy w ramach konsultacji społecznych, formalnych konsultacji społecznych i tutaj 
też nie wyważamy otwartych drzwi. Do konsultacji społecznych nie podchodzimy w jakiś diametralnie 
inny sposób, więc osoby gdzieś tam interesujące się życiem miasta, tak, życiem takim samorządowym, 
wiedzą, że te konsultacje społeczne odbywają się na zasadzie ogłoszenia o konsultacjach społecznych. 
Więc to ogłoszenie też stricte określa jak te konsultacje przebiegają i w jakiej formie możemy zgłaszać 
uwagi. Tutaj nie ma żadnej nowości. Generalnie proces do zbierania uwag w ramach konsultacji spo-
łecznych jest taki sam jak przy Strategii jeszcze obecnie funkcjonującej, przy której też Pan Marcin 
Skrzypek miał okazję współpracować i myślę, że gdzieś tu też może sięgnąć pamięcią do tamtych cza-
sów, do tamtej pracy i zarówno tak jak przy tej Strategii kończącej się, to przy obecnej, będzie sprawoz-
danie z przebiegu konsultacji społecznych. Kilka lat temu było to zestawienie zgłoszonych formalnie 
uwag, do których się autorzy wprost odnosili. Informując czy uwaga jest uwzględniona czy nie jest 
uwzględniona. Jeżeli nie jest uwzględniona, to dlaczego. Jeżeli jest uwzględniona, to w jakim stopniu 
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i jakie zmiany nastąpiły w dokumencie Strategii. Stąd te uwagi, które na tym etapie chcemy zbierać, 
chcemy, żeby to były bardzo konkretne uwagi. Wręcz wprost wskazujące konkretne fragmenty, kon-
kretne miejsca Strategii, które czasami trzeba przeformułować. Może czasami trzeba użyć innych słów, 
może czasami trzeba dodać jakieś słowo. Ewentualnie wskazanie, że gdzieś faktycznie w jakichś celach 
są braki. Wczoraj dyskutowaliśmy, jeszcze tylko taki wątek, dyskutowaliśmy w sferze obszaru związa-
nego z akademickością i w projekcie Strategii, który jest teraz tak wyłożony do konsultacji, jest użyte 
słowo „federacja uczelni lubelskich” i też w trakcie dyskusji padło sformułowanie, padła uwaga, że 
może słowo federacja nie jest do końca właściwym słowem, bo uczelnie współpracują, chcą ze sobą 
współpracować, ale dla nich bardziej adekwatny zapis, byłby zapis mówiący o konsorcjum uczelni i to 
jest bardzo taki przykład obrazowy, jak można też zgłaszać te uwagi, jak można poprawiać tę Strategię, 
bo właśnie o to chodzi w tym konsultacjach, żeby zebrać bardzo konkretne uwagi, do których się odnie-
siemy. Myślę, że też procent uwzględnienia uwag, które osiągnęliśmy przy Strategii Lublin 2020 był to 
poziom rzędu 60-70% uwag, które do nas wpłynęły wtedy uwzględnionych pozytywnie, więc chciałbym 
żeby w przypadku tej Strategii było podobnie i tyle z mojej strony. 

Filip Górski: Czy Pan Marcin chciałby się bardzo krótko odnieść? Bardzo krótko. 

Małgorzata Sosnowska: Znaczy mam pytanie, czy w związku z tym, że zaczęliśmy później, to nie bę-
dzie to trwało 1,5 godziny. Nie przedłużymy po 18:30? 

Filip Górski: Mamy w tym momencie, już Panu mówię, godzinę 18:54. Panel był do 19 przewi-
dziany, więc myślę, że góra 5 minut, nie dłużej. 

Marcin Skrzypczyk: Dobrze, to ja… Ta dyskusja, która tutaj się odbywa to jakby pokazuje, że powinna 
być wymiana bieżących zdań na te tematy między takimi osobami jak Janek czy ja jako rzeczywiście 
współautor poprzedniej Strategii… i urzędnikami, Państwem, którzy realizują te strategie lub tworzą 
następne dokumenty… Po to że… bo my teraz nie wyczerpiemy tematu, a to są bardzo ważne… teraz 
dopiero dochodzimy do sedna tych wszystkich rzeczy… Moim zdaniem 1 000 stron raportu z punktu 
widzenia mieszkańców, no to to jest… nie do przeczytania i nie do przeanalizowania. 

Robert Żyśko: To nie jest jeden raport. 

Marcin Skrzypek: No ale sumarycznie, 1 000 stron, tak jak Pan tutaj powiedział to jest naprawdę… 

Robert Żyśko: Ale… [niewyraźne nagranie bez mikrofonu] można na przykład przeczytać ostatni rok, 
edycję i ocenić ją… 

Marcin Skrzypek: Jasne, ja patrzę z punktu widzenia mieszkańców, bo też staram się dostosować swoje 
uwagi do potrzeb mieszkańców i dlatego zwracam na to uwagę, tak samo zresztą jak ta mapa, która 
jest rzeczywiście nieczytelna nawet dla ekspertki, to znaczy, że mieszkańcy z niej też niewiele wniosą. 
Mi brakuje w… znaczy też uważam, że Strategia jakby była tylko zrealizowana w 80% to by było super, 
natomiast jest ona drobiazgowa. Nie ma tam jakby priorytetyzacji punktów, bo każdy z tych punktów 
w zasadzie wymaga pewnych nakładów finansowych, organizacyjnych i tak dalej. I tak naprawdę to 
wszystko nie jest do zrealizowania i dobrze by było, gdy była priorytetyzacja z mojego punktu widzenia. 
I też słyszenia, spotkałem się z taką opinią, że… ta Strategia, którą ja współpisałem jest trudna do 
oceny, bo ma dużo wskaźników, które ciężko jest zebrać, być może za dużo. I też dlatego odniosłem się 
do wskaźników, żeby one nie były… Żeby nie było na przykład 10 wskaźników, mierników, tylko żeby 
był jeden, ale adekwatny do rezultatów jakościowych. 

Paulina Olchowska: Mogę jeszcze coś wtrącić [niewyraźne nagranie] chciałam powiedzieć, że my 
w ogóle jesteśmy bardzo wdzięczni Państwu za to, że zgłaszacie takie uwagi, dlatego, że o to właśnie 
w tym wszystkim chodzi, żebyśmy dyskutowali na ten temat i absolutnie nie ma tutaj z naszej strony 
żadnej takiej złości, wręcz jesteśmy otwarci, żeby te uwagi, tak jak Pan Dyrektor powiedział, wprowa-
dzać. Tylko kwestia tego, że w obecnej Strategii, którą napisaliśmy, monitorować efekty będziemy 
w różny sposób. Z jednej strony podchodzimy do tego tak bardzo zero-jedynkowo, czy coś utworzyli-
śmy, czy nie, jeżeli są takie zapisy, to w każdym celu jest zresztą opisane w ten sam sposób. Z drugiej 
strony oczywiście będziemy to monitorować tak ilościowo, pod kątem realizacji wskaźników, na przy-
kład udziału studentów zagranicznych w ogólnej populacji studentów i tak dalej. A jeszcze co ciekawe 
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i co odróżnia tę nową Strategię od Strategii poprzedniej, to jest kwestia uwzględniania ewaluacji 
w oparciu o – po pierwsze – oceny eksperckie, czyli zakładamy, że co dwa lata na przykład chcielibyśmy 
się z państwem spotykać i dyskutować, co już nam się udało zrobić… Być może jeżeli chodzi o zmienia-
jące się uwarunkowania, w ogóle powinniśmy z czegoś zrezygnować albo w inny sposób przystąpić do 
realizacji tych celów. A ostatnia rzecz, to są opinie mieszkańców, czyli coś… chcielibyśmy kontynuować 
proces, który już teraz realizujemy – partycypacyjne tworzenie Strategii, ale też i później ocena miesz-
kańców co roku albo co dwa lata. W jaki sposób oni oceniają te zapisy, które bezpośrednio dotyczą ja-
kości życia w mieście. Także to tak odpowiadając. 

Filip Górski: Dobrze, ja mam jeszcze jedno pytanie z sali, więc… 

Marcin Skrzypek: Dobrze, ale tutaj chciałbym… 

Filip Górski: Chciałbym tak powoli prowadzić to wszystko do końca… 

Marcin Skrzypek: Nie no, ja rozumiem… 

Filip Górski: Tam się zgłaszała Pani. 

Marcin Skrzypek: Czyli odbiera mi Pan głos, tak? 

Filip Górski: Myślę, że możemy też dokończyć po Panelu, jeżeli wymagają pewne wątki pogłębie-
nia. Pani miała pytanie? 

Agnieszka Kępkowicz: Dzień dobry, Agnieszka Kępkowicz, Architektura Krajobrazu, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej. Nie wiem czy będzie 
czas na pytanie, może zawiśnie ono w powietrzu, natomiast ja muszę powiedzieć, że… Ja chciałam się 
podzielić swoim niepokojem, który też no właśnie zawiśnie pytaniem a mianowicie… Niedużo mówili-
śmy o zieleni, mimo, że temat dotyczył zieleni… Ja widzę nie tylko w Strategii, która z jednej strony jest 
on takim dokumentem bardzo ogólnym, ale chciałabym bardzo, żeby ta Strategia przełożyła się na 
wykonawstwo, na realizację i była takim no już operacyjno-wykonawczym wskaźnikiem i widzę pro-
blem taki, że zieleń i ludzie, którzy zajmują się kształtowaniem i projektowaniem zieleni zaczynają być 
właściwie często byli a obecnie zaczynają sprowadzać się do producentów liftingu zieleniarskiego, 
a mianowicie są ograniczeni do tego, że zieleń właściwie jest lepszym lub gorszym wypełniaczem, róż-
nym – ekologicznym mniej lub bardziej. Natomiast mi brakuje rozwiązań myślenia o rozwiązaniach sys-
temowych, jakich? Myślenie o tym, że tereny zieleni, które znajdują się na terenach przestrzeni publicz-
nych i razem współpracują bardzo często, mogą być wedle wszelkich współczesnych danych, które no… 
i z tego wszystkiego co się dzieje za granicą… mogą stać się świetnym produktem urbanistycznym. 
Tymczasem sprowadzane są do zieleni, trawników, ławek, ścieżek – nie tworząc razem synergii układu. 
Koronnym takim przykładem, gdzie można by się spodziewać albo przekształcić tereny zieleni wraz 
z przestrzenią publiczną – są tereny kampusu uniwersyteckiego. Czy to nazwiemy federacją czy kon-
sorcjum, to one są i są sprowadzone właściwie do tego, że są, ulice do parkowania, ulice do przejeżdża-
nia, ścieżki do chodzenia, ławki, trawniki, koniec. Nie ma myślenia o funkcji, nie ma myślenia o tym, że 
właściwie powinno zacząć się od rewolucji mobilności, w zakresie mobilności, tego, żeby tam powstała 
przestrzeń dla studentów… Czyli pytanie dla kogo i po co… A nie tylko jako coś co towarzyszy już po-
wstałym ulicom, ścieżkom i właściwie w naszym Lublinie najważniejszy jest samochód a nie ludzie i to 
jest jedna rzecz. Ja jestem za absolutnym podziwem dla twórców LSMu, miałam ostatnio okazję z ko-
legami pisząc publikację przyjrzeć się dokładnie LSMowi i smutne jest to, że tak ogromna tradycja, 
zresztą w ogóle to, co tworzyła w swoich opracowaniach Szolcówna, Wierszyło [zakłócenia, 06:15:05], 
Piątkowska, gdzie architekci krajobrazu tworzyli… najpierw mieli wizję, następnie pisali o tym, powstały 
na tej podstawie normy urbanistyczne i to stawało się prawem. Obecnie właściwie ja jestem bardzo 
zmartwiona kim staje się architekt krajobrazu. W okolicznościach, gdzie urbanista walczy o życie i bar-
dzo bym chciała, żeby myślenie o terenach zieleni, no właśnie w Lublinie związane było z tym, że nie 
zrobi się nic, jeżeli nie pójdzie za tym prawo, które coś ułatwi. Bo poza terenami osiedli mieszkaniowych, 
które jeszcze jakoś dają sobie radę, bo są w jednym ręku dewelopera czy miasta, to przestrzeń publiczna 
na przykład w mieście, w której są tereny zieleni jest już w rękach wielu decydentów. To są zielenie 
przyuliczne – to jest Zarząd Dróg. Następnie mamy poszczególne a to zieleń, nie wiem, szpitale, a to 
edukacja – to są różne ustawy, to są różne właściwie akty wykonawcze i pytanie czy jest myślenie 
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o prawodawstwie, które ułatwi zarządzanie tworzenia systemu terenów zieleni i przyjaznego miasta 
tym samym, bo jeśli to wszystko jest w innych rękach, jeśli nie ma możliwości połączenia tej decyzyj-
ności, to będziemy właściwie w miejscu i dużo się nie zmieści. Będzie tylko lifting a nie będzie zmiany 
systemowej od wewnątrz, koniec. Może Państwo widzicie przyszłość, co można z tym fantem zrobić, 
dziękuję. 

Filip Górski: Ja czuję, że to jest pytanie bardzo do Pani Hanny. Pytanie czy ostatnie parę słów – 
teraz możemy sobie na to pozwolić, bo też nieubłaganie czas nas goni. 

Hanna Pawlikowska: No niestety, Pani ma całkowicie rację i trudno tutaj jakby polemizować, nato-
miast skupiając się na Strategii wydaje mi się, że te zapisy, które tutaj w tej pierwszej części dotyczące 
wybitnie zieleni troszkę jakby miały zamiar rozwiązać te problemy, natomiast dobrze byłoby żebyśmy 
mieli stworzone te warunki, żeby to się wszystko zadziało… Bo wiem, że praca nad Strategią była…. 
dokumentem, który mamy przed chwilą… Do konsultacji czy do czytania, była bardzo długa, żmudna, 
ciężka i to co zostało wypracowane i zapisane, to nie są jakieś tam wymysły, tylko to jest wypadkowa 
tych wszystkich dyskusji i spotkań i tej pracy. Wydaje mi się, że zapisy te, które w tej chwili tutaj są, 
dają taką możliwość przy bardzo skrupulatnej realizacji - tak bym powiedziała może. Natomiast kłopoty 
według mnie też są tego typu, że nigdy…To, co Pani zresztą powiedziała, architekt zieleni nie był po-
strzegany jako partner, tylko jako uzupełnienie i to takie uzupełnienie powiedzmy sobie szczerze, na 
samym końcu, gdzie praktycznie wprowadzenie jakichkolwiek zmian wiązałoby się z rozpoczęciem pro-
jektowania od początku, co było oczywiście niemożliwe ze względów różnych, koszty przede wszyst-
kim. Dostarczenie projektu do konsultacji, do opinii, do uzgodnienia, gdzie nie można zmienić żadnej 
kreski, no to sorry. Przepraszam bardzo, ale to są właśnie te kłopoty, z którymi się też borykamy. Myślę, 
jeszcze raz powtórzę, że te zapisy dają możliwość… Tylko żebyśmy mieli też warunki do realizacji. Na-
tomiast podkreślę i tutaj też chyba leciutko jakby odpowiem na Pani wątpliwości – bardzo cieszy mnie 
zapis: w punkcie B.2 powstanie sieć zrównoważonego transportu – bardzo się ucieszyłam z tego zapisu 
– stworzenie nowych standardów inwestycji drogowych promujących koncepcję ulic uspokojonych z du-
żym komponentem zieleni. No miejmy nadzieję, że te zapisy, chociaż w części, pozwolą nam na reali-
zację naszych, nie wiem, marzeń. Naszych założeń, naszego celu pracy. 

Filip Górski: Dziękuję bardzo. Nie wiem jak Państwo, ja wychodzę tutaj z absolutnym poczuciem 
niedosytu i nieporuszenia tego wszystkiego, co być może byśmy chcieli z tej debaty, bo tak jak 
powiedziałem – obszar tematyczny był bardzo szeroki i jest bardzo szeroki. Naszymi gośćmi, 
Państwa też oglądających nas był Jan Kamiński, Mirosław Hagemejer, Hanna Pawlikowska, Mar-
cin Skrzypek, Natalia Przesmycka i Małgorzata Sosnowska. Rozmawialiśmy wspólnie o Strategii 
2030 w kontekście rozwoju urbanistycznego i zielonego. Dziękuję Państwu bardzo, mam na-
dzieję, że przynajmniej część z tych uwag i inspiracji, które dziś tu padły też przydadzą się Pań-
stwu w tworzeniu własnych, autorskich wniosków do Strategii, do jej być może ulepszenia, 
usprawnienia. Dziękuję raz jeszcze. 
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Sala B – Lublin otwarty, wielopokoleniowy i społecznie zaangażowany 
[02.12.2021 r., 17:30] 

Paulina Paga: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło powitać na ostatnim już dzisiaj panelu 
w ramach procesu Wymyślmy wspólnie Lublin. Ja nazywam się Paulina Paga. Mamy wspaniałych 
gości, którzy reprezentują, właściwie wszyscy, mimo wrażliwości bliższej różnym sektorom, 
wszyscy reprezentują środowiska pozarządowe. I nie bez kozery tak się dzieje, ponieważ bę-
dziemy dzisiaj rozmawiać o Lublinie otwartym, wielopokoleniowym i społecznie zaangażowa-
nym. Są z nami również przedstawiciele Wydziału Strategii i różnych biur miejskich, którzy będą 
gotowi do odpowiedzi na nasze pytania. Lecz także mimo faktu, że spotykamy się w dosyć 
skromnym gronie, liczymy na osoby uczestniczące w wydarzeniu online, które są jak najbardziej 
zaproszone do zadawania pytań, pisania komentarzy i dyskutowania tutaj z nami, póki właściwie 
temat jest otwarty i jest szansa, żeby różne zagadnienia obejrzeć z różnych perspektyw i poszu-
kać wspólnych, najbardziej precyzyjnych sposobów ich nazywania. Wydarzenie nie miałoby moż-
liwości się odbyć, gdyby nie nasza ekipa realizacyjna oraz Panie, które tłumaczą dla nas zamien-
nie na PJM, w tym momencie Pani Ewelina Lachowska, ale też Pani Jolanta Gromada i Pani Marta 
Stępniak. Witamy bardzo serdecznie. I chyba możemy zaczynać. Bardzo się cieszę, że mogę 
przedstawić naszych panelistów. Najbliżej mnie Paweł Prokop – Fundacja Inicjatyw Menedżer-
skich, dalej Marta Sienkiewicz – Stowarzyszenie Homo Faber, Marta Kurowska – Fundacja Tu 
Obok i Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności. Moi drodzy, wiem, że pracowaliście, że część 
z was pracowała w grupach roboczych, które były na poprzednim etapie prac nad konstruowa-
niem głównych postulatów, kierunków i celów strategicznych Strategii. Natomiast TGR-y trochę 
inaczej miały określony obszar tematyczny. Dzisiaj się spotykamy w takim właściwie klastrze, 
który w pewnym sensie został sformułowany… po prostu w dokumencie Strategii zostaliście po-
łączeni. Więc wiem, że pracowaliście i przy perspektywie Lublina metropolitalnego, partycypacji 
w mieście społecznie wrażliwym, ale też tutaj trafiły komponenty mówiące o mieście, o dobrym 
sąsiedztwie. I chciałabym na początek zadać takie pytanie, jak się czujecie w tych połączeniach. 
Na ile taka jakościowa optyka wyobrażania sobie wspólnego Lublina i tego, w jakim mieście się 
znajdujemy w roku 2030, na ile czujecie, że te obszary są w pewnym sensie siecią naczyń połą-
czonych, a w jaki sposób też te narracje opisane w dokumencie Strategii, przybliżające właśnie 
te wizje, oddają to, nad czym pracowaliście do tej pory? A być może nie oddają? Może jest coś, 
co właśnie wymaga doprecyzowania, co wymaga innego podejścia, innego być może języka? 
Chciałabym, żeby Marta Kurowska zaczęła, jeśli mogę cię prosić. 

Marta Kurowska: Dobry wieczór. Ja powiem tak. Ja nie mam z tym żadnego kłopotu, ponieważ ja 
w ogóle uważam, że Strategia powinna być jedną całością i praca nad nią taką metodą, jaką my przyję-
liśmy, że z wielu drobnych elementów budujemy jakieś większe całości taką metodą, powiedzmy, sto-
jącego lejka, to jest dla mnie bardzo dobre. I marzę o tym, żeby na końcu dokument, który zobaczy 
światło dzienne, który będzie czytany przez mieszkańców, był dokumentem krótkim, który będzie łą-
czył te wszystkie elementy, które można powiedzieć, że stanowią jego podstawę, ale będzie napisany 
zrozumiałym, przyjaznym językiem. I w zasadzie będzie tam napisana jedna rzecz. Marzymy o tym, 
żeby Lublin był najlepszym miejscem na świecie do mieszkania. 

Paulina Paga: Dziękuję. Może tak trochę poskaczemy z tym mikrofonem. Jakbym mogła teraz 
Ciebie, Pawle, poprosić o głos. 

Paweł Prokop: Dzień dobry. Bardziej chyba dobry wieczór. Mnie ta poetyka Marty związana z lejkiem 
bardzo się podoba. Jesteśmy na etapie takim, że rozmawiamy bardzo szeroko i lejek jest szeroko roz-
warty, i następnie zawężamy ten lejek. W związku z powyższym na pytanie Twoje, jak się czuję, z tym 
czuję się dobrze. Oczywiście rozmawialiśmy w ramach TGR-u o wrażliwości i głównie ta wrażliwość nam 
przyświecała. Natomiast jak mówimy o tej zasadzie zwężania lejka, to mówimy o dokumencie strate-
gicznym dla miasta do 2030 roku. Więc oczywiście to nie są te czasy, że mamy 1 200-stronicową stra-
tegię i każdy patrzy, że na 738 stronie są dwa akapity o mnie, to znaczy, że jednak się udało. Nie idziemy 
w tym kierunku. Więc dla mnie określenie tego obszaru jako Lublin otwarty, wielopokoleniowy i spo-
łecznie zaangażowany jest dobrym sformułowaniem i jest logicznym takim następstwem tego procesu 
zawężania lejka. Więc odpowiadając krótko na twoje pytanie, tak, dobrze się czuję i nie widzę tutaj 
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żadnej sprzeczności, że np. tych obszarów dotyczących wrażliwości zabrakło, bo czytając ten fragment, 
to mi jej po prostu nie brakuje. Dzięki. 

Paulina Paga: Marta? 

Marta Sienkiewicz: Dobry wieczór. Ja mam poczucie, że ta grupa skonstruowana, jak rozumiem, na 
potrzeby pracy tak, żeby to wszystko można było ładnie poukładać, nazwać i uporządkować, jest w po-
rządku. To, że się spotykamy w takim gronie dzisiaj i tak nazywa się ten panel, jest na potrzeby tego 
spotkania i pracy okej. Natomiast mam poczucie, że te tematy, o których my rozmawiamy, czyli miasto 
społecznie wrażliwe, czym ono w ogóle jest, czyli kwestie dyskryminacji, kwestie równości dostępu, 
kwestie równości do usług, kwestie też w ogóle obecności różnych osób, różnych grup społecznych 
w mieście, kwestie obecności osób starszych, osób z niepełnosprawnościami – to jest taka pewnego 
rodzaju nakładka, ja tak to widzę, która powinna pojawiać się w każdym obszarów, o których rozma-
wiamy w ramach Strategii. I teraz wyodrębnianie takiej grupy jest trochę takie sztuczne. Ja czuję, że 
kiedy rozmawiamy np. o cudzoziemcach i cudzoziemkach, bo to jest akurat temat, z którym jest mi 
najbliżej, to ja widzę ich w każdym z tych obszarów. Widzę ich w sporcie, widzę ich w e-kulturze, widzę 
ich w dostępie do usług prawnych na przykład, widzę ich w edukacji. I tak samo kwestia dyskryminacji, 
tak samo kwestia edukacji o dyskryminacji, kwestia dostępu osób z niepełnosprawnościami do prze-
strzeni publicznych różnych, sportowych, kulturalnych, dla mnie to jest nakładka, która powinna być 
w każdym w tych obszarów. I o ile w porządku jest wyodrębnianie tego na potrzeby dzisiejszego spo-
tkania i pracy, to ja bym widziała więcej tego elementu w każdym w tych opracowań każdej kategorii. 
Ja czytałam Strategię i też jako że nie pracowałam w TGR-rze, to miałam takie zadanie dodatkowe, 
żeby sobie to wszystko połączyć i sprawdzić. I rzeczywiście mam takie poczucie, że te kwestie anty-
dyskryminacyjne, kwestie równościowe tak ogólnie rzecz biorąc pojawiają się tak bardzo obok. Czyli one 
są, są uwzględnione, natomiast fajnie byłoby, gdyby one się pojawiały jednak w tych konkretnych ka-
tegoriach jeszcze jako taki standard może, taki parasol. 

Paulina Paga: Dziękuję pięknie za ten głos. W międzyczasie jak mikrofon będzie wędrował do 
Krzysztofa, to ja sobie pozwolę na taki komentarz nawiązujący do wczorajszych dyskusji, że być 
może to, o czym powiedziałaś, Marto, chyba muszę również z nazwiskami mówić, Marto Kurow-
ska, o tym, że taki wymarzony dokument dla ciebie jest dokumentem krótkim jednak, znacznie 
bardziej syntetycznym niż ten dokument, który teraz tutaj został opublikowany i nad którym 
obecnie się pochylamy, to też rozumiem, że to jest jakaś wskazówka właśnie do skrócenia tego 
dokumentu, że jednak rozmawiamy w naszym panelu o kwestiach bardzo poziomych i bardzo 
jakościowych, jeśli dobrze was usłyszałam. Krzysztof, jestem ciekawa twojej opinii, a ja już dla 
ciebie szykuję kolejne pytanie, więc jak mi odpowiesz, to proszę, zostań jeszcze chwilę przy gło-
sie. 

Krzysztof Jakubowski: Dobry wieczór. Zazwyczaj jestem osobą, która daje głos krytyczny względem 
Urzędu Miasta, działalności Urzędu z uwagi na to, że działam w organizacji strażniczej. Natomiast tutaj 
zostałem trochę zaszachowany, ponieważ jako członek Tematycznej Grupy Roboczej też jestem ponie-
kąd współautorem tego dokumentu przynajmniej w drobnym zakresie. Pracowałem w grupie dotyczą-
cej metropolii. Dla mnie to jest też ciekawe i też trudne. Zresztą nawet dzisiaj na jednym z wcześniej-
szych paneli padło pytanie, czym jest metropolia. Bo to jest takie coś do uchwycenia. Natomiast moim 
zdaniem połączenie tych trzech kwestii, tematów dzisiaj, czyli aktywne sąsiedztwo, miasto międzypo-
koleniowe, miasto otwarte i włączające, to moim zdaniem jest to dobrze dobrane i to się też przenika 
bardzo. Bo aktywne sąsiedztwo to jest nie tylko społeczeństwo obywatelskie, partycypacja, ale to jest 
też oferta w dzielnicach dla seniorów, dla rodzin, dla dzieci. Więc przenika się. I tak samo miasto 
otwarte włączające też się przenika i z tym miastem międzypokoleniowym, i z tą aktywnością obywa-
telską. Więc moim zdaniem to jak najbardziej pasuje do siebie, jest to dobrze dobrane. Co do długości 
dokumentu, to może faktycznie jeśli 700 czy 1 000 stron to problem, ale nie miałbym problemu, gdyby 
to był nieco dłuższy dokument niż kilkanaście stron, tylko pod warunkiem, że będzie to przejrzyste 
i zrozumiałe, że nie będzie to zbyt górnolotne i ogólne, tylko będzie z tego jawić się idea, która ma 
przyświecać Lublinowi w 2030 roku. 

Paulina Paga: I w tej perspektywie lejka czy syntezy, schodząc od ogólnej wizji do konkretów, na 
poziomie takiej satysfakcji z wypracowanych rozwiązań narzędziowych, czyli ujmując Strategię 
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jako pewien modus operandi, który ma przede wszystkim nie zamykać dróg do tworzenia strate-
gii sektorowych, obszarowych, wdrożeniowych, która jednak posługuje się pewnymi sformuło-
waniami meta, a jednocześnie wytycza precyzyjne i kierunki, i właściwie w wielu punktach je 
unarzędziowuje, to patrząc z perspektywy organizacji pozarządowej jak byś mógł mi powiedzieć, 
które z narzędzi tak ujętych czy które z kierunków uważasz za najbardziej przydatne z perspek-
tywy funkcjonowania i rozwoju sektora pozarządowego w Lublinie w ciągu najbliższej dekady? 

Krzysztof Jakubowski: Wynotowałem sobie te rzeczy dzisiaj. Dla mnie jest to też trudne z uwagi na 
bardzo dużą obszerność tego. Jest naprawdę wiele spraw, trudno wybrać te najważniejsze. Natomiast 
ja chciałem zwrócić uwagę z jednej strony na bardzo duży kapitał społeczeństwa obywatelskiego, ak-
tywności obywatelskiej w Lublinie. Może przez to, że jestem skażony tym, że działam w trzecim sek-
torze, ale ja tak postrzegam, że naprawdę jest bardzo duże zaangażowanie obywatelskie, społeczne 
mieszkańców. Choćby wynotowałem sobie dzisiaj: w województwie lubelskim mieszka 5,5% mieszkań-
ców kraju, natomiast sprawdziłem sobie – projektów finansowanych z Funduszy Inicjatyw Obywatel-
skich, największy ogólnopolski rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ostatnich 
latach to jest między 6,5 a prawie 10% projektów przyjętych do realizacji było z województwa lubel-
skiego. Najwięcej oczywiście z Lublina. To też pokazuje aktywność, która mam wrażenie, że w Lublinie, 
w województwie lubelskim jest większa, aktywność organizacji pozarządowych, niż proporcjonalnie 
w innych częściach kraju. Z takich rzeczy, które mnie się podobają, na co zwróciłem uwagę w tym pro-
jekcie Strategii, na pierwszym miejscu chciałem wskazać zadanie – zaangażowanie mieszkańców 
w procesy planistyczne, projektowanie miasta. I mnie się wydaje, że to jest odważne ze strony Prezy-
denta, że to jest zamieszczone w tej Strategii. To jest nawet wyzwanie duże dla miasta. Bo ja mam 
trochę informacji na ten temat. Choćby to, że plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej 
części Czechowa jest tworzony 8 lat. Różne są podawane przyczyny problemu z planowaniem prze-
strzennym. Jest to też często negatywnie postrzegane przez opinię publiczną, media, różne sprawy do-
tyczące planowania przestrzennego. Z drugiej strony w niektórych sprawach było dość duże zaangażo-
wanie mieszkańców, chociażby uwago do studium kierunku uwarunkowań zagospodarowania prze-
strzennego. Było chyba kilka tysięcy uwag zgłoszonych, które pokazują, że mieszkańcy angażują się, 
interesują się danymi sprawami. Czy kilkaset uwag ostatnio do projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego dotyczącego okolic dworca, tam, gdzie będzie budowany nowy stadion. Więc jest to wy-
zwanie, żeby z jednej strony angażować mieszkańców, a z drugiej strony żeby mieszkańcy czuli, że ten 
ich głos jest słyszalny. Że nie tylko mogą się wypowiedzieć, ale jeszcze że mają wpływ na te procesy 
planistyczne. Więc dla mnie ten cel, to wyzwanie w bardzo dobrym kierunku, natomiast myślę też, że 
bardzo trudne do zrealizowania. Ale to mi się bardzo podoba. 

Paulina Paga: W takim razie jak byś miał praktyczne wskazówki już dla samego Urzędu, który 
jeszcze będzie pracował nad dokumentem Strategii, to o co powinien zadbać i o czym pamiętać, 
żeby akurat ten cel miał szansę zostać osiągnięty? 

Krzysztof Jakubowski: W Lublinie jest moim zdaniem bardzo wysoki poziom i na zaawansowanym 
poziomie jest partycypacja obywatelska. Mieszkańcy mogą się w bardzo wielu tematach wypowiadać, 
jest bardzo wiele narzędzi do tego. Mieliśmy taki antysmogowy panel obywatelski, dość duży, głośny. 
Mieliśmy, co nie jest dość popularne w kraju, referendum lokalne dotyczące planu zagospodarowania 
Górek Czechowskich. O ile mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, wziąć w tym udział, to mam wrażenie, 
że poniekąd ten ich głos został albo zlekceważony, albo nie wiadomo, w jakim zakresie ten ich głos 
został uwzględniony. Pamiętam taką sytuację po referendum, że jednym z pierwszych komentarzy na 
wynik frekwencyjny referendum z Urzędu Miasta było to, że jest niewiążące, bo nie było wymaganej 
frekwencji. Natomiast prezydent miasta Wrocławia, gdzie było kilka lat wcześniej referendum, gdzie 
frekwencja była o około 1 punkt procentowy niższa, zareagował tak, że referendum jest faktycznie nie-
wiążące, ale postara się uwzględnić głos mieszkańców. Wydaje mi się, że o ile jest fajnie, bo jest dużo 
narzędzi partycypacyjnych, mieszkańcy mogą w różnych formach swoje zdanie przedstawiać, to bra-
kuje, nawet jeśli to ma być nie uwzględnione, pokazania, że ten głos jest szanowany i nie możemy tego 
zrobić, bo coś tam, ale to zostanie uwzględnione. Wydaje mi się, że tutaj jest taki problem do zagospo-
darowania. 

Paulina Paga: Dziękuję. Marto, do ciebie chciałabym skierować to samo pytanie i jeszcze pytanie 
dodatkowe od razu pozwolę sobie. Kierunki i narzędzia dla funkcjonowania i twojej organizacji, 



115 

i spraw, obszarów, którymi się zajmujecie, w jaki sposób odnajdujesz w dokumencie Strategii, 
w kwestiach dotyczących Lublina otwartego, wielopokoleniowego i społecznie zaangażowanego, 
ale być może też w innych jej rozdziałach, jakie znajdujesz narzędzia, które ułatwią wam funk-
cjonowanie w ciągu najbliższej dekady? To jest moja pierwsza część pytania do ciebie. A ta druga 
jeszcze nawiązuje do poprzedniej Strategii, czyli do tej Strategii, z którą już się rozstajemy. Jeśli 
jesteś w stanie jakoś się do tego odnieść i porównać zapisy versus wdrożenie albo też zobaczyć 
Strategię 2020-2030 jako taki kolejny paciorek na drodze kolejnych strategii i na drodze kolej-
nego etapu rozwoju. Ja tak przynajmniej odczytuję cały dokument Strategii. Tam jest dużo sfor-
mułowań dotyczących jakości, które wynikały z badań i z pracy TGR-ów. Przy czym kiedy rozma-
wiamy o tych jakościach, zwłaszcza w takich bardzo miękkich obszarach, kiedy pada pytanie 
o mierzenie tej jakości, tutaj mam wydrukowane całe 6 stron wskaźników dotyczących każdego 
z podobszarów, czyli jak będziemy sprawdzać te jakości. Ale chciałabym teraz się odnieść nie do 
tego, co już jest zapisane w Strategii, ale do takiego twojego subiektywnego doświadczenia 
mieszkanki, aktywistki, rzeczniczki spraw społecznych z danych obszarów, jak ty to oceniasz 
w odniesieniu do poprzedniej Strategii i do obecnej jako kolejnym kamieniu milowym, jak oce-
niasz naszą pozycję na drodze do tych właśnie jakościowych dążeń. 

Marta Kurowska: Dla mnie bardzo ważne w poprzedniej Strategii i w tej jest docenienie roli mieszkań-
ców i budowania ich odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. To wiąże się z kilkoma rzeczami, 
a mianowicie z aktywnym zapraszaniem mieszkańców do wypowiadania swoich opinii, z budowaniem, 
z tworzeniem miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i kreować swoje wspólne zdanie. Kładę 
nacisk na wspólne, ponieważ kłopotem partycypacji w Lublinie jest to, że… tak to było do tej pory czę-
sto, że każda z grup zainteresowanych rozwiązaniem jakiegoś problemu rozmawiała na ten temat od-
dzielnie. W związku z tym piesi, kierowcy, sportowcy, kibice, nie kibice to były odrębne grupy rozdzie-
lone. A ja wierzę w to, że istnieje sposób, w którym zarówno kierowcy i piesi, starzy, młodzi, kibice, 
mieszkańcy, którzy chcą, żeby było cicho i żeby nie świeciły te reflektory nad stadionem, że oni będą 
mogli rozmawiać razem i znaleźć na poziomie przed decyzyjnym, czyli na poziomie tworzenia takich 
dokumentów jak ten, wspólne stanowisko w tej samej sprawie. I to jest rzecz, której się do tej pory, jak 
mniemam, nie udało zrobić, ponieważ wypracowywanie wspólnego stanowiska w różnych sprawach 
przez różne grupy nacisku, przez różne lobby, nazwijmy to, jakoś się nie udaje. I nie ma takiego pomysłu, 
żeby mieszkańcy przekonywali się nawzajem, że jakieś rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wydaje 
się nie do przyjęcia, na drugi rzut oka i po pewnym złagodzeniu stanowisk różnych grup można przyjąć, 
pamiętając, że przyświeca nam myśl o dobru wspólnym mieszkańców i że Lublin ma być najlepszym 
miastem do mieszkania na świecie. To daje się wypracować. Wspólne stanowisko. Więc jeżeli pytasz 
o narzędzia, no to takim narzędziem jest miejsce do spotkania. MAL, CAL, jakkolwiek nazwać, to jest 
ta przestrzeń wspólna, w której mogą się spotykać mieszkańcy, której jakoś ciągle nie udaje nam się 
wykreować w Lublinie. 

Paulina Paga: Czyli tak naprawdę masz na myśli takie rozproszone przestrzenie, takie centra dla 
mikro demokracji. 

Marta Kurowska: Sąsiedzkie, sąsiedzkie. 

Paulina Paga: Bardzo różne środowiska, różnorodne, z różnym zapleczem światopoglądowym, 
ekonomicznym, odwołujące się do różnorodnych wartości, które po prostu na poziomie lokalnym 
mogą procedować w takim procesie dochodzenia do wypracowywania rozwiązań. 

Marta Kurowska: I jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Rozmawianie ze wszystkimi, którzy mają 
inne poglądy niż nasze, w świecie postcovidowym będzie konieczne. Więc możemy się tego uczyć już 
na poziomie podwórka. Bo jeżeli przetrwamy, to razem. Natomiast jeżeli będziemy tacy podzieleni na 
różne drobne grupki, to będziemy mieli z tym kłopot. 

Paulina Paga: Dziękuję ci za ten głos. I miałam oddać kolejny mikrofon Marcie, ale widzę, że 
Paweł tutaj w międzyczasie potakiwał głową. Pawle, twoja twarz intensywnie komentowała 
stwierdzenia Marty. Więc ja mam pytanie do ciebie o to właśnie na poziomie takim narzędzio-
wym. Jakie masz pomysły, jak to może zadziałać? W dokumencie Strategii były w pewnym mo-
mencie też takie projekty czy obszary kluczowe. Ale też kogo włączać do pracy nad rozwojem 
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właśnie w takich środowiskach wśród grup wrażliwych, w środowiskach bardzo różnorodnych? 
Też odwołuję się do tego, co ty, Marto Sienkiewicz, powiedziałaś, że osoby, które mogą repre-
zentować te grupy wrażliwe, też są bardzo niejednorodne, występują w każdym obszarze 
i w związku z tym też pytanie, jak zagospodarowywać te perspektywy i ten głos, aby one były po 
prostu jednakowo włączane i obecne, słyszalne, sprawcze? 

Paweł Prokop: Kiwałem głową z wrodzonej grzeczności, ale przede wszystkim z ogromnej sympatii 
zarówno do Marty, jak i do Krzyśka. Znamy się od wielu, wielu lat, setki rzeczy razem robiliśmy, więc po 
prostu jak ich słucham, no to się uśmiecham i zgadzam, no bo to są po prostu mądrzy ludzie, którzy 
robią w życiu bardzo wiele dobrego. To a propos kiwania głową. Po drugie, jak bym chciał tak bardzo 
dokładnie odpowiedzieć na twoje pytanie, tak jak je myślę, że w miarę dokładnie zrozumiałem, to mu-
siałbym mówić pół godziny. A jak mam mówić trzy minuty, to zwróciłbym uwagę na następujące ele-
menty. Jak dokładnie słuchałem Marty i Krzysztofa, to tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli mówimy 
o partycypacji, oczywiście na pewno jesteśmy dumni z tych wszystkich instrumentów, narzędzi, które 
w partycypacji stosujemy, ale partycypacja jest tym obszarem czy tą dziedziną, która ma to do siebie, 
że nie może stać w miejscu. Czyli to, że mamy doskonałe narzędzia i że one się sprawdzają czy spraw-
dzały rok czy 5 lat temu, to nie znaczy, że są dzisiaj dobre i wystarczające. Więc jakbym pozwolił sobie 
zebrać to, co wy powiedzieliście w całość, to bym powiedział o dwóch elementach. Po pierwsze, że nam 
po prostu dzisiaj trzeba dużo mniej partycypacji takiej, przepraszam za określenie, o charakterze plebi-
scytowym, czyli głosujemy, na co się zgadzamy, że jak troszkę więcej ludzi zagłosowało, to znaczy, że 
to jest trochę ważniejsze, w kierunku takiej właśnie partycypacji, powiedziałbym, włączającej, która 
polega na ucieraniu się, na wydyskutowaniu itd. To jest pierwszy element. A drugi element, o którym 
powiedział Krzysiek, czyli też partycypacja, powiedziałbym, troszkę bardziej branżowa. Czyli nie tak 
ogólnie ludzi włączamy czy tak ogólnie mieszkańcy są współkreatorami życia, bo to już wiemy, tylko na 
przykład w obszarze, o którym powiedziałem, planowania przestrzennego. Czyli tak idziemy bardziej 
sektorowo, branżowo, czyli rozmawiamy o tym, co jest dla nas takie czytelne, czyli o przestrzeni. I to 
jest jak gdyby ta pierwsza uwaga. Ja muszę powiedzieć, że te trzy punkty, czyli aktywne sąsiedztwo, 
z drugiej strony miasto międzypokoleniowe i miasto otwarte i włączające, bardzo się podobają. Czyli 
jak robimy jakiekolwiek badania dzisiaj, siedzi Michał Furmanek, ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, to 
jak gdyby z tych badań bardzo wyraźnie wynika, że mieszkańcy właściwie tak naprawdę, jak by wycisnąć 
jak cytrynę, to mówią o dwóch elementach. Po pierwsze, ważna jest dla nas lokalność, taka namacalna 
lokalność. A po drugie, przepraszam za kolokwializm, środowisko, czyli nazwijmy to zieloność, ekologia. 
I to jest nam bliskie. Bliska nam jest lokalność i to, żebyśmy żyli w przyjaznym, dobrym środowisku. 
A jeżeli tą kulturą, która jest dzisiaj nam najbliższa, jest ta kultura spotkań, to, o czym Marta mówiła, 
dobre przestrzenie do tego zarówno zamknięte, jak i otwarte, no to to jest właśnie ten element, żeby-
śmy się spotykali i rozmawiali możliwie najbliżej siebie. Temu też służy to, nad czym zaczyna teraz 
Urząd Miasta pracować, czyli plany dla dzielnic, czyli ten absolutnie dla mnie idealny model miasta pięt-
nastominutowego. Pamiętacie, jak w dawnych czasach się budowało zamki krzyżackie? Żeby do wie-
czora dojechać, żeby tam tego krzyżaka nie utłukli na noc. Miasto piętnastominutowe to jest podobna 
filozofia, żeby było kompaktowe, załatwić wszystko w pobliżu. I to jest fajne. Bardzo mi się też podo-
bają, jak już mówimy o miejscach, np. biblioteki. A zachwyciło mnie, że powinny pełnić funkcję kulturo-
twórczą, więziotwórczą, wspólnototwórczą. Zgadzam się w 100%. Boże drogi, bardzo tylko błagam, nie 
zapomnijmy, że tam też książki trzeba czytać. Ja jako fanatyk czytania książek jestem w kilku bibliote-
kach zapisany, oprócz tego kupuję, kupę forsy wydaję na książki, to chciałbym też, żebyśmy o tym nie 
zapomnieli. Jeżeli chodzi o miasto międzypokoleniowe, to to jest mi najbliższe zarówno jeśli chodzi 
o moją aktywność społeczną, jak i jeżeli chodzi o moją aktywność w obszarze zarządzania, czym się 
zawodowo zajmuję. Jestem najgłębiej przekonany, że kluczem do dobrego świata, do dobrego życia 
i mam nadzieję, że tak będzie w Lublinie, jest międzypokoleniowość, czyli mądre wykorzystanie poten-
cjału każdego z pokoleń. Natomiast jeśli o coś miałbym apelować, jak pytasz o narzędzia, to bym po-
wiedział dwie rzeczy. Jak mówimy o międzypokoleniowości, to jestem bardzo przywiązany do takiego 
mądrego mentoringu międzypokoleniowego. Ale to nie może być taki mentoring paternalistyczny. To 
nie może być taki mentoring, że ludzie, macie nas słuchać, bo my posiedliśmy wszelką mądrość. To nie 
może być taki model transmisyjny, czyli transmisja od mądrych do tych młodszych głupszych. Nie, nie, 
to musi być z takim pełnym uznaniem takiej równości, takiego wzajemnego szacunku. Oczywiście ten 
taki już brzmiący wręcz jak slogan, że starsi będą młodszych uczyli o doświadczeniu życiowym, a młodsi 
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starszych tych nowinek technologicznych, to się nawet klei. To jest dosyć logiczne. Tak możemy to na-
zywać. To jest nawet fajne. Oczywiście też trzeba pamiętać, żeby nie było wykluczenia cyfrowego se-
niorów, no bo wtedy jakim jestem mentorem, jak kliknąć nawet nie mogę tam, gdzie trzeba. Co to za 
mentor, co mu się chrzani komputer? Więc w tym sensie oczywiście to byłoby złe. Natomiast ostatnie 
zdanie dotyczy tej wrażliwości, czyli tego, o czym my rozmawialiśmy w naszym TGR-rze. Ja byłbym 
absolutnie najszczęśliwszy na świecie, gdyby się udało osiągnąć czy gdzieś tam w tyłu głowy mieć taki 
mechanizm, że wrażliwość społeczna ma taki charakter horyzontalny. Czyli jest takim, można powie-
dzieć, kreatorem w ogóle myślenia, taką płaszczyzną w ogóle generalnie myślenia o rozwoju miasta, 
czyli takim elementem, który konstytuuje myślenie o mieście. To jest ta wrażliwość. Czyli to, co zrobić, 
żeby w różnych pokoleniach stworzyć takie myślenie, że warto być, nie wiem, solidarnym, wrażliwym, 
otwartym, zaangażowanym, a nie, nie wiem, leniwym, wygodnym i biernym. I zlikwidowanie takiej ob-
ojętności czy takiego właśnie wygodnictwa, to to wydaje mi się, że jest istotne. Nie wiem, jak to ona-
rzędziować. Pewnie edukując. Trudno mi sobie wyobrazić inne, lepsze narzędzie. Więc dobór tych trzech 
elementów, aktywne sąsiedztwo, międzypokoleniowość i ta otwartość, i inkluzja czy włączanie to lo-
gicznie skonstruowane elementy miasta wielopokoleniowego i społecznie zaangażowanego. 

Paulina Paga: Dziękuję ci za ten głos. Ja tutaj pozwolę sobie w zadaniach i projektach kluczowych 
zacytować właśnie w Mieście otwartym i włączającym prowadzenie kampanii edukacyjnych do-
tyczących różnorodności oraz budujących świadomość istnienia „niewidocznych” grup społecz-
nych poprzez kampanie społeczne, lekcje wychowawcze, akcje i eventy. Chciałabym się jeszcze 
odnieść szerzej do celu, którym jest miasto otwarte czy bardziej otwarte w 2030 i bardziej włą-
czające. Marto, po przestudiowaniu wnikliwym kierunków wypracowanych przez wszystkie TGR-
y w tym sensie uważam, że twoja pozycja jest uprzywilejowana, ponieważ nie siedziałaś w tej 
pracy tak długo i w związku z tym też części kwestii nie uważasz za oczywiste albo wielokrotnie 
powtarzane, tylko masz ten efekt świeżości, biorąc do ręki właśnie dokument, i sprawdzasz na 
poziomie praktyczki, co on do mnie mówi, jakie wskazuje kierunki, czy starając się o środki gran-
towe, na jakie zapisy w Strategii się będę mogła powołać, żeby udowodnić, że z perspektywy 
myślenia o mieście, jego rozwoju jest to dla miasta wspólną wartością. 

Marta Sienkiewicz: Jako organizacja, która właściwie już od szesnastu lat pracuje w kwestii równości, 
włączania i przeciwdziałania wykluczeniu, muszę powiedzieć, że zapisy Strategii w obszarze naszego 
punktu, nad którym pracujemy, czyli tego miasta otwartego, włączającego, wielopokoleniowego 
brzmią fantastycznie. Na poziomie tego, jak to się czyta, to brzmi rzeczywiście spektakularnie wręcz. 
I nawet sobie wynotowałam kilka takich zdań, które są zaskakująco idealne, ale aż tak bardzo ogólne, 
że trudno mi się jakkolwiek do niech odnieść na poziomie praktycznym. W strategii odnośnie miasta 
wrażliwego, miasta otwartego pojawia się stworzenie polityki samorządowej na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu pojawia się system współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w celu upowszech-
niania tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji. To brzmi bardzo ładnie. Bardzo się z tym zgadzam 
i bardzo chciałabym się powoływać na te zapisy, pisząc projekty, natomiast patrząc na prace grupy ba-
dawczej, grupy roboczej, głównym elementem, który był poruszany, z tego, co pamiętam, i tak jak to 
też pamiętam z pracy, bo Ania Dąbrowska pracując przy tej grupie, również często to powtarzała, była 
edukacja, edukacja antydyskryminacyjna i edukacja antyprzemocowa. To były takie elementy, które 
wybrzmiały, były na pierwszym miejscu, były pierwszym punktem i pojawiały się najczęściej, jeżeli cho-
dzi w ogóle o zmianę postaw. Bo wiecie Państwo, zmiana, jakiej my chcemy, jest zmianą wrażliwości, 
zmianą świadomości, zmianą postaw, zmianą trochę postrzegania świata, trochę zmianą perspektywy. 
To jest bardzo trudno zmierzyć. I to jest bardzo trudno sprawić projektami realizowanymi w dwuletniej 
czy rocznej perspektywie. To nie może być tak, że oto teraz w 2021 rozpoczynamy projekt zmiany i pro-
jekt antydyskryminacyjny włączający, jakkolwiek go nazwiemy, i on będzie trwał dwa lata. Jest to ab-
solutnie niemożliwe. Natomiast te zapisy są istotne. Uważam, że to jest bardzo dobrze, że one się po-
jawiły, natomiast są tak bardzo ogólne, że właściwie nie pojawiają się tu żadne pojęcia kluczowe, nie 
pojawia się w ogóle edukacja antydyskryminacyjna. Takiej pojęcie się nie pojawia. Pojawia się edukacja 
włączająca, która, nie wiem, czy Państwo wiecie, mówi o edukacji, o grupach na poziomie szkoły pod-
stawowej, o osobach, które mają różne stopnie niepełnosprawności. Natomiast my chcemy mówić 
o kwestiach trochę innych, kwestiach związanych z płciowością, kwestiach związanych z różnorodno-
ścią narodową, etniczną, religijną. To są bardzo wrażliwe rzeczy, które się w tej Strategii tutaj nie poja-
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wiły. A przynajmniej nie pojawiły się w takim wymiarze, w jakim my byśmy chcieli, żeby były. Co z do-
brych narzędzi mogę tutaj wymienić, to jest to pojawienie się w ogóle monitorowania, sprawdzania 
kwestii zgłaszania np. przestępstw motywowanych nienawiścią, motywowanych uprzedzeniami raso-
wymi czy etnicznymi, narodowościowymi. Też wspomnienie o bezpieczeństwie tej grupy osób szcze-
gólnie narażonych na właśnie tego typu przestępstwa. To jest bardzo ciekawe i bardzo byśmy chcieli 
jakoś ten temat rozwijać i partycypować w nim. Natomiast ja mam takie poczucie, że w niektórych 
tematach, tych wrażliwych szczególnie, o których my mówimy, bardzo ważne byłoby, żeby czasami, ale 
myślę, że wszystkich też tych, o których tutaj rozmawiamy, miasto powinno czasami powiedzieć: ok, 
tu się nie znamy, tego nie wiemy, tego nie potrafimy. Wy macie doświadczenie, i tu mówię o nas 
wszystkich, tak jak tutaj siedzimy, macie wiedzę, macie też ludzi, którzy przez wiele lat się szkolili w da-
nym temacie. Powiedzcie nam. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy to zrobić i wykorzystać 
tą platformę. Jak teraz tego nie zrobimy, to będziemy przez 10 lat mogli sobie wypominać albo po prostu 
walczyć dalej. Więc po prostu zawalczmy o te tematy, które są dla nas ważne, teraz. 

Paulina Paga: Dziękuję ci za ten głos. Do ciebie, Pawle, będę miała prośbę o mikrofon, bo mamy 
tutaj głos z sali i chęć udzielenia odpowiedzi przez Pana Michała Furmanka. Natomiast w drodze 
do tego mikrofonu ja jeszcze sobie pozwolę na krótki komentarz. Korzystałam z tego właśnie 
w sposób narzędziowy, czytając ten dokument Strategii, a mianowicie z tych podrozdziałów, 
a właściwie takich przypisów do rozdziałów, czyli jak ocenimy postęp w realizacji celu. Rozu-
miem, że to się nie znajduje w tej nadrzędnej Strategii, ale że trochę nam pokazuje kierunek, 
w jaki sposób będziemy to sprawdzać i w jaki sposób będziemy badać, czy jesteśmy na właści-
wym moście albo czy płyniemy w dobrym kierunku. Ja tutaj już nie spekulując, oddaję mikrofon 
Wydziałowi Strategii, Michał Furmanek. I jeśli Państwo chcielibyście zabrać głos, to też mam 
prośbę o zgłaszanie chęci wypowiedzi i czekanie na mikrofon, ponieważ bez tego nie uda nam się 
ani transmitować, ani tłumaczyć ja PJM. Co nie znaczy, że to jest wyczerpana lista pytań do pa-
nelistów. Także proszę pozostać w gotowości. 

Michał Furmanek: Dobry wieczór. Marto, ja się bardzo cieszę, że zauważyłaś ten element, który był 
naszą intencją w Strategii. Chciałem powiedzieć, że my traktujemy Strategię jako mapę drogową. I te 
wartości, które zostały w tym dokumencie zapisane, które dotyczą otwartości na innych, tolerancji, 
gościnności, to jest takie credo, które miasto wpisuje w najważniejszy dokument zarządczy. To jest 
deklaracja naszego światopoglądu. Co ciekawe, na poprzednim Panelu dziś po południu, w którym mia-
łem przyjemność brać udział, zostało zadane pytanie przez prowadzącego, czy my się nie boimy. Bo co 
by było, gdyby przyszła inna władza o innej orientacji? I czy przypadkiem te słowa, których używamy, 
klucze, na przykład w naszej wizji przyszłego miasta, które jest miastem właśnie otwartym, gościn-
nym, miastem, w którym każdy bez względu na orientację, płeć, pochodzenie, skąd przychodzi, jakie 
wyznaje wartości, jaką wyznaje religię, może się czuć w tym mieście jak swój. To jest bardzo ważne. Jak 
swój. Bo my Lublinianie, Lublinianki jesteśmy ludźmi, którzy wszystkich, którzy tu przychodzą i dekla-
rują, że są Lublinianami i Lubliniankami, uważamy za takich. My, rodowici Lublinianie. Paweł może to 
potwierdzić. Myśmy kiedyś o tym rozmawiali. I ta otwartość, ta inkluzyjność jest takim naszym credo. 
I oczywiście na poziomie wykonawczym my nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkiego, ale wydaje 
nam się, że właśnie ten element edukacyjny to jest właśnie taki komponent, który powinien tych rzeczy 
uczyć, do nich prowadzić. Bo ich się nie da nauczyć w krótkim czasie. Zakorzenić w społeczeństwie. Tak 
jak dzisiaj nie przekonamy 60% Polaków, żeby się szczepili. Po prostu nie. Nie zmienimy im mózgów 
jakąś korbką. Nie przekręcimy. I dokładnie z tymi elementami jest tak. To jest nasza deklaracja woli, że 
chcemy, aby tak było i chcemy, żeby Lublin w przyszłości tak wyglądał, a Strategia jako dokument, 
który jest mapą drogową, po prostu jest potwierdzeniem tej woli. 

Paulina Paga: Tak. Spodziewam się twojego komentarza. Przy okazji sobie pozwolę pomiędzy, 
korzystając z przywileju moderacji, czy to znaczy, że możemy rozumieć, że właśnie już takie kon-
krety wykonawcze na poziomie właśnie tworzenia horyzontalnej polityki równego traktowania 
i zarządzania różnorodnością, czy samo uwzględnienie, że właśnie telefon zaufania powinien 
funkcjonować w wersji dwujęzycznej, rozumiem, ze tworzenie tych… 

Publiczność: A dlaczego dwujęzycznej a nie trzy? 
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Paulina Paga: Tak, przepraszam, moja pomyłka. Czyli rozumiem, że możemy to potraktować też 
jako deklarację Urzędu, że macie świadomość, że tutaj są właśnie ci eksperci, którzy już zadedy-
kowali swój czas, energię i wkład merytoryczny, pracując w toku grup roboczych i deklarują go-
towości do współtworzenia takich ram dokumentów wykonawczych, wdrożeniowych? 

Michał Furmanek: Dokładnie temu służy Strategia nadrzędna. Ona ma wyznaczać ramy, a potem one 
są wypełniane rozmaitymi dokumentami, programami, strategiami sektorowymi, modelami współ-
pracy. Nadrzędna strategia otwiera pola. Temu służy. 

Paulina Paga: Dziękuję. To zaproponuję taką kolejność, że damy szansę Marcie na odniesienie się 
do tej wypowiedzi. I tutaj już mikrofon idzie właśnie do księdza. 

Marta Sienkiewicz: Ja chciałam tylko dodać, że ten mój komentarz to nie zarzut, ale mam takie poczu-
cie, że czasami rzeczy nienazwane nie istnieją. To znaczy jeżeli my nie mówimy o bardzo konkretnych 
grupach i bardzo konkretnych przesłankach, to tak naprawdę można wrzucić w tę kategorię wszystko 
albo nic. I czasami warto jest wymienić dokładnie, o kim my w ogóle rozmawiamy w tych grupach wy-
kluczonych, o tych grupach, które są zagrożone jakimś takim brakiem dostępu do usług. Kto to w ogóle 
jest? To tylko o to mi chodziło. 

Paulina Paga: Dzięki. 

Mieczysław Puzewicz: Bardzo mi miło, jestem ksiądz Mietek Puzewicz. Od lat 42 Lublinianin, ale 
w ogóle krew mam w połowie wileńską, w połowie kaszubską. Tak się ułożyły moje losy, że zamiesz-
kałem w Lublinie. Ja tutaj trochę reprezentuję głos Lublina ubogiego, bezdomnego, uchodźczego, tego, 
który wyszedł z więzienia i ostatnio zaszczurzonego. Nie wiem, czy trafiłem w dobre towarzystwo. Ale 
przede wszystkim chciałem powiedzieć: wielkie brawo dla tych, którzy myśleli i stworzyli ten dokument. 
Bo dzisiaj myślenie jest absolutnie fantastyczną sprawą, jeżeli ktoś się decyduje na myślenie, jeszcze 
chce to napisać. Tak samo bardzo dziękuję Państwu panelistom, że zechcieli się właśnie tutaj podzielić 
pewnymi refleksjami. Ja co prawda mam zacięcie metodologiczne i może nawet miałbym pytanie 
o samą metodologię powstawania tej Strategii, ale jest taka klasyka, powiedzmy, francuska metodo-
logii voir, juger, agir – widzieć, ocenić, działać. Oczywiście tu jest trochę inna metoda zastosowana 
w tym dokumencie, który przejrzałem, a interesujące mnie części przeczytałem. I teraz, proszę Pań-
stwa, dobrze, że powstaje jakaś wizja. Pozwolę sobie przytoczyć, nie wiem, czy Państwo to znają, pierw-
szy właściwie obraz miasta Lublina stworzony przed prawie dwustu laty przez Pana Sierpińskiego. Cza-
rujący. Oprócz tego, że Pan domaga się, żeby w końcu odebrać Łęcznej jarmarki bezprawnie zagrabione 
i żeby wróciły do Lublina, przeczytam Państwu ostatnie kilka akapitów, które są moim zdaniem nie-
zwykle inspirujące. „Warszawa, kiedy Zygmunt III przeniósł do niej stolicę z Krakowa, była taką, może 
nawet mniejszą wsią jak dziś Lublin. Jeżeli w ciągu lat dwustu w wieku, w którym oświata i przemysł 
szły bardzo powoli, mogła przyjść do tej świetności, dlaczegoż Lublin dzisiaj, kiedy w innych Państwach 
olbrzymim postępem wzrastają miasta, nie mógłby także pod ojcowską opieką rządu i użyciem nowych 
dzielnych środków pójść za przykładem Nowego Jorku, Oksfordu i tylu innych miast amerykańskich i an-
gielskich”. 200 lat temu, prawda? Co się stało, że Lublin nie poszedł w tym kierunku? Oczywiście tu 
jeszcze są prawie dwa wieki historii, dwie wojny itd. Ale pytanie, ktoś przed dwustu laty miał taką wizję. 
Następna rzecz, którą chcę powiedzieć, cieszę się, że tutaj jest głos NGO-sów, bo proszę Państwa, NGO-
sy wyprzedzają o kilka długości działania różnych instytucji, również samorządowych. I zwłaszcza w Lu-
blinie obserwuję fenomenalne rzeczy, które robią NGO-sy. Od podziwu dla tego, co robi Homo Faber czy 
Pan Krzysztof. Ale tu jest kilka rozwiązań funkcjonujących fenomenalnie, które nie znajdują wsparcia, 
a właściwie znajdują wsparcie z zewnątrz, spoza struktur miejskich. Mogę sypać przykładami. Powie-
działem o tych szczurach, bo w Strategii zabrakło tego. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Lublin jest 
jednym z najbardziej zaszczurzonych miast Polski. Co prawda nie dorównujemy Wrocławiowi, gdzie na 
jednego mieszkańca przypadają cztery szczury, u nas prawdopodobnie dwa. I co robić ze szczurami? Ja 
prowadzę dwie organizacje: Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Od nie-
dawna egzystujemy w dawnych budynkach komisariatu nr 6 na Tatarach. No i mamy szczury. Kiedy 
zwróciłem się do trzech instytucji miejskich z tym problemem, odpowiedzialnych za to, wszędzie usły-
szałem na początku: proszę napisać podanie. Stwierdziłem, że nie wiem, czy szczury ulegną presji po-
dań i wolałem po prostu poszukać rozwiązań natychmiastowych. I to jest działanie NGO-su, że NGOs 
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musi znaleźć rozwiązanie natychmiast i skuteczne. Napisaliśmy te podania. Na razie inaczej przepę-
dzamy szczury. Czyli cieszę się, że istnieje ta linia kontaktu i wymiany doświadczeń między NGO-sami, 
które naprawdę w Lublinie w wielu dziedzinach są czołówką światową, jeśli chodzi o pewne rozwiąza-
nia. Jak mówię ja patrzę trochę na to z boku, bo jestem dopiero od 42 lat lubinianinem, ale widzę tutaj 
potencjał wręcz niesamowity. Wreszcie ostatnia rzecz, nie wiem, na ile powinniśmy się liczyć, Pan tutaj 
chyba wspomniał o rzeczach nieprzewidywalnych, ale co będzie, jeżeli za kilka miesięcy właśnie Lu-
belszczyzna i Lublin zostanie zalana przez dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. W tej chwili jest 
wzmożony ruch, to wiem od straży granicznej, jeśli chodzi o Ukraińców przekraczających granicę w kie-
runku Polski. Każdy, kto ma taką możliwość, w razie gdy Putin pójdzie, wolałby mieszkać w Europie. 
Ma dzieci itd. I tu jest pytanie o taką pewną przezorność. Czy my wtedy nie musimy pomyśleć o jakichś 
natychmiastowych działaniach, ja te rzesze ewentualnych przybyszów, uchodźców przyjąć. Dziękuję. 

Paulina Paga: Widzę potakujące głowy też na widowni. Pozwolę sobie po imieniu, bo się znamy. 
Jacku, czy chciałbyś się odnieść? 

Publiczność: Ja się zgadzam z tym zdaniem. To rzeczywiście tak jest, spodziewamy się tej wojny. Też 
rozmawiam z Ukraińcami, których jest w Lublinie sporo, i wszyscy, że tak powiem, są tak do tego na-
stawieni. W ogóle nie mamy takich przestrzeni, żeby jakoś to zagospodarować. To powinno być zadanie 
Państwa przede wszystkim, potem samorządów, ale Państwo się jakoś do tego nie kwapi, nie widzę 
żadnych przygotowań. I pamiętam parę dobrych lat temu, chyba w 2014, jak była wojna w Donbasie, to 
oglądałem w dzienniku telewizyjnym takie właśnie informacje o ośrodkach osób przyjmowanych. 
Wtedy nie było takiej fali. Ale teraz będzie sytuacja znacznie groźniejsza. To ma pójść szerszą falą i nie 
widzę żadnego cienia przygotowań. Uświadomiło mi to tę sytuację. 

Paulina Paga: I pogłębiając być może to pytanie w takim razie, czy jest na to przestrzeń, aby 
samorządy przejmowały odpowiedzialności w tych obszarach, gdzie, jeśli możemy zaryzykować 
stwierdzenie, Państwo nie będzie po prostu wydolne proponować działania systemowe? To jest 
bardzo ważny wątek i taka logika, którą operowaliśmy podczas pracy nad Strategią, czyli jednak 
przewidywanie potencjalnych scenariuszy dla przyszłości związanych i z przemianami klimatycz-
nymi, i z gwałtownymi zmianami demograficznymi, chociaż wtedy gwałtowność tych zmian, pa-
miętam, podczas rozmów przewidywaliśmy w trochę inną stronę, to znaczy przewidywaliśmy ra-
czej, wyrażając obawami, że Lublin się będzie wyludniał i że średnia wieku w Lublinie będzie ro-
sła, i że Lublin w dosyć niedługiej perspektywie stanie się miastem senioralnym. Ale bardzo dzię-
kuję za to pytanie, bo jednak myślenie strategią jako dokumentem jest też naszym w pewnym 
sensie narzędziowym statkiem kosmicznym, którym odpowiadamy na nie tylko bieżące wyzwa-
nia, ale na te, które nadchodzą, a które są może nie tak trudne to wyartykułowania, ale jednak 
konsekwencje tych wyzwań są nieoczywiste w związku z wielością potencjalnych scenariuszy. Nie 
wiem, czy ktoś z Państwa chciałby się do tego odnieść. 

Paweł Prokop: Krótko odpowiadając na to, o czym mówił ksiądz Mietek, to wydaje się, że to jest dosyć 
oczywiste, że w sytuacji, gdy w jakimś tam sensie Państwo, nie chcę użyć tego słowa, ale trochę abdy-
kuje od tych funkcji, które wypełniać powinno, to w naturalny sposób ambasadorem pewnych rzeczy 
staje się samorząd. I to jest zrozumiałe. Natomiast też logiczne jest to, że samorząd tego wszystkiego 
nie zrobi. I teraz jak czytam twoją wypowiedź, Mietku, to ja ją, krótko mówiąc, rozumiem tak, że wydaje 
się, że tendencja powinna być taka, ona już jest wyraźnie zarysowana, a jestem głęboko przekonany, 
że powinna być coraz szersza, że miasto bardziej powinno pełnić funkcje takie, powiedziałbym, regula-
cyjno-kontrolno-zlecające. Natomiast w coraz większym stopniu przekazywanie tych zadań, w których 
NGO-sy mają wiedzę, know how, doświadczenie, potencjał, zaangażowanie po prostu organizacjom. 
Więc ta droga, że samorząd musi być odpowiedzialny za pewne procesy, które u nas występują, a na 
przykład mamy zwiększoną liczbę uchodźców, i oczywiście skoro to know how mają organizacje poza-
rządowe, to one po prostu powinny to wykonywać. I jak już trzymam mikrofon, bo szybko się tak nie 
dorwę, to jeszcze jedno zdanie tylko. Myśmy rzeczywiście, Marta, w ramach naszej pracy, naszego TGR-
u dotyczącego wrażliwości, ogromnie dużo mówiliśmy o edukacji antyprzemocowej, o edukacji równo-
ściowej czy antydyskryminacyjnej. Myśmy w ogóle zarysowali, ogromną część naszych spotkań poświę-
ciliśmy na bardzo szczegółowe zdefiniowanie wszelkiego rodzaju mniejszości. Albo powiedzmy jeszcze 
precyzyjniej – wszelkiego rodzaju tych grup, którym w naturalny sposób jest trudniej. I na to nakładali-
śmy tą siatkę działań edukacyjnych właśnie takich antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych. Więc 
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widząc, że jest tego dużo mniej w tekście dokumentu, rzeczywiście pierwsza reakcja jest taka związana 
z zaskoczeniem. Natomiast to, co Michał mówi, do mnie przemawia. Jeśli tolerancja jest tym elemen-
tem, który ma przenikać dokument i jest to pewnego rodzaju deklaracja, a pamiętamy naszą poetykę 
lejka, no to wszystko się nie znajduje, więc jak gdyby wybieramy te sformułowania, które mają taki 
charakter ogólny i to opisujący. Także to w tym sensie do mnie przemawia. Dzięki. 

Paulina Paga: Ja też tak odczytałam tę pierwszą część narracyjną przedmowy, która w pierwszym 
właściwie zdaniu odwoływała się do praw człowieka, stwarzania możliwości do rozwoju dla każ-
dego i każdej, i jakości życia w sensie takiego prawa do życia w mieście o jakościach określonych, 
które dają właśnie szanse rozwojowe i pozwalają marzyć. Ale ponieważ mamy jednak pewien 
reżim czasowy, chciałabym zadać być może ostatnią rundę pytań dotyczącą takich jeszcze nadal 
instrumentów wykonawczych, a właściwie takich obszarów potencjalnych ryzyk. Bardzo dziękuję 
za tę orzeźwiającą wypowiedź nawiązującą do aktualnej sytuacji na granicy czy w pasie przygra-
nicznym i potencjalnych konsekwencji, ale też właśnie myśląc dokumentem Strategii i myśląc 
o NGO-sach lubelskich jako niezwykłym potencjale, który właśnie jest zwinny, operacyjny i być 
może dużo łatwiej reagować na palące wyzwania na zasadzie takiego właśnie plastra pomoco-
wego reakcyjnego, zanim machiny systemowe zostaną uruchomione, chciałam zadać właściwie 
dwa pytania czy pytanie dwuczłonowe. I o wsparcie w perspektywie właśnie 2020–2030 dla or-
ganizacji pozarządowych, aby w sytuacjach być może właśnie kryzysowych czy takich, które jest 
nam trudno w tej chwili przewidzieć, aby one po prostu mogły być wzmocnione i mogły być na 
tyle samo stanowiące i rozwinięte, a przynajmniej żeby ta tendencja nie działała w drugą stronę, 
więc systemowe narzędzia wsparcia wpisane w Strategię. I drugie pytanie ogólne, nie dlatego, 
że bym chciała w pesymistycznych nastrojach tutaj nas wszystkich zostawiać, ale raczej dlatego, 
że widzę szansę w tym spotkaniu, że to jest być może ostatni czy przedostatni dzwonek, żeby, 
jeśli są jakieś wątpliwości, tutaj je wyrazić i jeszcze do 20 grudnia ewentualnie przepracować 
i przeprocedować. A zatem chciałabym was zapytać o potencjalne mielizny, które wynikają z tego 
dokumentu, o obszary, które być może nie są dość wyraźnie sformułowane, być może o takie 
kwestie, które zamykają drogę czy do ubiegania się o finansowanie, czy o powstawanie polityk 
wdrożeniowych, czy tak jak obydwie Marty powiedziały, że z jednej strony mamy tę taktykę lejka 
i tego, że dążymy do sytuacji, w której syntetyzujemy jeszcze bardziej i kompaktujemy Strategię, 
z drugiej strony w sytuacji, kiedy ona ma mniej treści i wchodzi na większy poziom ogólności, 
może się pojawić taka sytuacja, że rzeczy czy kwestie nie nazwane po prostu znikają z naszego 
horyzontu myślowego, kiedy nie odnoszą się do tego osoby współtworzące Strategię. Czy widzi-
cie gdzieś takie wątpliwości, czy widzicie gdzieś takie obszary? Nie musicie odpowiadać punk-
towo na każde z tych podpytań. Raczej chciałabym tak sformułować to pytanie, jakie widzicie 
kwestie, bez których wyartykułowania nie chcielibyście opuścić tej sali. Krzysztof, patrzysz na 
mnie ze zrozumieniem, więc może zacznijmy od ciebie. 

Krzysztof Jakubowski: Oczami prosiłem o głos jako pierwszy. Ponieważ ja jestem wielkim fanem 
i zwolennikiem demokracji samorządowej i jednostek pomocniczych, czyli dzielnic, więc bardzo mi się 
podoba koncepcja tego, żeby była duża dostępność różnych usług w dzielnicach. Natomiast przejrza-
łem też Strategię pod kątem rad dzielnic, rad jednostek pomocniczych. Rzuciło mi się w oczy to, że jest 
mowa o współzarządzaniu miastem poprzez wydatkowanie rezerwy celowej dla rad dzielnic. Natomiast 
zwrócę uwagę, że ta rezerwa celowa to jest kwota niewielka, na przyszły rok podwyższona do 170 ty-
sięcy złotych na jedną radę dzielnicy. To jest drobny ułamek. I mam takie dwa pomysły, propozycje, 
które próbuję forsować, na szczęście mam teraz mikrofon, to znowu spróbuję, które mogłyby wpłynąć 
na wzrost znaczenia tych rad jednostek pomocniczych. Jeden pomysł jest taki, że Lublin byłby liderem 
i pionierem w Polsce, więc myślę, że warto, to jest oddanie wyłącznych kompetencji w myśl tej właśnie 
decentralizacji miejskiej, wyłącznej kompetencji radom jednostek pomocniczych. I mam tu konkretną 
propozycję. Chodzi tu o decydowanie tylko przez rady dzielnic o wydatkowaniu środków, pieniędzy z bu-
dżetu miasta na remonty chodników i/lub dróg takich dzielnicowych, osiedlowych, miejskich. Gdyby 
tylko rady dzielnic o tym decydowały, znaczenie, nawet dla przyjezdnego mieszkańca, ważność tej Rady 
Dzielnicy byłaby znacznie większa. I druga rzecz to jest co, co zrobiło miasto Gdańsk, na czym warto się 
wzorować. Tam środki do dyspozycji rad dzielnic są uzależnione od liczby mieszkańców danej dzielnicy 
i frekwencji w wyborach do rady dzielnicy. Więc standardowo to jest 12 zł na mieszkańca. A jeśli ta 
frekwencja będzie na poziomie chyba powyżej 16 lub 18%, to jest 18 zł razy liczba mieszkańców. I gdy 
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to wprowadzono, to w 2019 roku w wyborach do rad dzielnic w Gdańsku frekwencja przekroczyła 20%. 
W Lublinie nam spadła ostatnio i jest chyba 7%. I wydaje mi się, że gdyby tak dociążyć te rady dzielnic, 
zwiększyć ich znaczenie, byłoby większe zainteresowanie mieszkańców. I to da duży napęd właśnie 
oddolny do angażowania się w rozwój miasta. To jest to, co chciałem powiedzieć, bez czego nie chcia-
łem stąd wyjść. 

Paulina Paga: Dzięki. 

Marta Kurowska: Pytałaś o mielizny. Szczególnie po tym co ksiądz Puzewicz mówił, wydaje mi się, 
warto przypomnieć sobie to, o czym rozmawialiśmy podczas pracy grup tematycznych, a mianowicie, 
że piszemy tę Strategię na miarę naszej wyobraźni, na miarę tego, co już znamy, co sobie wyobrażamy, 
że może być, a już wiemy, że będą się działy rzeczy, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Jeżeli dokument ma być na 10 lat do przodu, to brakuje mi w nim faktora X. Czyli czegoś, co się trafi, co 
nie jest dzisiaj nazwane, nie jest przewidziane, natomiast miasto będzie się musiało odnieść do tego. 
Bo wszyscy mieszkańcy będą musieli w tym żyć i zareagować. Tak jak na covid, tak jak na spodziewaną 
falę uchodźców i tak jak na inne zjawiska wynikające choćby z katastrofy klimatycznej, których dzisiaj 
nie umiemy nazwać. Tego w dokumencie mi brakuje. Ja w swoich skromnych planach Fundacji Tu Obok 
jak piszę strategię i plan, to zawsze sobie zostawiam taki kawałeczek na coś, czego tworząc ten plan 
nie wyobrażam sobie. Życie zawsze przynosi coś ciekawego, co się akurat w tym miejscu mieści. I nawet 
taka gotowość mentalna, bez narzędzi, bez finansowania już pozwala się zachować w tej całkiem nowej 
sytuacji. 

Paulina Paga: Czy tutaj są może jakieś instrumenty, które były przyjęte albo których nie jesteśmy 
w stanie odczytać, czytając poszczególne rozdziały rozdział po rozdziale, które są ukryte gdzieś 
w warstwach? 

Mariusz Gwozda: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mariusz Gwozda, a tutaj siedzi Mateusz Stęp-
niak. Chyba powinniśmy o sobie powiedzieć, że jesteśmy zarówno autorami, jak i redaktorami tej części 
Strategii. Bo wszystko to, co jest napisane tekstem zwartym, te wstępy, to nasze dzieło, a wszystko 
to, co jest w punktach, w celach, w celach szczegółowych to jest maksymalne oddanie tego, co Państwo 
nam powiedzieliście na etapie konsultacji. Cieszę się bardzo z tej dyskusji, bo słyszę dużo naprawdę 
bardzo ważnych dla nas opinii, ale do pewnych rzeczy też chciałbym się odnieść a propos ostatniego 
zdania. No właśnie to jest słabość Strategii, że następują wydarzenia, na które nie mamy wpływu i nie 
jesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić za 2, 3, 5 czy 7 lat. Natomiast to słowo otwartość jest słowem 
tak pojemnym, że staraliśmy się maksymalnie oddać tę ideę, o której Państwo mówiliście, by to miasto 
było otwarte absolutnie dla wszystkich, którzy chcą tutaj zamieszkać, by to miasto było otwarte abso-
lutnie dla wszystkich, od młodych po seniorów. I by to miasto było zaangażowane, czyli maksymalnie 
stawało twarzą do problemów, które się zdarzają dziś i przydarzą w przyszłości. Jeśli chodzi o uchodź-
ców, to już powiem jako mieszkaniec, nie jako urzędnik, bardziej wyobrażam sobie empatyczną po-
stawę miasta Lublina niż miasta Zamościa czy Chełma. To tyle. Dziękuję Państwu za te głosy. Chciałem 
tylko powiedzieć, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić, dlatego te strategie 
pisze się co 10 lat. 

Paulina Paga: To może ad vocem, poproszę o przekazanie mikrofonu. 

Mieczysław Puzewicz: Patrząc przez te 42 lata na Lublin, jeżeli się rzeczywiście coś wydarzy na wscho-
dzie, to my mamy tutaj duże szanse. Rzeczywiście Pan ma rację, Zamość, Chełm są mniej przewidy-
walne. Czy Państwo znają tę historię o dziurze, która nagle zrobiła się na środku ulicy w Bombaju? Hin-
dusi siedli i medytowali, co tu zrobić. Kiedy była w Moskwie, to Panowie kupli pół litra stolicznej, wypili 
i zapomnieli. Jak ta dziura była w Warszawie, to wszyscy brali telefony i dzwonili do mediów, że trzeba 
coś z tym zrobić. A jak ta dziura była w Sztokholmie, to Sven i Lars zebrali się i ją zasypali, nie czekając 
na media, na cokolwiek. I ja myślę, że jeżeli coś będzie działo się na granicy z Ukrainą, to tam będzie 
Homo Faber. To jest przećwiczone w różnych wersjach. Nasze centrum wolontariatu – różne rzeczy bę-
dziemy robić. Spójrzmy bardzo optymistycznie, Lublin ma ogromny potencjał szybkiej reakcji, dużej 
wrażliwości już. Także ja patrząc na wschodnią stronę jestem pewien, że damy radę, używając znanego 
skąd inąd określenia. 
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Paulina Paga: Dziękuję za ten optymizm. Ja jednak wrócę do mielizn i oddam tobie, Marto, głos 
też w kontekście przewidywania nieprzewidywalnego. Być może właśnie każdy z nas pragma-
tycznym okiem znajdzie jakieś potencjalne mielizny czy obszary niedoprecyzowane, które po pro-
stu powinniśmy teraz jeszcze doprecyzować, korzystając z danego nam czasu na, mówiąc kolo-
kwialnie, robotę. 

Marta Sienkiewicz: Czuję się w obowiązku powiedzieć jedno, dwa zdania o tym, co aktualnie dzieje się 
w naszej systemowej już pracy przy granicy, ponieważ rzeczywiście jest tak, że w ciągu trzech miesięcy 
udało się skonstruować, nie boję się tego słowa, system pracy kilkunastu organizacji, kilkudziesięciu 
osób, prawników, prawniczek, lekarzy, wolontariuszy, wolontariuszek, specjalistów od prawa, którzy na 
co dzień pracują i dostarczają pomoc. I teraz mój apel, moje marzenie, moja fantazja jest taka, żeby dać 
nam przestrzeń do pracy, dać nam narzędzia w postaci, krótko mówiąc, pieniędzy i przestrzeni fizycz-
nych, które są już banalną prośbą. Przestrzeni fizycznych, czyli czasem przestrzeni miejskich udostęp-
nianych na potrzeby różnego rodzaju wydarzeń, przestrzeni dostępnych. I danie nam miejsca i możli-
wości pracy, dlatego że ten ostatni czas pokazał nam, że jesteśmy naprawdę w stanie zrobić niesamo-
wite rzeczy w krótkim czasie, rzeczy systemowe, które mogą być powielane i które mogą być powta-
rzane przez kolejne miesiące na potrzeby określonego oczywiście kryzysu, określonej sytuacji, która za-
istniała. Ale też, tu wracając do mielizn i do Strategii, i to też jest sytuacja bardzo nowa, Strategia, 
mimo tego że jest jakimś takim zarysem ogólnym rzeczywiście, zarysem tego, co mogłoby się wyda-
rzyć, o czym marzymy i czego chcemy, powinna jednak zawierać pewien element ryzyka, tak jak to 
zresztą jest w projektach, o które wnioskujemy bardzo często. Bardzo często pojawiają się pytania o ry-
zyko, o to, co zrobimy jak się nie uda, o to, co poczniemy, jak nam się nie powiedzie. I co wtedy? Więc 
życzyłabym sobie, żebyśmy może jednak zastanowili się, jak wykorzystać ten potencjał, który już został 
wypracowany, skorzystać z tych doświadczeń i jednak gdzieś tam zawrzeć takie zapisy związane z tym, 
co się wydarzy, na przykład kiedy będziemy mieć kryzys jakikolwiek. Wyobraźmy sobie taki kryzys zwią-
zany z przybyciem do Lublina na Lubelszczyznę osób zza wschodniej granicy. I co wtedy? Jaki mamy 
zasób? Jakie mamy organizacje? Jakie mamy nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w ogóle w Polsce organi-
zacje, które współpracują z naszymi organizacjami, które już mamy, które mogłyby tutaj pomóc, tutaj 
wesprzeć i które mogłyby wspólnie jakiś tam system wsparcia wypracować? My to już trochę mamy. 
Więc myślę, że dobrze byłoby jednak pomyśleć o jakimś sztabie kryzysowym, o takiej sytuacji, kiedy 
wydarzy się coś niespodziewanego. Kogo wtedy wezwiemy? Czy będziemy w popłochu szukać telefo-
nów w komórce i dzwonić do znajomych, czy będziemy wiedzieć, jakie organizacje, jakie osoby i jakie 
instytucje mogą pomóc? Ja myślę, że to jest do zrobienia niezależnie od tego, jaki kryzys będzie tutaj 
istniał. 

Publiczność: My też się tak zastanawiamy ciągle nad tymi właśnie potencjalnymi migrantami. Więc 
pierwsza myśl jest taka, że jakieś obiekty wojskowe do tego wykorzystać. Ale oczywiście one są w bar-
dzo złym stanie na terenie miasta, nieprzystosowane do większej ilości osób. Innym pomysłem jest 
społeczna agencja najmu, która miała służyć osobom ubogim generalnie, ale też może służyć jako taka 
instytucja, która za pieniądze publiczne wynajmuje mieszkania i po prostu udziela tym migrantom czy 
uchodźcom. Tylko oprócz takich instytucji trzeba mieć też pieniądze, żeby to z wyprzedzeniem przygo-
tować, a miasto jest zadłużone i nie ma takiej elastyczności. Nie ma w polskich warunkach budżeto-
wych takiej swobody, żeby dać np. 3 miliony złotych na przygotowanie się do takiej sytuacji. Więc ge-
neralnie będziemy reagować na zdarzenia, a nie się przygotowywać do zdarzeń. 

Paulina Paga: Odnosząc się do tego, mam wrażenie, że ja wyczytałam w tej Strategii, że już się 
przygotowujemy. Tam w kilkunastu miejscach właściwie pojawia się postulat czy deklaracja 
stworzenia polityki mieszkaniowej zrównoważonej, ale też pozadeweloperskich jakby sposobów 
rozwiązań mieszkalniczych, mieszkalnictwa dostępnego czy mieszkań chronionych, czy całego 
wachlarza. SAN, czyli Społeczne Agencje Najmu, też były wpisane jako jedno z rozwiązań. Ze 
swojej dodatkowej wiedzy pamiętam, że to rozwiązanie akurat też funkcjonuje w Gminnym Pro-
gramie Rewitalizacji. Rozumiem, że na jego realizację i wdrożenie na razie może nie ma środków, 
ale na Strategię są. Więc na poziomie doprecyzowywania polityk, mechanizmów i tego, jak to 
działa przynajmniej na tym obszarze, wierzę, że jakby kilka tych faktycznie dokumentów wdro-
żeniowych funkcjonujących jako systemowa sieć naczyń połączonych przy jednak określonym 
czasie na dopracowanie mogą w ten sposób zadziałać. Nie wiem, czy się mylę, czy mam rację. 
Mam taką nadzieję, tak ją wyrażam. 
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Marta Sienkiewicz: Mówiąc o przestrzeniach, miałam na myśli doświadczenia naszych organizacji, ale 
też naszych znajomych organizacji, które tutaj w Lublinie działają. Chodziło mi o przestrzenie miejskie 
dostępne na różnego typu aktywności. Dostępne, bezpieczne, bezpłatne i możliwe do wykorzystania. 
To miałam na myśli. I jeszcze jedno marzenie, które mam na koniec, jest związane z naszą pracą i z in-
tegracją cudzoziemców, cudzoziemek w Lublinie i osób, które tutaj przyjeżdżają, żeby swoje życie uło-
żyć, to jest to, co można by szumnie nazwać systemowym procesem integracji, czyli czymś takim, gdzie 
cudzoziemiec, cudzoziemka przyjeżdża do Lublina i otrzymuje informację o tym, gdzie może się zgłosić 
po jaką pomoc, dostaje numery telefonów do organizacji, dostaje informację, że powinna taka osoba 
uczyć się języka polskiego i gdzie bezpłatnie może to robić, pakiet informacji dotyczących tego, w jaki 
sposób w ogóle funkcjonuje to miasto, niezależnie od tego, w jakim celu tu przyjechała. Marzy nam się 
takie wsparcie, które mogłoby być zapewniane każdej osobie, która tutaj przyjeżdża. I byłoby to wspar-
cie, które mogłoby być możliwe tylko dzięki współpracy właśnie organizacji, które są w Lublinie, różnych 
organizacji, nie tylko integracyjnych. 

Paweł Prokop: Absolutnie masz rację. To wsparcie oczywiście jest i ono jest na wielką skalę, natomiast 
ono jest rozproszone. To ponad wszelką wątpliwość. Wszyscy mamy kontakty i blisko współpracujemy 
z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają i pewnie nie jest to skoordynowane w takim stopniu, w jakim po-
winno być, więc w tym sensie nawet idealne czy niezwykle wartościowe inicjatywy, które są bardzo 
rozproszone, być może nie dają tego pełnego efektu, który powinny dawać. Natomiast jeszcze jedno 
zdanie. Zawsze pisanie dokumentów o charakterze strategicznym i wizyjnym zawsze ma to ogranicze-
nie, że ogranicza nas nasza wyobraźnia. My mamy troszeczkę podpowiedzi. Podpowiedzią jest to, że 
mamy kwestie klimatyczne, mamy kwestie zdalności/hybrydy, wszelkiego rodzaju ruchy migracyjne. 
Wiemy dobrze, czytamy, w jakim kierunku idzie świat, że on idzie w kierunku bardziej współpracy niż 
konkurencji, bardziej partnerstwa niż kapralstwa. I to są te wskaźniki generalnie. I oczywiście, że one 
są. Wydaje mi się, że na takim etapie marzeń i na takim etapie narzędzi, jeszcze raz powtórzę to, o czym 
powiedziałem, wydaje się, że dobry kierunek zarządzania miastem, jeśli chodzi o narzędzia, to jest prze-
kazywanie jak największej ilości zadań organizacjom pozarządowym. Czyli miasto reguluje i zleca, 
a świadczą ci, którzy są najniżej i mają do tego możliwie najlepszy know how. Element otwartości to 
jest ta otwartość nie tylko komunikacyjna, ale przede wszystkim mentalna, ta, o której mówiliście. 
I ostatnie słowo, które chciałem powiedzieć, w ramach naszego TGR-u dotyczącego wrażliwości naj-
częściej pojawiającym się słowem i odmienianym przez wszystkie przypadki było słowo polaryzacja. 
Więc jeśli czegoś miałbym się bać i życzyć, to żeby polaryzacja się nie pogłębiała. Po to jest mądra 
polityka solidarności i wrażliwości, żeby polaryzacja się po prostu nie pogłębiała. Więc jeśli mówimy 
o marzeniach, to pewnie takie marzenie byłoby moje. 

Paulina Paga: Dziękuję bardzo za te głosy. Mam pewien niedosyt związany z faktem, że rozma-
wiamy o mieście otwartym i wrażliwym, a także o grupach wrażliwych, które są w tym gronie, 
w którym tutaj jesteśmy, mocno niedoreprezentowane. Stąd też transmisja na żywo z prośbą 
o komentarze. Ale rozumiem, że tych instrumentów mamy więcej. Mamy, proszę o przypomnie-
nie, 9 i 8 grudnia czy 9 i 10 wysłuchania publiczne? 

Publiczność: Zdaje się, że od 9 do 11 grudnia. 

Paulina Paga: 9 do 11 grudnia wysłuchania publiczne, czyli też jest to narzędzie, żeby zabrać głos 
z taką kilkuminutową wypowiedzią. Dostałam takie ostrzeżenie, że trzeba się zarejestrować 
wcześniej. Jeszcze poproszę przez chwilę o głos, żeby powiedzieć precyzyjnie, na jaki adres strony 
wejść i jak to zrobić, żeby tego dokonać. I mamy też drugą informację ze strony Wydziału Stra-
tegii o tym, że do dwudziestego są przyjmowane wszelkie jeszcze uwagi i komentarze na piśmie, 
na poziomie konkretnych sformułowań w dokumencie uzupełniających bądź proponujących za-
miany już użytych sformułowań. Ale tu jeszcze, zanim się oficjalnie pożegnamy, pozwolę sobie 
oddać na tę minutę mikrofon. 

Ariel Cyfra: Dzień dobry, Ariel Cyfra. Strona 2030.lublin.eu, zakładka konsultacje społeczne, podza-
kładka wysłuchania publiczne, tam od jutra będzie formularz online do zarejestrowania się na wysłu-
chania publiczne. 

Paulina Paga: Dzięki piękne. 
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Ariel Cyfra: Przepraszam. Strona internetowa 2030.lublin.eu, zakładka konsultacje społeczne i tam 
jest pasek wysłuchanie publiczne. I tam będzie formularz dostępny. 

Paulina Paga: Czy jakichś jeszcze powinnam udzielić informacji dotyczącej tej formy pisemnej? 
Czy jest coś, co wam najbardziej pomoże w takim intensywnym czasie, żeby zawrzeć te uwagi? 

Publiczność: Tak. Ponieważ dokument ma bardzo konkretną strukturę, dzieli się na konkretne punkty, 
podpunkty, to prosilibyśmy, by wprowadzając jakiekolwiek uwagi, proponując jakiekolwiek zapisy od-
nosić się bezpośrednio do bardzo konkretnych punktów. Czyli np. w punkcie, nie wiem, C.3 zamienić 
słowo takie na takie. Kolega mówi nawigować dedykacją. 

Paulina Paga: Co to oznacza? 

Publiczność: Mówiąc wprost, jeżeli mamy jakąkolwiek uwagę, to odnosi się do konkretnego punktu, do 
konkretnego ustępu i zamieniamy albo dodajemy. 

Paulina Paga: Dziękuję. Zapraszam do dyskusji pod zarchiwizowaną już transmisją. A tymczasem 
my będziemy się żegnać. Dziękuję bardzo za Państwa aktywność i obecność. Krzysztof Jakubow-
ski, Marta Kurowska, Marta Sienkiewicz, Paweł Prokop. A tłumaczyły dla nas Panie Ewelina La-
chowska, Jolanta Gromada i Marta Stępniak. Dziękuję wszystkim za aktywną obecność i wasze 
głosy. Dobranoc. 
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