
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(DzU nr 13, poz. 123 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 

kultury. Dokument ten ponadto szczegółowo określa zadania związane z prowadzeniem i koordynowaniem 

działalności kulturalnej. 

Jako senator dostaję od ludzi wszystkich środowisk monity w sprawie mankamentów życia. Dlatego pro-

szę Panią Minister o udzielenie mi odpowiedzi na pytania związane z powszechnym dostępem Polaków do 

kultury w estetycznym otoczeniu, a w dalszej perspektywie o podjęcie działań dla naszego dobra i budowania 

wspólnej tożsamości. 

Przedstawiciele środowiska artystycznego zwrócili uwagę na to, iż istnieje potrzeba zaakcentowania war-

tości kultury i natury w harmonijnej zabudowie polskich miast i wsi. Od wielu lat obywatele Polski, w tym 

profesjonalne środowiska artystów, architektów, konserwatorów, dziennikarzy czy naukowców, postulują o 

zajęcie się ładem estetycznym Polski. Co więcej, w życiu społecznym dominuje ekonomia, co zgodne jest z 

obecnymi wyzwaniami społecznymi, jednakże od lat nie ma żadnego programu dotyczącego związania śro-

dowisk sztuk wizualnych z gospodarką, odrodzenia w Polsce rynku sztuki i powiązania go z rynkiem urbani-

styki, budownictwa i architektury. 

Inny problem: środowiska artystyczne są bezradne wobec trendu do prezentowania publicystyki zamiast 

sztuki w państwowych galeriach, wszechobecnej tak zwanej sztuki krytycznej. Dostaję pytania, dlaczego 

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” nie prezentuje i nie upowszechnia sztuki polskiej we wszystkich jej for-

mach, dlaczego od dekad nie ma w jej programie wszechstronnej reprezentacji tej sztuki, także jej klasycz-

nych dyscyplin takich jak malarstwo, rzeźba czy grafika (wszak istniejących, wykładanych na uczelniach) i 

tylko dubluje programowo misję Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Powstają białe pla-

my w historii sztuki polskiej w okresie, co paradoksalne, naszej wolności i samostanowienia. W środowi-

skach artystycznych istnieje uzasadnione przekonanie, że nowym pokoleniom nie prezentuje się ważnych 

polskich artystów, w tym malarzy, rzeźbiarzy i grafików. 

Od kilku dekad komisje konkursowe decydują o polityce kulturalnej w Polsce. Dokonały między innymi 

wyborów na stanowiska dyrektorów Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, decydowały o nominacjach 

na dyrektorów Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” lub opiniowały te nominacje.  

W związku z zebranymi opiniami zastanawia mnie fakt, czy sztab osób podejmujących takie decyzje 

istotnie realizował i realizuje politykę utrzymania spójności społecznej, tożsamości, implementacji wiedzy o 

dziedzictwie kultury, realizacji kompleksu wartości artystycznych, estetycznych itd. zgodnie z ustawami i 

wytycznymi europejskimi. Czy oferuje różne scenariusze wartościowania w kulturze i ochronie jej dziedzic-

twa, uobecnia wieczne pragnienie ewolucji kultury, a w zakresie społecznym – przynależności, tożsamości i 

poszukiwania wspólnoty?  

Wspólne ujęcie celów kultury i perspektywa udziału społeczeństwa może pomóc zbudować wiedzę, która 

pozwoli na czerpanie satysfakcji, wiedzy i radości niesionej przez kulturę, a tym samym efektów ekonomicz-

nych z zasobów kultury polskiej w ramach dziedzictwa europejskiego. Warto podkreślić, że potrzebne są 

konkursy i przeglądy, które dadzą młodym szansę startu i pokazania swej dojrzałości. To sprawdzona metoda 

na świecie i w Polsce. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy ministerstwo ma w planach zainicjowanie prac zespołu mającego przygotować odpowiedni pro-

gram, ewentualnie propozycję ustawy, w związku z niską estetyką polskich miast i wsi (brak relacji dziedzic-

twa kultury i natury; estetyka ta daleko odbiega od standardów europejskich)? 

2. Dlaczego instytucje takie jak Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” oraz Centrum Sztuki Współczesnej w 

Zamku Ujazdowskim od wielu lat przeważnie prezentują sztukę krytyczną, publicystykę i performance, a 

eliminują klasyczne dyscypliny sztuki? Dlaczego nie prezentują polskiej sztuki XX w.? 

 



3. Czy możliwe jest organizowanie przeglądów sztuki polskiej na przykład co pięć lat, wielkiej prezentacji 

dającej możliwość objawienia się nowych osobowości, porównania wielu aspektów ich twórczości, inspiracji, 

dyskusji, tworzenia więzi i wreszcie otwartego udziału społecznego, publicznego i międzynarodowego, przy 

zainteresowaniu mediów? 

4. Czy w ministerstwie kultury istnieje program polityki w zakresie kultury, który stwarza szczególne wa-

runki rozwoju dla oryginalności polskiej kultury? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




