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Trzeba przyznać, że nie brakowa-
ło im pomysłowości ani w iary w  słusz-
ność sprawy. Spot kali s ię z licznymi 
głosami poparcia ze s t rony osób, 
kt óre, t ak jak oni, marzą o mieście 
t ęt niącym życiem; t akże w  nocy. 
Post ulowano wyznaczenie w  ś ród-
mieściu specjalnych st ref publicz-
nych, w  kt órych przez całą noc 
mogłyby funkcjonować ogródki ka-
wiarniane i piwne. Powołano s ię na 
przykłady innych miast  z Polski i za-
granicy. 

W  odpowiedzi swoje argument y 
wyłożyli zwolennicy ciszy nocnej.  I t ak 
przez warszawskie media przetoczyła 
s ię burzliwa dyskus ja, dzięki kt órej 
poznaliśmy w iele st anow isk i opinii. 
Tylko czy coś z t ego wynikło? Osta-
t ecznie większość z nas opowiedziała 
s ię po kt órejś  ze st ron - pochopnie 
spolaryzowaliśmy się w zajemnie na 
t ych, kt órzy o niczym innym nie myś lą, 
jak t ylko o codziennych imprezach, 
hałasach i zabaw ie; oraz na t ych, 
kt órzy jut ro rano idą do pracy, mają 
małe dzieci i cenią sobie przede 
wszystkim spokój i bezpieczeństwo. 

Wojciech Tymowski w Gazecie 
St ołecznej podsumował: „W raca 
spór st ary jak walka post u 
z karnawałem. Choćby z powodu 
zbliżającego s ię Euro 2012 będą s ię 
nim musiały znów  zająć władze mia-
st a. I  decydować, jak głośno może 
być, gdzie i kiedy?” (3) 

Dzis iaj problem dosłownie ucichł, 
ale czy st ało się t o wskutek jakiejś 
konst rukt ywnej ingerencji władz? 
Raczej nie. Po prost u sezon dobiegł 
końca i spadająca drast ycznie t em-
perat ura na jakiś  czas pogodziła zwa-
śnione st rony. ‘Imprezow icze’ sami 
opuścili ulice i pochowali s ię we wnę-
t rzach klubów  i dyskotek. A ‘spokojni 
obywatele’ szczelnie pozamykali 
okna, przy okazji w yciszając skutecz-
nie wnęt rza swoich mieszkań. Zasad-
niczo jednak w szyst ko pozostało po 
st aremu. M ożemy spodziewać się, że 
problem pow róci na w iosnę. 

Dlatego w naszym Kwarta-
le Muzycznym temat podej-
mujemy już dzisiaj – w końcu 
problem dotyka nas bezpo-
średnio. Jak tutaj będzie? Ci-
cho czy głośno? A przede 
wszystkim: kto o tym zadecy-
duje? Dobre pytanie. 

 

Ist nieją wyzwania, kt óre raz posta-
wione, wymagają nieustannego mie-
rzenia s ię z nimi – t ak jak deklaracje, 
kt óre raz złożone, nigdy nie pozwala-
ją o sobie zapomnieć. Gdy obw iesz-
czaliśmy wszem i wobec nasze ma-
rzenie, czyli ożyw ienie idei Kwartału 
Muzycznego, nie st roniliśmy wcale od 
s formułowania wyrazist ego funda-
mentu, na kt órym nasze działania 
opierać s ię powinny. Nasze motto 
zabrzmiało donośnie: w yobrażaliśmy 
sobie, że otwart ość, obywatelskość 
oraz egalit aryzm nie t ylko wpiszą s ię 
nieodłącznie w  t ożsamość Kwartału, 
ale że t o właśnie dzięki nim jego po-
wstanie okaże s ię w  ogóle możliwe. 

Wydaje s ię oczyw ist ym, że już sam 
sposób, w jaki kszt ałtujemy miast o, 
skut kuje t ym, jakim t o miast o rzeczy-
wiście s ię st aje. Przyznajemy, że ide-
ały, do kt órych zmierzamy, nie są 
os iągalne ‘od zaraz’ i w  pełni, i t ym 

samym godzimy s ię z fakt em, że zaw-
sze będziemy najwyżej w  drodze ku 
nim. A t o oznacza, że ideały t e os ią-
gać możemy o t yle t ylko, o ile zgod-
nie z ich duchem zmierzać ku nim 
będziemy. Nie może być mowy 
o ś rodkach uśw ięconych przez cele. 

W śród animatorów  warszawskiej 
kult ury panuje zasadnicza zgoda 
w  t ej kwest ii:  przede w szystkim należy 
wsłuchać się w  głos  mieszkańców  – 
potencjalnych odbiorców , w łączyć 
ich w  proces podejmowania decyzji 
i kreacji w ydarzeń, t ak aby sami czuli 
s ię gospodarzami i współtwórcami. 
Dzięki t emu także sami mieszkańcy 
st ają s ię coraz bardziej akt ywni. W szy-
scy coraz lepiej rozumiemy nasze role 
i reguły gry.  Jest  coraz w ięcej chęt-
nych, aby brać sprawy w  swoje ręce. 
W szyscy poznajemy swoje prawa 
i możliwości.  Istnieje t eż pewna prze-
st rzeń swobody, dzięki kt órej zmiany 
są możliwe. 

Wygląda na t o, że W arszawa 
naprawdę st aje się coraz bardziej 
obywatelska – niezależnie od t ego, 
jak wiele jeszcze nam do ideału bra-
kuje. Cieszy nas t o. Co jednak w  syt u-
acji, kiedy problem nie t kw i ani 
w  pasywności mieszkańców  ani 
w  autorytarności i opresywności wła-
dzy? Co jeś li nie można już szukać 
winnych w  Nich – urzędnikach  niesko-

rych do w spółpracy, ani w  Nas – bier-
nych mieszkańcach ceniących jedy-
nie święt y spokój? Co w syt uacji, gdy 
wobec jakiegoś problemu my sami 
jest eśmy podzieleni? No cóż zrobić, 
chociażby, z t ą nieszczęsną ciszą 
nocną? 

Podejmując temat ciszy 
nocnej, stajemy wobec za-
sadniczego pytania: czyje 
jest miasto? Jak wspólna 
przestrzeń miejska odpowia-
dać ma na różnorodne po-
trzeby swoich użytkowników? 
Czy wolno któreś z nich fawo-
ryzować, a jeśli nawet, to na 
ile? 

Wolno nam ocenić – niezależnie 
od dywagacji na t emat  rzekomej 
komunist ycznej proweniencji – że 
cisza nocna jest  jednak nienajgorszą 
formułą poszukiwania consensusu 
pomiędzy sprzecznymi pot rzebami 
użyt kowników miasta. Tym bardziej, 
że zależnie od syt uacji, każdy z nas 
znajduje s ię raz po jednej, raz po dru-
giej st ronie konfliktu. W spomniany już 
Wojciech Tymowski przedstaw ił rzecz 
obrazowo: 

„Bardzo głośna (nomen omen) 
była niedawno sprawa U rsynaliów. 
Przez t rzy w ieczory i noce decybele 
waliły na okoliczne bloki.  Ludzie na-
wet  wywozili dzieci do dzi adków , bo 
nie mogły spać od huku. W  redakcji 
przyjęliśmy mnóstwo skarg, ludzie 
dzwonili na policję, do st raży miejskiej, 
rat usza. Organizatorzy U rsynaliów 
obiecali złagodzić w przyszłym roku 
s iłę rażenia imprezy. Przy okazji okaza-
ło się, że punkt  siedzenia zmienia 
punkt  w idzenia. Po ataku decybeli 
mieszkańcy U rsynowa zaczęli mów ić, 
że rozumieją t ych ze Starówki i Śród-

mieścia, kt órym przeszkadzają głośne 
kluby. A wcześniej my w  redakcji przy-
zwyczajeni byliśmy do t elefonów 
mieszkańców  U rsynowa, kt órzy mów i-
li, że w  cent rum Warszawy ma być 
życie i ma być głośno, a jeś li komuś 
t o nie odpow iada, niech s ię wypro-
wadzi do Otwocka.” 

Wygląda na t o, że kwestia ciszy 
nocnej w ymaga dzis iaj rozst rzygnię-
cia na nowo. Być może zmianie po-
winny ulec graniczne godziny, może 
sposób oceny poziomów  głośności 
i ciszy? M oże ist otnie rozw iązaniem 
byłoby wyznaczenie s t ref, w  kt órych 
panowałyby zasady inne niż wokoło? 
Zreszt ą, może znajdziemy jeszcze 
wiele innych rozw iązań. 

Nie sposób wykluczyć również 
t akiej opcji, że po rozsądnym wywa-
żeniu argumentów  wszystko pozosta-
łoby po st aremu. Ale i w t ej sytuacji 
w ys iłki nasze nie byłyby s t racone, bo 
nowy-st ary zwyczaj zyskałby dzięki 
t emu dzisiejszą, nie-PRL-owską legit y-
mizację. 

Wydaje się rozsądnym, 
aby na początek, przynajm-
niej na chwilę zastąpić pyta-
nie: jaka ta cisza nocna być 
powinna?, pytaniem: jak 
w sprawie tej ciszy mogliby-
śmy się porozumieć? A spo-
glądając na zagadnienie 
wnikliwie przyznamy, że pyta-
nie drugie w dużej mierze 
również i to pierwsze w sobie 
zawiera. 

Problem ciszy nocnej t o klasyczny 
konflikt społeczny, kt óry dot yczy 
wszystkich mieszkańców  miasta. Jed-
nocześnie, pomimo swojego uniwer-
salnego wymiaru, rozst rzygany może 
być lokalnie. Został t eż wystarczająco 
nagłośniony, dzięki czemu na dobre 
zagościł w  przest rzeni publicznej de-
bat y. Choć budzi s ilne emocje, t o 
jednak po obu st ronach bez t rudu 
odnaleźć możemy racjonalne 
i rozsądne argument y. Być może jest 
t o dla Warszawy znakomita okazja, 
żeby zmierzyć s ię z w yzwaniami t ak 
zwanych Demokrat ycznych Innowa-
cji? 

Na nasze pytanie odpow iedział 
znany polit olog, profesor Radosław 
Markowski, kt óry przyjął nasze redak-
cyjne zaproszenie i uchylił przed nami 
rąbka tajemnicy na t emat  t ych – 
ciągle jeszcze szerzej nieznanych 
w  Polsce – rozw iązań. 

I nnowacje, o kt órych mowa, t o 
inst ytucje specjalnie wymyś lone 
i powołane do życia w  celu zw iększe-
nia i pogłębienia uczest nictwa oby-
wateli w  proces ie polit ycznego po-
dejmowania decyzji.  I ch st osowanie 
angażuje obywateli, kt órzy zyskują 
bezpośredni wpływ  na decyzje po-
dejmowane w  najist otniejszych dla 
nich kwestiach. Profesor M arkowski 
opow iedział nam, jakie warunki są 
kluczowe dla powodzenia t akiego 
przeds ięw zięcia: 

― Zgodnie z w zorem protot ypo-
wym, czyli metodą Demokracji Deli-
berat ywnej, zbiera s ię niew ielkie gru-
py obywateli, mające za zadanie 
przedyskutowanie spornej kwestii. 
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GŁOŚNIEJ! vs  ciszej... 
Rzecz o poszukiwaniu społecznego consensusu. 
Wraz z początkiem tegorocznego lata, grupa młodych ludzi zapragnęła obudzić 
Warszawę. „Pora zerwać z komunistyczną tradycją ciszy nocnej” – domagali się. 
„Śródmieście może i powinno być pełne ruchu, pozytywnej energii i muzyki!” 

I nt eresującym problemem, kt óry 
pojaw ił się w  rozmow ie z profesorem 

Radosł awem Markow skim, był a kwe-

st ia planowani a przest rzennego.  

W  t oku dyskusji pojaw ił o się sformuł o-

wanie: kryzys miasta. Miast o przesta-

ł o być pewną w spólnotą ludzi.  Au-
t entycznie mityczne jest  już greckie 

polis. Padł o pytanie, czy jest  jeszcze 

pot rzeba powoł ania w  mieście t akie-

go placu, swoist ej agory, kt óra t ęt ni-

ł aby życiem? Miast em, wokół  kt óre-
go rozkw itł a dyskusja, był a Warsza-

wa. Poruszano także kwestię decen-

tralizacji wł adzy w  st olicy. Burmistrz 

danej dzielnicy nie jest  obecnie waż-

nym ośrodkiem decyzyjnym, a do 
prezydenta z w ieloma lokalnymi za-

gadnieniami nie można się udać. ● 

Eliza CELOCH 

Te "św iaty”, kt óre ćwiczą szt ukę 
racjonalnych wyborów , bo pozba-

wione są st rukt ur hierarchicznych, 

prakt ykują od najmł odszych lat  

"wyborczy ut ylit aryzm”. Gmina ży-

dow ska powoł ując rabina skrupulat -

nie przygląda się aplikantowi pod 
kątem: posiadanej w iedzy hist orycz-

nej, lit urgicznej, ale i mądrości życio-

wej. Wie, bow iem, że rabin t o powier-

nik licznych dylematów . Jeśli jest  mą-

dry, t o ł atw iej będzie sobie z nimi 
radzić. 

Zastanawia nas częst o "rozsądek 

Skandynawów ", porządek Niemców , 

bezpretensjonalność Czechów . Skąd 

się bierze? Sądzę, że z bardzo konse-
kwentnie, od najmł odszych lat  wpro-

wadzanej zasady racjonalnego wy-

boru. Po prost u obywatelskie ćwicze-

nie: co bardziej mi się opł aca? Ska-

kanka, gra komputerowa czy lekcja 

gry na skrzypcach? 
Jeśli deliberacja i szt uka mądrych 

wyborów  st anie się częścią naszego 

curriculum t o wykonamy kolejny cy-

wilizacyjny skok. Bez t ego czekają 

nas igrzyska podnoszące emocje 
chwili, ale w dł ugich okresach skazu-

jące na wyczekiwanie Godota. ● 
 

Jarosław CHOŁODECKI 

kwartalnik muzyczny 

20 w rześnia 2011 r.  odbyliśmy w  Cent rum Smolna spot kanie redakcyjne, kt órego gościem był profesor Radosław  Mar-
kowski.  W  rozmowie udział w zięli (na zdjęciu od lewej):  W iesław  Uchański, M aciej Czeredys, Emilia Bogdanow icz, Rado-

s ław  Markowski, Eliza Celoch, M arcin M akulec, Art ur Jerzy Filip oraz Karolina Filip (fot.).  
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Kwartalnik Muzyczny wydrukowano dzięki uprzejmości: 

dr hab. Radosław Markowski,  
prof. SWPS – dyrektor Cent rum St u-
diów  nad Demokracją SW PS oraz 
kierownik Zakładu Badań Porównaw -
czych nad Polit yką w  I SP PAN. Czło-
nek I nt ernat ional Political Science 
Associat ion i European Consortium 
for Political Research. Specjalizuje się 
w  porównawczych naukach poli-
t ycznych oraz socjologii polit yki.  ● 

Osoby dobiera s ię t ak, aby reprezen-
t owały pełny wachlarz int eresów 
i poglądów . Są t o zwykle lokalni lide-
rzy, osoby kompetentne i zaangażo-
wane w  sprawy publiczne. Aby możli-
we było rozw iązanie konflikt u za po-
mocą argumentów , musi zostać za-
pewniony pełny dost ęp do informa-
cji, dlatego grupa ma do dyspozycji 
wiele opracowań i ekspert yz; ma 
także prawo w  każdej chw ili powo-
łać pot rzebnych ekspert ów. Nad 
spraw iedliw ym przebiegiem czuwa 
moderator.  To wszyst ko wiele koszt u-
je, ale w  dalszej perspekt yw ie zawsze 
bardzo s ię opłaca.
― W Europie stosowanych 

jest kilka modeli poszukiwa-
nia rozstrzygnięć w trudnych, 
publicznych sporach. Mając 
do czynienia z nagłośnionym, 
publicznym konfliktem, insty-
tucje Demokratycznych Inno-
wacji pozwalają odnaleźć 
pożądany consensus ― za-
chwalał profesor Radosław 
Markowski. 

― Ale chociaż na świecie bada-
nia nad takimi innowacjami t rwają 
od w ielu lat , u nas cały czas mało kt o 
wie o co chodzi ― podkreś lił profesor. 
― K iedy kilka lat  t emu opublikowałem 
w  Niezbędniku I nt eligenta t ekst  na 
t en t emat , ludzie pytali mnie: o co 
chodzi? Nikt  t ego nie znał.  

Od tamtej chwili minęło już s ie-
dem lat.  W  tym czasie zrealizowano 
w Polsce t ylko jedno modelowe wy-
darzenie. W  2009 roku w  Poznaniu 
dr Anna Przybylska poprowadziła 
deliberację na t emat  losów  st adionu 
piłkarskiego Lecha Poznań. 

Reprezentat ywna grupa miesz-
kańców  Poznania rozważała argu-
ment y za i przeciw  alt ernat ywnym 
koncepcjom zagospodarowania 
st adionu po zakończeniu imprezy 
Euro 2012. „Na t ydzień przed spot ka-
niem uczestnicy deliberacji ot rzymali 
materiały informacyjne sprawdzone 
przez panel ekspert ów , a w t rakcie 
dwóch ses ji plenarnych mieli możli-
wość zadawać dodat kowe pytania 
ekspert om reprezent ującym różne 
punkt y w idzenia. Swoje opinie w  pod-
danych deliberacji kwestiach wyra-
żali podczas całodniowej dyskusji 
oraz po jej zakończeniu wypełniając 
indyw idualnie anonimowy kwest iona-
riusz. Wyniki deliberacji pozwalają nie 
t ylko zapoznać s ię z preferencjami 
mieszkańców  Poznania, ale  również  
zaobserwować  zmiany  w  opiniach, 
jakie zaszły pod wpływem dopływu 
informacji oraz  kontakt u  z odmien-
nymi punktami widzenia.” 

Przeprowadzenie poznańskiej 
deliberacji było możliwe dzięki wspar-
ciu ś rodow isk akademickich: I nst ytut u 
Socjologii U niwersyt etu Warszaw skie-
go oraz Cent rum Demokracji Delibe-
rat ywnej U niwersyt etu Stanforda. 

― Fakt ycznie, częst o podobnym  
wydarzeniom pat ronują ś rodowiska 
akademickie ― przyznał M arkowski. 
Na zachodzie są t eż konkret ne oso-
by, niezależni specjaliści, mający 

w  t ej dziedzinie spore doświadczenie. 
Ja zaw sze doradzam, żeby zapraszać 
profes jonalist ów  z Europy Zachodniej 
― tłumaczył nam profesor i zaraz 
dodał zniesmaczony ― Problem jest 
t aki, że w naszym kraju t e inicjat ywy 
zaraz będą spalone. Na nieszczęście 
w  kolejnych miejscach zabierają s ię 
za t o polit ycy… 
Demokratyczne Innowacje 

z zasady nastawione są na 
wzmacnianie obywatelskiego 
wymiaru polityki, dlatego nie-
mądrze jest czekać, aż ‘ktoś’  
zrobi to za nas. Inicjatywa po-
winna być oddolna, nasza – 
samych zainteresowanych.  
Jeśli narzędzia zaczynają być 
wykorzystywane przez polity-
ków, cała idea ulega wypa-
czeniu. 

Wspomniane deliberacje w  Po-
znaniu organizowane były według 
sprawdzonej metody Deliberat ive 
Polls.  Jej autor, James Fishkin, przyje-
chał do W ielkopolski osobiście, aby 
nadzorować całe wydarzenie. 

― Deliberat ive Polls  t o zast rzeżony 
znak t owarowy ― wyjaśniał sam 
Fishkin. ― Pilnujemy, by eksperci re-
prezentowali wszyst kie opcje. I  by ich 
skład był znany na długo przed de-
batą - by pokazać, że żadne ś rodo-
wisko, żadna grupa int eresów nie 
zostały pominięte. Za przeprowadze-
nie Deliberat ive Polls  Cent rum na 
rzecz Deliberat ywnej Demokracji przy 
Uniwersyt ecie Stanforda pobiera 
symboliczną opłatę, kt óra idzie na 
dalsze badania w  t ym zakres ie. Nie 
chcemy, żeby gdzieś  na św iecie kt oś 
robił nieuczciwe eksperyment y, korzy-
st ając z naszej nazwy. 

Ale choć takie przeds ięw zięcie 
na gruncie polskim okazało s ię int ere-
sującym eksperymentem, t o jednak 
nie ust rzeżono s ię uchybień. 

― W  Poznaniu popełniono t en 
błąd ― zauważył M arkowski ― że 
organizatorzy wydarzenia nie zawarli 
na samym począt ku jasnego kont rak-
t u z władzami miasta. A t en kont rakt 
jest w łaściwie kluczowym elemen-
t em. Powinno być od począt ku w ia-
domym, kt o i do czego s ię zobow ią-
zuje. Najlepiej, jeś li t aki kont rakt za-
kłada, że w ładza nieodwołalnie zo-
bow iązuje s ię do realizacji postano-
wień zawart ych przez s t ronę spo-
łeczną. Dzięki t emu nawet  sami 
uczest nicy, mając poczucie realności 
swojej pracy, podejmują rozsądniej-
sze decyzje. Na koniec, samo złoże-
nie na ręce w ładzy wydeliberowa-
nych postanowień pow inno mieć 
uroczystą i medialną formę. Nie jest 
t o umowa w sens ie cyw ilno-
prawnym, ale w znaczeniu socjolo-
gicznym – jest  rodzajem polit ycznej 
obiet nicy. Jeś li władza nie dot rzyma 
kont rakt u, mus i się z t ego publicznie, 
zgodnie z postanow ieniami kont rak-
t u, tłumaczyć. 

Społeczna legitymizacja 
decyzji, jaką skutkuje delibe-
racja, to jedna z dwóch 
głównych korzyści. Drugą jest  
funkcja socjalizacyjna: wszy-
scy uczestnicy uczą się słu-
chać siebie nawzajem, a po 
podjęciu decyzji długo jesz-
cze pełnią role ambasado-
rów tej opcji, którą wspólnie 
uznali za najlepszą.

We wspomnianym wcześniej art y-
kule M arkowski pisał:  „inicjat ywa 
wprowadzenia inst ytucji deliberacji 
publicznej do naszej prakt yki demo-
krat ycznej jest godna polecenia; nie 
t ylko zaspokaja pot rzebę uczest nic-
twa i decydowania w  sprawach pu-
blicznych, lecz t akże przyczynia s ię 
do zrozumienia – zarówno przez 
uczest ników deliberacji, jak 
i odbiorców  jej w yników – ist ot y pro-

blemów i sprzyja t olerancji dla od-
miennej argumentacji.” 

― Osoby uczest niczące w wyda-
rzeniu uczą s ię, że polit yka jest szt uką 
dokonywania wyborów  i szukania 
kompromisów  ― podkreś lał M arkow -
ski.  ― To czyni każdego z nich lepszym 
obywatelem. Badania profesora 
Czapińskiego pokazują nam, że dla 
Polaków  byłaby t o korzyść szczegól-
nie cenna. Bo chodzi t u właśnie 
o w zmacnianie poczucia int eresu 
publicznego i budowanie zaufania 
społecznego obywateli.  

― Panie profesorze, skoro t o po-
czucie int eresu publicznego jest  t ak 
niskie, t o jak zachęcić ludzi, żeby 
w  ogóle chcieli w ziąć udział w  deli-
beracji? 

― Przede wszyst kim mus i t o być 
konkret ny problem społeczny, dot y-
kający bezpośrednio int eresów  ludzi. 
Dlatego w łaśnie metody t e świet nie 
nadają s ię do rozw iązywania konflik-
t ów  lokalnych, t akich jak lokalizacja 
wysypiska czy realizacja ścieżki rowe-
rowej.  Oczywiście, równie dobrze 
nadawałyby s ię do ustalenia zasad 
obow iązywania ciszy nocnej w  Kwar-
t ale Muzycznym. ● 

rozmowę spisał 

Art ur Jerzy FILIP 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

W Polsce proces planistyczny jest  
przeprowadzany przez odpow iednie 

organy urzędowe i nastawiony na 

realizację z góry oznaczonych celów  

ogólnych , nie uw zględniających  

w  wystarczającym st opniu indyw idu-

alnego podejścia do t ematu i int ere-
sów  poszczególnych grup, dla kt ó-

rych podejmowane wyżej decyzje 

mogą mieć zasadnicze znaczenie. 

W obecnym syst emie prawnym rola 

jednost ek pozaurzędowych w  proce-
sie planowania ogranicza się do 

możliwości skł adania wniosków  

i uwag, kt óre nast ępnie są arbit ralnie 

rozpat rywane pod kątem spójności 

z przyjętą już wcześniej w izją. ● 

Marcin MAKULEC 

Wydawał oby się, że gł os jednost -
ki w  niedużych miastach pow inien 

być bardziej doniosły niż na przykł ad 

w  Warszawie. Niest et y t ak nie jest . 

Zdecy dowaną w iększość decyzji  

dot yczących życia w  mieście podej-

mują wł adze. Co prawda organiza-
cje pozarządowe próbują swoich sił 

organizując spot kania czy pisząc 

artykuły do lokalnych gazet , ale ich  

post ulaty wciąż pozostają w  formie 

pobożnych życzeń i nie doczekują 
się realizacji. M am tu na myśli kon-

cepcję modernizacji w ieży ciśnień 

w Mińsku M azow ieckim. Nowatorski 

pomysł , obejmujący programem  

kaw iarnię, pralnię, sale wystawowe 
i akwarium, spot kał  się z ciepłym 

przyjęciem i na tym się zakończył o. 

Jest eśmy na t akim etapie rozwoju, 

gdzie ciekawe idee spot ykają się 

z zaint eresowaniem zarówno miesz-
kańców , jak i wł adz, ale brakuje 

konsekwencji we wcielaniu ich  

w  życie. ● 

Emilia BOGDANOWICZ 

Zespół redakcyjny Kwartalnika Mu-
zycznego dziękuje serdecznie profesorowi 
Radosławowi Markowskiemu za poświę-
cony czas i zajmującą opowieść o tym, co 
robić, żeby było lepiej. Samo zagadnienie 
Demokratycznych Innowacji omówiliśmy 
tu w wielkim uproszczeniu – osoby zainte-
resowane tematem zachęcamy do zapo-
znania się z przypisami zamieszczonymi na 
stronie: 
www.kwarta ln ikmuzyczny.b logspot.com  

Artysta głodny jest wiarygodny 
- t ak śpiewa Kazik Na Żywo (Las 
M aquinas de la M uert e) i t e s łowa 
st ały s ię nieszczęsnym memento wie-
lu art yst ów. Prawdziwym art yst ą t ar-
gają s t raszne emocje, komponuje, 
robi zdjęcia, maluje, rzeźbi, a głód 
zagląda przez okno. 

Prawdziwy art yst a nie lubi, nie 
umie, nie chce, nienawidzi st arać s ię 

o pieniądze. A za kasą t rzeba łazić, 
upraszać s ię, mizdrzyć, mieć znajo-
mości.  Ci, kt órzy chcą skorzyst ać 
z pracy art yst y, mają w  głowie s łowa 
Kazika i chcieliby, żeby art yst a zagrał,  
s fot ografował, namalował za darmo, 
bo przecież buduje swoje portfolio 
i nast ępnym razem s ię uda znaleźć 
jakiś  szmal, ale t eraz jeszcze t o może 
jednak za free? 

 

Gdzieś  w  Stanach, chyba w  Bo-
st onie, w  jednej szkole biznesu jest 
t ak, że każdy s t udent  market ingo-
wiec ma pod opieką jednego st u-
denta szkoły art yst ycznej i st ara s ię 
znaleźć mu pieniądze. 

M am nadzieję, że kwartał mu-
zyczny jest  jedną z dróg do syst emo-
wego rozw iązania t ego nieszczęsne-
go węzła. ● 

 

Tomasz KWIATKOWSKI 

← Ciąg dalszy z poprzedniej strony 

Kult urę tworzy s ię nie t ylko w  gale-
riach i muzeach, dlatego chcemy 
wspierać dążenia art yst ów  i muzyków 
do promocji s t reet  art u, muzyki i szt uki 
ulicy w przest rzeni publicznej.  Kwartał 
Muzyczny jest  wspaniałym pomysłem 
na rozwój nie t ylko paw ilonów , ale 
i ważnej części cent rum Warszawy. 
Jest eśmy niezmiernie zadowoleni 
z dołączenia do projekt u “Kwartał 
Muzyczny” i w idzimy w  nim w iele 
spójnych, wspólnych elementów 
z nową st rategią rozwoju paw ilonów . 
Będąc zagłębiem klubowym W arsza-
wy i będąc de facto w  samym cen-
t rum Kwartału Muzycznego, Paw ilony 
idealnie w komponowują się w  pro-
jekt  kwartału. Uważamy, że jest  t o 
pierwsza pozyt ywna oddolna kon-
cepcja rozwoju zagospodarowania 
t erenu kwartału posiadająca ogrom-
ny potencjał dla rozwoju cent rum 
Warszawy w  miejsce t ętniące ener-
gią, życiem i kult urą – zarówno kult u-
rą wyższą, jak i alt ernat ywną. Przeist o-
czenie naszego kwartału w miejsce, 
gdzie zewsząd brzmi muzyka i gdzie 
mają miejsce oddolne inicjat ywy 

umilające nam życie, przyciągające 
t uryst ów , wspierające muzyków  
i przeds iębiorczość jest  dla nas nie-
zwykle ist ot ne. Zagospodarowanie 
t ego t erenu pow inno być podykto-
wane pot rzebami wszyst kich osób 
w  nim żyjących i funkcjonujących, jak  
i pot rzebą rozwoju cent rum W arsza-
wy w  europejską met ropolię kult ury. 
Koncepcja Kwartału M uzycznego 
zasługuje na dokładne przyjrzenie s ię 
t ej inicjat yw ie nie t ylko przez w ładze 
miasta i dzielnicy, ale przede wszyst -
kim mieszkańców , przeds iębiorców  
i organizacji funkcjonujących w  kwar-
t ale. Jako spółka zarządzająca paw i-
lonami, jak i same paw ilony, dołoży-
my st arań, aby rozw ijać naszą dzia-
łalność, wizerunek oraz podejmować 
inicjat ywy i wspierać inicjat ywy in-
nych osób i organizacji dążących do 
rozwoju Kwartału Muzycznego. Tym  
samym, podpisujemy się pod dekla-
racją part nerską W arszawskiej Drogi 
Kult ury i wspieramy rozwój Kwartału 
Muzycznego!  ● 

Robert T. KOWALSKI 
cały tekst:   kwartalnikmuzyczny.blogspot.com 

K A S A  J E S T  W A Ż N A ! P A W I L O N Y  N O W Y  Ś W I A T 
partnerem Kwartału Muzycznego 

fot. Ka rol ina Fi lip 

Wystawy, akcje art yst yczne, wer-
nisaże, ludzie spacerujący od jedne-
go miejsca do drugiego, kolejki przed 
wejściem szybko przeradzające s ię 
w  doraźny, ruchomy salon dyskusyjny 
nad kondycją współczesnej szt uki. 
U nas i w  wielu innych krajach t o do-
roczne wydarzenie ma st ałych fa-
nów , a nowych zaint eresowanych 
z roku na rok przybywa coraz w ięcej.   

A w  Kolonii? Z zaint eresowaniem, 
od kilku mies ięcy, obserwuję tut ejsze 
wydarzenia kult uralne. Dzies iąt ego 
w rześnia, kilka minut  po godzinie 
os iemnastej, w  ponad 25 miejscach 
rozbrzmiały pierw sze dźw ięki saksofo-
nu, pianina, perkus ji i w iolonczeli. 
Set ki ludzi, z pozakreś lanymi progra-
mami w  rękach, s łuchało art yst ów 
z całego św iata. Jazz, elekt ronika, 
chóry kościelne, muzyka klasyczna, 
muzyka et niczna, brazylijska, francu-
ska, kubańska czy hinduska. M ożna 
by wymieniać jeszcze długo. 

Ofert a miejsc i scen koncert o-
wych była ogromna. Miłośnicy wy-
godnych wnęt rz i klasycznych dźw ię-
ków  kierowali swoje kroki na koncert  
do Filharmonii Kolońskiej.  Dla t ych, 
kt órzy chcieli zrelaksować s ię przy 
kameralnej muzyce et nicznej lub 
posłuchać muzyki sakralnej, otworem 
stały romańskie kościoły. Elekt ronika 
królowała w  lokalnych domach kult u-
ry i st arych młynach przerobionych  
na nowoczesne kluby. Dla całej resz-
t y, kt óra chciała potańczyć przy go-

rących rytmach, posłuchać jazzu lub 
poet yckich deklamacji przy akompa-
niamencie, dost ępne były sale 
w  szkołach muzycznych i  w muze-
ach. 

Pomijając szeroką akcję reklamo-
wą na ulicach miasta, program im-
prezy dost ępny był z kilkut ygodnio-
wym wyprzedzeniem. Zawierał szcze-
gółowe informacje o koncertach, 
wiadomości o art yst ach, dokładny 
plan miasta, a nawet  opis  poszcze-
gólnych inst rumentów  w  danym ze-
spole. Tak w ięc każdy miał czas, aby 
dokładnie zapoznać s ię z ofert ą 
i świadomie dokonać najlepszego 
dla s iebie wyboru. Bilet  wst ępu za 15€ 
upoważniał do wejścia na wszyst kie 
koncert y.  Kupić go można było 
w  cent ralnym punkcie miasta lub 
przy wejściu na dowolny wyst ęp. 
Koncert y odbywały s ię t ylko we wnę-
t rzach t ak, aby w  późnych godzi-
nach nocnych nie zakłócać ciszy ani 
porządku w  mieście. Sam repert uar 
t eż ust awiony był t ak, aby głośniejsze 
i bardziej żyw iołowe wyst ępy odbyły 
s ię jeszcze przed ciszą nocną. Każdy 
z koncert ów  t rwał niespełna godzinę. 
Przy ogromnym aplauzie s łuchaczy, 
muzycy zostawali na scenie t rochę 
dłużej, ale program był t ak napięt y, 
że czasu wystarczyło na jeden-dwa 
bisy.  ● 

 

Ewa GUMKOWSKA 
cały tekst:   kwartalnikmuzyczny.blogspot.com 

Kol ońska Noc Muzyk i
Tak, tak, skojarzenia są w łaściwe – Noc Muzeów , prawda?  


