
 

 

 

Obywatele Kultury to ruch społeczny otwarty dla wszystkich przekonanych, że kultura jest sferą życia 

ludzkiego i społecznego wymagającą szczególnej troski obywatelskiej. Ruch ten nie 

żadnej korporacji, grupy interesów ani stronnictwa politycznego.

 

Obywatele Kultury to ruch reformatorski, domagający się zmian w sferze kultury, które umożliwią pełne 

wykorzystanie potencjału społecznego zaangażowania, twórczej ener

dziedzictwa.  

 

Obywatele Kultury to ruch egzekucyjny, domagający się pełnej realizacji  zagwarantowych przez 

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Powszechną Deklarację Praw Człowieka praw i wolności, takich jakich 

prawo do powszechnego i równego dostępu do dóbr kultury oraz wolności twórczości artystycznej.

 

Ruch Obywateli Kultury domaga się, by jego postulaty stały się przedmiotem umowy społecznej, 

której wyrazem będzie Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy przedstawici

a społeczeństwem. 

 

 

Ruch Obywateli Kultury powstał jako odpowiedź i kontynuacja inicjatywy obywatelskiej 

Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 r

100 tysięcy obywateli. W inicjatywie tej wyrażała się troska o stan życia kulturalnego w Polsce. Kultura 

może być powodem do słusznej dumy z osiągnię

drugiej jednak strony głęboki niepokój budzi pogarszają

Dramatycznym przykładem tych niekorzystnych procesów jest załamanie się w Polsce czytelnictwa, 

najważniejszej kompetencji kulturowej i demokratycznej.

Pełny rozwój osoby i społeczeństwa niemożliwy jest bez

szczególnego znaczenia dziś, w XXI wieku. Na skutek głębokich przemian technologicznych, 

antropologicznych, społecznych i gospodarczych kultura staje się sferą o kluczowym znaczeniu, jako źródło 

tożsamości, sensu i twórczych energii. Kultura tworzy środowisko prozumiewania się, bez którego 

niemożliwe jest istnienie społecznej całości zdolnej do osiągania wspólnych celów i rozwoju w coraz 

bardziej złożonym oraz szybko zmieniającym się świecie. 

Pełne uczestnictwo we współczesnym otwartym społeczeństwie informacyjnym i jego kulturze wymaga 

licznych, także nowych kompetencji, od umiejętności czytania i krytycznej lektury po zdolność do 

poruszania się po coraz bogatszej i złożonej przestrzeni mediów. Wymaga nowoczesnej 

która składają się zarówno muzea, galerie, biblioteki, jak i sieci teleinformatyczne. Wymaga zasobów, 

zarówno dobrze zachowanego dziedzictwa materialnego, jak i dóbr kultury dostępnych dla wszystkich w 

formie cyfrowej.  

Kultura to żywy proces kształtujący ludzi i społeczeństwo, który z kolei jest wynikiem pojedynczych i 

zbiorowych decyzji oraz zaniechań. My, Obywatele Kultury jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne 

społeczne zaangażowanie obywateli i mądre działania władz publicznych uczyn

życia i rozwoju dobrego społeczeństwa, opartego na zasadach wolności i sprawiedliwości, wolnego od 

wykluczenia i dyskryminacji, umożliwiającego wszystkim życie w godności i realizację twórczych aspiracji.

 

Obywatele Kultury to ruch społeczny otwarty dla wszystkich przekonanych, że kultura jest sferą życia 

ludzkiego i społecznego wymagającą szczególnej troski obywatelskiej. Ruch ten nie 

żadnej korporacji, grupy interesów ani stronnictwa politycznego. 

Obywatele Kultury to ruch reformatorski, domagający się zmian w sferze kultury, które umożliwią pełne 

wykorzystanie potencjału społecznego zaangażowania, twórczej energii obywateli i wielkości kulturowego 

Obywatele Kultury to ruch egzekucyjny, domagający się pełnej realizacji  zagwarantowych przez 

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Powszechną Deklarację Praw Człowieka praw i wolności, takich jakich 

awo do powszechnego i równego dostępu do dóbr kultury oraz wolności twórczości artystycznej.

Ruch Obywateli Kultury domaga się, by jego postulaty stały się przedmiotem umowy społecznej, 

ultury zawarty pomiędzy przedstawicielami władzy publicznej 

Ruch Obywateli Kultury powstał jako odpowiedź i kontynuacja inicjatywy obywatelskiej 

Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku. Ruch wspiera podpisując petycję 

W inicjatywie tej wyrażała się troska o stan życia kulturalnego w Polsce. Kultura 

odem do słusznej dumy z osiągnięć polskich artystów i wielkości kulturowego dziedzictwa. Z 

okój budzi pogarszająca się jakość i aktywność uczestnictwa w kulturze. 

Dramatycznym przykładem tych niekorzystnych procesów jest załamanie się w Polsce czytelnictwa, 

najważniejszej kompetencji kulturowej i demokratycznej. 

Pełny rozwój osoby i społeczeństwa niemożliwy jest bez kultury i poza kulturą. Ta prawda nabiera 

szczególnego znaczenia dziś, w XXI wieku. Na skutek głębokich przemian technologicznych, 

antropologicznych, społecznych i gospodarczych kultura staje się sferą o kluczowym znaczeniu, jako źródło 

i twórczych energii. Kultura tworzy środowisko prozumiewania się, bez którego 

niemożliwe jest istnienie społecznej całości zdolnej do osiągania wspólnych celów i rozwoju w coraz 

bardziej złożonym oraz szybko zmieniającym się świecie.  

współczesnym otwartym społeczeństwie informacyjnym i jego kulturze wymaga 

licznych, także nowych kompetencji, od umiejętności czytania i krytycznej lektury po zdolność do 

poruszania się po coraz bogatszej i złożonej przestrzeni mediów. Wymaga nowoczesnej 

która składają się zarówno muzea, galerie, biblioteki, jak i sieci teleinformatyczne. Wymaga zasobów, 

zarówno dobrze zachowanego dziedzictwa materialnego, jak i dóbr kultury dostępnych dla wszystkich w 

roces kształtujący ludzi i społeczeństwo, który z kolei jest wynikiem pojedynczych i 

zbiorowych decyzji oraz zaniechań. My, Obywatele Kultury jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne 

społeczne zaangażowanie obywateli i mądre działania władz publicznych uczynić mogą z kultury przestrzeń 

życia i rozwoju dobrego społeczeństwa, opartego na zasadach wolności i sprawiedliwości, wolnego od 

wykluczenia i dyskryminacji, umożliwiającego wszystkim życie w godności i realizację twórczych aspiracji.

 

Obywatele Kultury to ruch społeczny otwarty dla wszystkich przekonanych, że kultura jest sferą życia 

ludzkiego i społecznego wymagającą szczególnej troski obywatelskiej. Ruch ten nie reprezentuje interesów 

Obywatele Kultury to ruch reformatorski, domagający się zmian w sferze kultury, które umożliwią pełne 

gii obywateli i wielkości kulturowego 

Obywatele Kultury to ruch egzekucyjny, domagający się pełnej realizacji  zagwarantowych przez 

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Powszechną Deklarację Praw Człowieka praw i wolności, takich jakich 

awo do powszechnego i równego dostępu do dóbr kultury oraz wolności twórczości artystycznej. 

Ruch Obywateli Kultury domaga się, by jego postulaty stały się przedmiotem umowy społecznej,  

elami władzy publicznej  

Ruch Obywateli Kultury powstał jako odpowiedź i kontynuacja inicjatywy obywatelskiej podjętej podczas 

oku. Ruch wspiera podpisując petycję “1% na kulturę” już 

W inicjatywie tej wyrażała się troska o stan życia kulturalnego w Polsce. Kultura 

ć polskich artystów i wielkości kulturowego dziedzictwa. Z 

i aktywność uczestnictwa w kulturze. 

Dramatycznym przykładem tych niekorzystnych procesów jest załamanie się w Polsce czytelnictwa, 

kultury i poza kulturą. Ta prawda nabiera 

szczególnego znaczenia dziś, w XXI wieku. Na skutek głębokich przemian technologicznych, 

antropologicznych, społecznych i gospodarczych kultura staje się sferą o kluczowym znaczeniu, jako źródło 

i twórczych energii. Kultura tworzy środowisko prozumiewania się, bez którego 

niemożliwe jest istnienie społecznej całości zdolnej do osiągania wspólnych celów i rozwoju w coraz 

współczesnym otwartym społeczeństwie informacyjnym i jego kulturze wymaga 

licznych, także nowych kompetencji, od umiejętności czytania i krytycznej lektury po zdolność do 

poruszania się po coraz bogatszej i złożonej przestrzeni mediów. Wymaga nowoczesnej infrastruktury, na 

która składają się zarówno muzea, galerie, biblioteki, jak i sieci teleinformatyczne. Wymaga zasobów, 

zarówno dobrze zachowanego dziedzictwa materialnego, jak i dóbr kultury dostępnych dla wszystkich w 

roces kształtujący ludzi i społeczeństwo, który z kolei jest wynikiem pojedynczych i 

zbiorowych decyzji oraz zaniechań. My, Obywatele Kultury jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne 

ić mogą z kultury przestrzeń 

życia i rozwoju dobrego społeczeństwa, opartego na zasadach wolności i sprawiedliwości, wolnego od 

wykluczenia i dyskryminacji, umożliwiającego wszystkim życie w godności i realizację twórczych aspiracji. 


