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KULTURA NIEPODLEGŁA 
(instrukcja obsługi w 12 punktach) 
 
 
Szanowni Państwo, 
jako jedna z osób, które do tej pory podpisały się pod Manifestem i Postulatami Kultury Niepodległej, 
zwracam się do Państwa z prośbą o przystąpienie do nieformalnego ruchu ludzi kultury, zwołanego nie 
tylko z politycznej potrzeby chwili, lecz przede wszystkim z troski o przyszłość ojczyzny. Manifest 
przesłany w załączniku jest naszym ideowym credo, w Postulatach określamy nasze cele. Tu zwięźle 
wytłumaczymy kto, co, po co i dlaczego. 
 
1. Kim jesteśmy? 
Na razie tylko kimś, kto zwraca się do Państwa z prośbą o rozważenie, czy po wielu latach, a być może 
dekadach zaniechań – zarówno ze strony władz RP, jak i samego środowiska artystycznego – nie warto 
byłoby zacząć mądrze i skutecznie walczyć o przyszłość polskiej kultury. W możliwie jak najszerszym 
oddolnym ruchu. 
 
2. Kim nie jesteśmy? 
Nie jesteśmy i nie chcemy być związani z żadną partią polityczną. Wierzymy, że w naszym ruchu nie 
potrzebujemy polityków, aby skutecznie działać. Nie jesteśmy finansowani z żadnych źródeł 
publicznych. 
 
3. Kim chcemy być? 
Chcemy być ruchem wspierającym kulturę w Polsce, strzegącym jej wolności i niezależności. Ogromną 
wagę przywiązujemy do działalności edukacyjnej. Pragniemy połączyć twórców z edukatorami  i 
animatorami kultury, aby stworzyć projekt edukacji kulturalnej, która nauczy nie tylko jak czerpać z 
dziedzictwa, ale i w jaki sposób stać się świadomym uczestnikiem kultury współczesnej. Korzystanie z 
bogactw kultury to umiejętność, a nie talent. Pragniemy, aby Kultura Niepodległa była obecna w 
miastach, miasteczkach i na wsiach. 
 
4. Dlaczego to robimy? 
Wierzymy, że obcowanie ze sztuką to jedna ze szkół obywatelskich postaw. Nasza tożsamość 
zbudowana jest na kulturalnym dziedzictwie – dziś to my tworzymy dziedzictwo dla naszych dzieci i 
wnuków. Trzeba zadbać, żeby powstawało w jak największej różnorodności głosów, form i poglądów. 
 
5. Od czego zaczynamy? 
Od obchodów stulecia niepodległości – zorganizowanych oddolnie, niezależnie od działań Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Uważamy, że rok 2018 to wspaniała okazja, aby przypomnieć, że 
polskość ocalała dzięki aktywności kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej społeczeństwa – a nie jedynie 
dzięki generałom i zbrojnym powstaniom. Ludzie, którzy wbrew przeciwnościom losu i 
prześladowaniom przechowali język i tradycję zasługują na miano bohaterów – ponieważ to oni 
uratowali kulturowy kod, do którego mogły się odwoływać kolejne walczące o wolność pokolenia. 
 
6. Co jest naszym głównym celem? 
Opracowanie takich zmian prawnych, które w pełni odzwierciedlą oczekiwania środowisk twórczych i 
zarazem zrealizują postulat powszechnego dostępu do kultury i edukacji kulturowej. Zdajemy sobie 
sprawę, że wymaga to kompetencji, rozwagi i czasu, dlatego zmiany prawne będziemy tworzyli 
niezależnie od innych podejmowanych przez Kulturę Niepodległą działań. 
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7. Co należy zrobić jak najszybciej? 
Powołać mocą ustawy Obywatelską Radę Kultury, której członkowie byliby wybierani w sposób 
demokratyczny, przejrzysty i jawny z przedstawicieli środowisk twórczych oraz edukatorów i 
animatorów kultury w całej Polsce. Najważniejszą kompetencją ORK byłoby opiniowanie kandydatów 
na ministra kultury i budżetu na kulturę oraz tworzenie przy udziale administracji krajowej i 
samorządowej obejmujących całą Polskę programów uczestnictwa w kulturze. 
 
8. W myśl jakiej podstawy prawnej realizować ideę „pracy u podstaw”? 
Poprzez wprowadzenie do powszechnego systemu szkolnictwa programu edukacji kulturowej, który 
pozwoliłby nauczyć dzieci i młodzież nie tylko poznawania narodowego oraz światowego dziedzictwa, 
ale także aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym. 
 
9. W jaki sposób jako obywatele możemy mieć wpływ na kulturę? 
Pozwalając, abyśmy sami decydowali o losie części środków, jakie państwo przeznacza na kulturę – 
podobnie jak się to dzieje w przypadku organizacji pożytku publicznego lub budżetów 
partycypacyjnych. 
 
10.  Kiedy zaczynamy? 
Oficjalnie zaczynamy 24 sierpnia. To tego dnia ogłosimy w całej Polsce Manifest i Postulaty – bardzo 
prosimy nie udostępniać tych dokumentów publicznie, w mediach oraz mediach społecznościowych do 
24 sierpnia! To bardzo ważne. Wcześniej zbieramy poparcie wśród ludzi tworzących środowiska 
kulturalne. 
 
11. Jak dołączyć? 
Jeżeli zechcą Państwo współtworzyć Kulturę Niepodległą, prosimy o kontakt (z podaniem imienia i 
nazwiska, profesji oraz miejscowości) pod adresem podpisy@kulturaniepodlegla.pl. Prosimy też o 
rozpowszechnianie naszej inicjatywy wśród znajomych twórców i ludzi kultury. Postaramy się 
koordynować współpracę lokalnych środowisk twórczych. 
 
12. Co się wydarzy na początku? 
Działalność Kultury Niepodległej rozpoczniemy w całej Polsce 2 i 3 września. Zapraszamy do 
organizowania publicznych koncertów, wykładów, odczytów, wieczorów autorskich, happeningów, 
wystaw. Prosimy zgłaszać swoje pomysły wraz z ich krótkim opisem pod adresem 
wydarzenia@kulturaniepodlegla.pl. Wszystkie wydarzenia muszą być bezpłatne i publicznie dostępne. 
Prosimy o ich dokumentację i rejestrację. 24 sierpnia pojawią się też strony Kultury Niepodległej w 
mediach społecznościowych, co ułatwi kontakt i koordynację działań. 
 
 
Jeżeli uważają Państwo, że należy wspólnie działać, aby kultura w Polsce 
zyskała status i siłę piątej władzy: bądźcie z nami! 


