
Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra

Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra to jednodniowa konferencja, mająca na celu 
stworzyć przestrzeń spotkania dla ludzi, zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Dlatego też 
zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych i 
samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także do przedstawicieli biznesu i 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury. Wszystko to ma służyć 
sprzyjającym okolicznościom do dyskusji o przyszłości kultury polskiej.

Celem projektu jest wzmacnianie świadomości, iż kultura jest fundamentem każdego narodu
oraz zwrócenie uwagi na fakt, że najważniejszym czynnikiem kultury jest wychowanie. 
Konferencja „Kultura Jutra” ma również za zadanie stymulację różnych środowisk do 
zaszczepienia kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno. Inne 
szczegółowe cele projektu to także budowanie synergii pomiędzy różnorodnymi 
środowiskami działającymi na rzecz kultury polskiej, rozwój i profesjonalizacja sektora 
kultury, a także zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym.

Przyszłość kultury polskiej w dużej mierze zależy od naszych działań. W związku z tym 
Kongres Kultury Polskiej ukierunkowany jest na odważne podjęcie tematu. Zdefiniowanie 
szans i zagrożeń, jak również ukazanie możliwości, jakie istnieją dzięki wsparciu instytucji 
rządowych pomoże w niewątpliwie ważnej dyskusji, która w konsekwencji może 
doprowadzić do pochylenia się nad strategią kultury. Budowanie na kanwie dziedzictwa 
chrześcijańskiego polskiego narodu jest wyzwaniem, któremu chcemy sprostać w kreowaniu 
tzw. „kultury jutra”. Zaś w umacnianiu przekonania o sile polskiej kultury i budowaniu 
przyszłości przyświecają nam wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno. 

Mamy nadzieję, że projekt „Kultura Jutra” pozytywnie wpłynie na kształtowanie się kultury w
Polsce, co przejawi się przede wszystkim we wzroście świadomości o tym, że kultura jest 
fundamentem narodu, a wychowanie jest jej kluczowym i najważniejszym czynnikiem. 
Wierzymy również, że Kongres Kultury Polskiej przyczyni się do odpowiedniej współpracy 
między artystami, twórcami, instytucjami kultury biznesu oraz organizacjami 
pozarządowymi. Niech Prawda, Dobro i Piękno zawsze przyświecają wszelkim działaniom na 
rzecz kultury, która potrzebuje nieustannego rozwoju i profesjonalizacji. 

„Kultura Jutra” to dopiero początek. Celem projektu jest także zachęta do cyklicznego 
uczestnictwa w tego typu konferencjach. Dlatego też pragniemy, by Kongres Kultury Polskiej 
każdego roku skupiał tych, dla których przyszłość kulturalna naszego narodu jest ważną 
wartością, a dzielenie się swoim doświadczeniem może przynieść same dobre owoce. 

Kongres Kultury Polskiej odbędzie się 9 października 2019 w Łodzi (Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G, Łódź).

Wśród gości będą m.in.: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier  Piotr 
Gliński, dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NCK Rafał Wiśniewski, Dariusz 



Kowalski, Dominika Chorosińska, Piotr Mazurek, Jan Pospieszalski, Marta Januszewska, o. 
Andrzej Bujnowski. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2019”. 


