
Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

7 maja 2013 g. 13.30 s. 330 Biuro Kultury 

 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Pani Bogna Świątkowska. 

Poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie ma charakter podsumowujący pierwsze miesiące 

pracy Rady i wdrażania Programu Rozwoju Kultury. Poprosiła zaproszonych przedstawicieli 

Zespołu Sterującego by zrelacjonowali i ocenili postępy prac nad programem oraz wskazali 

ewentualne obszary, w których Społeczna Rada Kultury mogła by współpracować                            

z Zespołem. 

 

Marcin Jasiński poinformował, że dotychczasowe prace Zespołu Sterującego skupiły się na 

przygotowaniu i omówieniu propozycji programów operacyjnych w ramach PRK. Do tego 

zadania powołana została grupa robocza, która zajmuje się tylko tym tematem. Najbardziej 

zawansowane prace trwają nad dwoma programami: 

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej – w kwestii którego można było dokonać 

naturalnego podsumowania po odejściu na emeryturę Pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej 

Pani Wandy Górskiej. W chwili obecnej powoływany jest nowy Pełnomocnik i Zespół 

Programowy, który rozpocznie pracę nad przygotowaniem nowych założeń WPEKu. 

 

Kultura Bez Barier – pilotaż do programu dotyczącego udostępniania kultury osobom 

niepełnosprawnym został zaprezentowany na jednym ze spotkań Zespołu Sterującego przez 

Annę Żórawska i Roberta Więckowskiego, którzy znajdą się w zespole opracowującym 

założenia programu. W pracach wezmą także udział pracownicy Biura Kultury i Biura 

Pomocy i Polityki Społecznej. 

 

W międzyczasie Zespół Roboczy ds. Programów Operacyjnych pracuje także nad 

założeniami do kolejnych programów i działań m.in. Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

Zespół Sterujący zajął się także pracą nad mapą warszawskiej kultury. W ramach tych prac 

powołana została grupa robocza. Określone zostały wstępne obszary instytucji miejskich, 

które powinny znaleźć się na mapie. Przeanalizowane zostały także dane dotyczące instytucji, 

które posiada Biuro Kultury (dot. teatrów, muzeów, bibliotek). Zespół nawiązał współpracę  
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przedstawicielami portalu mojapolis.pl – narzędzia do wizualizacji danych w formie mapy. 

Na tym narzędziu zostanie zbudowana mapa warszawskiej kultury.   

 

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu Sterującego Pani Profesor Katarzyna Materska dokonała 

zestawienia faktycznej działalności bibliotek z tym jak te instytucje są postrzegane. 

Prezentacje Pani Materska oparła o raport dot. bibliotek przygotowany dla Biura Kultury oraz 

własne dane pozyskiwane od bibliotek, a także swoje spostrzeżenia doświadczenie itp.                    

Z prezentacji można wyciągnąć wnioski, że biblioteki już dawno przestały być zwykłymi 

wypożyczalniami i stały się centrami interdyscyplinarnymi centrami kultury. 

 

Pan Jasiński poinformował, że są to główne zadania, które realizował Zespół Sterujący                    

i wynikają one z harmonogramu. Żadne terminy nie zostały do tej pory przekroczone,                         

a wszystkie prace idą zgodnie z planem. 

 

Bogna Świątkowska spytała jak na obecnym etapie wygląda kwestia komunikacji                               

i informowania mieszkańców Warszawy o postępach prac nad programem.  

 

Marcin Jasiński powiedział, że aktualnie na portalu internetowym Urzędu Miasta działa 

podstrona PRK, na której publikowane są protokoły z posiedzeń Zespołu Sterującego                          

i Społecznej Rady Kultury. 

 

Pan Jasiński odbył także spotkanie z mieszkańcami Warszawy. Spotkanie to pokazało trochę 

inne spojrzenie na kwestię kultury – z perspektywy zwykłego mieszkańca, a nie eksperta. 

Poinformował, że Zespól nastawił się na promowanie konkretnych działań, realizacja 

programu jest obecnie w fazie koncepcyjnej i w tym momencie nie ma za bardzo czego 

promować po za samym dokumentem PRK. W momencie gdy konkretne działania będą 

wypracowane, do tego zostaną dopasowane także odpowiednie formy promocji. 

 

Bogna Świątkowska  przypomniała, że Społeczna Rada Kultury zabierała do tej pory głos                

w dwóch kwestiach wystosowując pisma do Biura Kultury. Poruszyła temat cięć w budżecie 

Biura Kultury przegłosowanych na grudniowym posiedzeniu Rady Miasta. Na spotkaniu                  

z przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Panią Małgorzatą Zakrzewską  

prezydium SRK otrzymało informację, że propozycja cięcia w konkretnym paragrafie budżetu 

wyszła od grupy Radnych z Platformy Obywatelskiej. Jak wiadomo część środków w kwocie 
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950 tys. zł. została przywrócona do budżetu Biura Kultury. Pani Świątkowska zapytała 

Dyrektora Marka Kraszewskiego jak ocenia ta sytuacje i czy jest zadowolony ze sposobu jej 

rozwiązania. 

 

Marek Kraszewski podkreślił, że przede wszystkim nie jest zadowolony, że do cięć w ogóle 

doszło. Przypomniał, że decyzja Radnych zapadła w brew woli Pani Prezydent Hanny 

Gronkiewicz – Waltz, która nie miała w planach przeprowadzania jakichkolwiek cięć                      

w kulturze w roku 2013, zwarzywszy na to, że w poprzednich latach takie cięcia zostały już 

przeprowadzone. Dyrektor zaznaczył, że budżet na rok 2013 został skonsultowany zarówno                

z przedstawicielami miejskich instytucji kultury jak i przedstawicielami organizacji 

pozarządowych w ramach Komisji Dialogu Społecznego. Na tej podstawie zostały zawarte 

umowy o warunkach organizacyjno finansowych działalności instytucji kultury określające 

budżet na rok 2013 oraz jego perspektywę w kolejnych trzech latach. Ustalony został zakres 

projektów i podział środków na poszczególne projekty dla NGOsów. Biuro Kultury nie 

wiedziało nic o planowanych cięciach, nikt tez nie pytał się Biura o zdanie w tej kwestii. 

Dyrektor przypomniał, że w ramach przeprowadzonego cięcia Biuro Kultury straciło również 

pieniądze z rezerwy budżetowej, które miały być przeznaczone na wkład własny dla instytucji 

kultury, starających się o dofinansowanie z innych źródeł np. z Ministerstwa Kultury. Pan 

Kraszewski zaznaczył, że Biuro Kultury będzie starało się o odzyskanie części z tych 

środków. 

Natomiast jeszcze na etapie przygotowywania budżetu największe cięcia objęły Stołeczną 

Estradę, której zaplanowany na 2013 rok budżet w kwocie 9 mln zł został obcięty o połowę   

(w roku 2012 wynosił on 16 mln zł). 

Dyrektor BK zasugerował także, że w chwili obecnej szukanie „winnych” przeprowadzonych 

cięć wśród konkretnych Radnych nie jest odpowiednim wyjściem. Trzeba przede wszystkim 

budować pozytywne relacje z Radą Miasta.  

 

Włodzimierz Paszyński dodał, że obecna sytuacja budżetowa  Warszawy jest bardzo zła. Na 

cotygodniowych posiedzeniach Zespołu Koordynującego sytuacja jest analizowana pod 

względem wpływów z podstawowych podatków, które są dalekie od poziomu z 2008 roku                

i z roku na rok maleją. Po pierwszym kwartale budżet miasta jest mniejszy od najgorszych 

prognoz, które były na ten okres przewidywane. Trzeba pamiętać, że kultura w Warszawie nie 

funkcjonuje w próżni, tylko jest jednym z elementów dlatego zła sytuacja miasta ma ogromny 

wpływ na kulturę.    



 4 

 

Bogna Świątkowska powiedziała, że Społeczna Rada Kultury będzie starać się o to by do 

wiadomości publicznej przedostawały się informacje dotyczące istotności wydatków                     

w Urzędzie Miasta. Zaznaczyła, że cięcia odbiją się przede wszystkim  jakości warszawskiej 

kultury. Powiedziała także, że nie chce by SRK zamieniła się w martwe ciało podobnie jak 

niektóre Rady działające przy Prezydencie. Przypomniała również, że drugi temat w którym 

Rada zabrała głos dotyczyła aktualnej sytuacji Teatru Rozmaitości.   

 

Mamadou Diouf nawiązał do kwestii promocji PRK i cięć budżetowych. Według pana 

Dioufa podobne spotkania z mieszkańcami, o których wspomniał wcześniej Marcin Jasiński 

powinny być organizowane i lepiej promowane (w mediach czy w formie plakatów). 

Odpowiednia forma promocji nie musi generować zbyt dużych kosztów, jest to kwestia 

komunikacji. Dzięki temu podczas wdrażania PRK sugestie i opinie będą pochodziły nie tylko 

od ekspertów w dziedzinie kultury ale także od „zwykłego Kowalskiego”.   

Pan Diouf zauważył, że kwestia budżetu powróci w przyszłym roku, dlatego ważne jest żeby 

Radni mieli na względzie opinie Społecznej Rady Kultury.    

 

Jarosław Chołodecki, zasugerował, że może w dobie kryzysu, który dotarł także do 

Warszawy należy zastanowić się jakie generalne zmiany w strategii pozyskiwania pieniędzy 

należałoby wprowadzić by sytuacja budżetowa w mieście a co za tym idzie kwestia 

finansowania kultury uległa poprawie. 

 

Włodzimierz Paszyński stwierdził, że ta kwestia oczywiście mogłaby być tematem spotkań 

Społecznej Rady Kultury. Można przedyskutować kwestię odpowiedniego rozdysponowania 

pieniędzy przeznaczonych na kulturę oraz sprawienia by dzięki kulturze pula tych pieniędzy 

zwiększała się. 

W temacie wydawania i pozyskiwania środków do budżetu, miasto pozyskuje je z źródeł, 

których liczba jest coraz mniejsza. Dochodzi do tego kwestia wypłacania odszkodowań                   

w związku z Dekretem Bieruta. Zła sytuacja miasta przekłada się na zarówno kulturę jak i na 

inne dziedziny.  

Prezydent zaznaczył, że stworzony kilka lat temu program inwestycyjny miasta jest w dużej 

mierze realizowany w części, która wiąże się z podjętymi wcześniej zobowiązaniami                          

i wykorzystuje środki pochodzące z Unii Europejskiej. 
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Na chwilę obecną miasto nie podejmuje żadnych zobowiązań finansowych i nie zawsze 

aplikuje o pozyskanie środków z funduszy europejskich ponieważ wiązałoby się to                          

z posiadaniem wkładu własnego, na który budżetu miasta obecnie nie stać. Jeśli miasto 

zdecyduje się na zorganizowanie wkładu własnego to niestety skądś musi te pieniądze 

pozyskać. 

 

Bogna Świątkowska powróciła do tematu aktualnej sytuacji teatru Rozmaitości i kwestii nie 

podpisanej umowy z dyrektorem Grzegorzem Jarzyną. 

 

Marek Kraszewski zasugerował by przede wszystkim w tej i w podobnych sytuacjach 

zasięgać informacji u źródła, a nie opierać się jedynie na artykułach prasowych. Dyrektor 

poinformował, że należy rozważyć dwie kwestie: działalności artystycznej Grzegorza Jarzyny 

i TR Warszawa oraz oddzielnie infrastruktury teatru. Jak wiadomo w Warszawie w wyniku 

uwarunkowań historycznych i toczących się procesów związanych z Dekretem Bieruta cześć 

nieruchomości przestaje posiadać status samorządowy i przechodzi w ręce prywatne.                     

W przyszłości cała pierzeja kamienic przy ulicy Marszałkowskiej będzie zwrócona 

przedwojennym właścicielom. Wyrok w sprawie kamienicy w której znajduję się teatrt już 

zapadł, jednak w międzyczasie umarł jeden z przyszłych właścicieli i musi być rozpoczęte 

nowe postępowanie spadkowe. Miasto jest przygotowane żeby tę nieruchomość wydać kiedy 

tylko przyszli właściciele wylegitymują się odpowiednimi dokumentami sadowymi. Biuro 

kultury zawarło porozumienie z mecenasem reprezentującym spadkobierców, którzy 

zadeklarowali ze teatr rozmaitości pozostanie w kamienicy pod nr 8.  

 

W między czasie został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

północnej części pl. Unii Lubelskiej w którym zapisane jest, że parter nieruchomości pod nr 8 

musi być przeznaczony na instytucje kultury – teatr. Podsumowując, działalność teatru 

Rozmaitości przy Marszałkowskiej 8 nie jest w żaden sposób zagrożona.  

Od mniej więcej pół roku pod przewodnictwem prezydenta Jacka Wojciechowicza działa 

Komitet Sterujący ds. budowy MSN i TR na pl. Defilad. Wypracowywane są różnego rodzaju 

ścieżki postępowania by muzeum i teatr postały w miejscu, w którym pierwotnie miało stanąć 

muzeum wg projektu Christiana Kereza. Rada Miasta dla tej inwestycji zaakceptowała nowy 

system finansowania (inwestycja będzie realizowana z kredytu) W tej chwili miasto pracuje 

nad określeniem w jaki sposób zaciągnięty kredyt będzie spłacany. Prace te trwają wspólnie               

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest instytucją współfinansująca 
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MSN. W niedługim czasie zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję muzeum i teatru na pl. 

Defilad. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do końca tego roku. W wyniku tego 

konkursu będzie wiadomo jaka cześć działki pierwotnie przeznaczona pod budynek wg 

Projektu Kereza przypadnie pod budowę MSN a jaka dla TR. 

 

Włodzimierz Paszyński dodał, że rozmowy z Grzegorzem Jarzyną w kwestii przedłużenia 

umowy na stanowisku dyrektora TR Warszawa są prowadzone od października 2012. Pan 

Jarzyna zna najlepiej przebieg tych rozmów, jednak to jakie informacje sam przekazuje do 

mediów jest niezależne od ratusza. 

 

Bogna Świątkowska spytała skąd zatem Rada ma czerpać informację na ten temat skoro nie 

są one jej przekazywane. Nawiązała do pisma Rady wyrażające jej zaniepokojenie sytuacją 

TR Warszawa. Zapytała także jaką role Rady widzą Panowie -  Prezydent Paszyński, 

Dyrektor Kraszewski i Pełnomocnik Jasiński. 

 

Mamadou Diouf w temacie TR Warszawa stwierdził, że w sytuacjach kiedy następują 

rozbieżności w przekazywanej do mediów wersji wydarzeń przedstawianych przez jedną że 

stron, miasto powinno także zabrać głos by sprostować dane informacje  

 

Marek Kraszewski nawiązał jeszcze do kwestii Grzegorza Jarzyny. Powiedział, że w latach 

kiedy sytuacja budżetowa miasta była lepsza, Biuro Kultury co roku zwiększało dotacje dla 

TR Warszawa mniej więcej o 2 mln zł. by pokryć straty które przynosił teatr. Od roku 2011 

Teatr Rozmaitości ma stałą dotację na poziomie 7 mln zl, co dla teatru, który posiada 

widownię na około 200 miejsc jest dotacją bardzo wygórowaną. 

Biuro Kultury w sprawie przedłużenia umowy prowadziło rozmowy z dyrektorami instytucji 

kultury od sierpnia do grudnia 2012 roku. W omawianym przypadku rozmowy te nie mogły 

być toczone, w których artysta ze względu na inne zobowiązania nie mógł uczestniczyć, choć 

był na nie wielokrotnie zapraszany. Rozmowy rozpoczęły się pod koniec grudnia i trwają do 

dzisiaj ze względu m.in. na rozbieżność stron w wielu kwestiach, nie tylko wskazanych przez 

Dyrektora Jarzynę.  

Biuro Kultury Nie jest w stanie przekazać większej dotacji na rzecz Teatru Rozmaitości, 

jednak prowadzi na ten temat rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w celu pozyskania dodatkowych dotacji.  
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Działalność Teatru Rozmaitości niewątpliwie wykracza po za obszar Warszawy i Polski. 

Teatr pozostaje swego rodzaju wizytówką Warszawy w Europie. Ministerstwo na rok 2013 

zadeklarowało wsparcie dla działalności artystycznej Teatru w kwocie 2 mln złotych jednak 

pozyskanie wsparcia odbyło się poprzez udział w konkursie. Ta sytuacja dla Grzegorza 

Jarzyny okazała się niekomfortowa ponieważ nie wiedział czy otrzyma całą kwotę czy też jej 

część. Na chwilę obecną TR Warszawa otrzymał na rok 2013 kwotę znacznie mniejsza niż 

zakładane 2 mln zł. natomiast na kolejne 2 lata otrzymał dotację rzędu 500 000 zł (na każdy 

rok). Dyrektor podkreślił, że sytuacja finansowania teatru przez Ministerstwo Kultury jest 

bardzo trudna i nie do końca rozwikłana.   

Umowa z Panem Grzegorzem Jarzyną nie została jeszcze podpisana ponieważ, oczekuje on 

od Biura Kultury wydania gwarancji otrzymania pełnej dotacji z Ministerstwa Kultury. Biuro 

może jedynie odpowiadać za dotację z Urzędu Miasta, która w kwocie 7 mln zł. została 

przekazana dla teatru. W perspektywie trzyletniej zostały zaproponowane dotacje w podobnej 

wysokości i wpisane jako prognoza, gdyż w takiej nomenklaturze funkcjonują w budżecie 

Miasta.  

Dyrektor BK poinformował, że TR Warszawa w chwili obecnej działa pod kierownictwem 

zastępcy dyrektora, i sprawnie realizuje wszystkie założone przedsięwzięcia artystyczne nie 

tylko przy Marszałkowskiej 8, ale również w hali Centrum produkcji Filmowo Telewizyjnej 

ATM Studio 

  

Pan Kraszewski zgodził się także z wypowiedzią Mamadou Dioufa, jednak stwierdził, że 

czasem zabieranie przez Urząd Miasta głosu, w niektórych sprawach jest niewskazane. 

 

W kwestii współpracy Społecznej Rady Kultury z Urzędem Miasta Marek Kraszewski 

zaproponował by w dobie kryzysu skupić się m.in. na integracji by wspólnie przetrwać ten 

najcięższy okres. Podał przykład integracji miejskich instytucji kultury, która do tej pory nie 

była zbyt popularnym tematem. Istnieje wiele obszarów w których ta integracja może 

nastąpić, choćby racjonalizacja kosztów stałych instytucji w temacie, której Biuro Kultury do 

tej pory napotykało opór dyrektorów instytucji kultury. Po obniżeniu kosztów stałych 

zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć na działalność artystyczną instytucji. 

 

Krzysztof Herbst – należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób Społeczna Rada Kultury                  

i Zespół Sterujący powinny budować swoje stosunki z Radą Miasta. Ponad to na kwestię 

finansowania kultury należy spojrzeć w szerszej perspektywie nie tylko przez pryzmat 
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finansowania jej z budżetu miasta. Pan Herbst zasugerował by Rada i Zespół zainteresowały 

się mechanizmem obsadzania stanowisk w instytucjach kultury, a nie skupiały się na 

pojedynczych przypadkach. 

 

Anna Michalak-Pawłowska jako przyszły pełnomocnik ds. Edukacji Kulturalnej 

zaproponowała członkom Społecznej Rady Kultury udział w pracach Zespołu Koordynatorów 

ds.  WPEKu. 

 

Bogna Świątkowska podziękowała za tę propozycję jednak stwierdziła, że w tym momencie 

Rada nie jest w stanie oddelegować konkretnej osoby do stałej współpracy przy WPEKu, 

ponieważ jest to kwestia prywatnych predyspozycji każdego z członków. Należy się 

zastanowić na jakim etapie zaawansowania prac Rada powinna się włączyć w te prace  Temat 

ten musi być przedyskutowany na osobnym posiedzeniu SRK. 

 

Marcel Andino-Velez przypomniał że Rada zwróciła się także do Zespołu Sterującego                    

o przekazywanie bieżących informacji na temat jego prac. Słysząc deklarację Anny Michalak 

Pawłowskiej Pan Velez podkreślił, że jest to konkretna informacja dla Rady w jakie 

dziedzinie jest do wykonania praca także dla jej członków. SRK oczekiwało zwrotnej 

informacji na temat obszarów w których może współpracować z Zespołem Sterującym lecz 

takiej informacji nie otrzymała. 

 

Marcin Jasiński przypomniał, że przekazywał Radzie droga mailowa informacje i materiały 

na temat bieżącej pracy Zespołu Sterującego i podgrup roboczych. Informacje te były bardziej 

konkretne i szczegółowe niż to co Rada usłyszała na dzisiejszym posiedzeniu. Pan Jasiński 

stwierdził, że wnikliwe przejrzenie tych materiałów byłoby wskazane, są tam bowiem opisane 

propozycje i tematy pracy Zespołu, w których mogliby uczestniczyć Członkowie Rady. Jak 

do tej pory nie otrzymał od Rady żadnej informacji zwrotnej, komentarzy czy uzupełnień               

a jednym z zadań Rady jest także inicjowanie działań związanych z PRK. 

 

Bogna Świątkowska stwierdziła, że Rada powinna zaplanować kalendarz swoich spotkań 

wobec postępów czynionych podczas prac nad Warszawskim Programem Edukacji 

Kulturalnej i programem Kultura Bez Barier. Pani Świątkowska poprosiła także Prezydenta 

Paszyńskiego i  Dyrektora Kraszewskiego oto by informowali ją w kwestiach, które uznają za 
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stosowne i nie traktowali dotychczasowych pism Rady jako postawy konfrontacyjnej. Spytała 

czy po stronie prezydenta i dyrektora są także jakieś propozycje dalszej współpracy. 

 

Włodzimierz Paszyński zasugerował, że w kwestii przekazywania informacji, zasada ta 

powinna działać także w druga stronę. Powiedział, że zarówno Rada jak i jej poszczególni 

członkowie mogą zawsze się z nim, porozumieć np. telefonicznie by uzyskać informacje                 

w określonej sprawie lub spotkać się osobiście. Takich spotkań Prezydent nie unika, o czym 

członkowie Rady dobrze wiedzą. 

       

Marcel Andino-Velez zauważył jednak, że Rada jak ciało kolegialne musi porozumiewać się 

droga oficjalną w postaci pism, po za tym za każdym razem musi wypracowywać swoje 

stanowisko w drodze głosowania. Po za tym stosując pisma Rada dokumentuje swoją prace,            

z której może zostać kiedyś rozliczona.  

 

Janusz Kostynowicz stwierdził, że należy zastanowić się nad wspólnym obszarem  

współpracy Rady i Zespołu. Być może nie poruszony dotąd  temat udziału prywatnych 

podmiotów w kulturze mógłby być tym wspólnym obszarem, zwłaszcza, że w Radzie 

zasiadają eksperci reprezentujący różne dziedziny kultury oraz instytucje prywatne.                         

W Społecznej Strategii Warszawy, która jest polityką miasta, międzysektorowość jest 

określona jako jeden z kierunków pracy. 

 

Marcel Andino-Velez przypomniał, że jednym z obszarów w którym miała współpracować 

Rada jest Mapa Warszawskiej Kultury. Na dzisiejszym spotkaniu padły informacje, że prace 

nad mapa trwają. 

 

Marcin Jasiński dodał, że założeniem Zespołu Sterującego było prowadzenie także innych 

prac związanych z programami równolegle do powstającej mapy. Wiązało się to                              

z przejrzeniem praktycznie wszystkich dokumentów strategicznych. Prowadząc równoległe 

prace, Zespół mógł przeprowadzić kilka ważnych spotkań np. w sprawie bibliotek, które 

stanowiło podstawę do rozmowy o instytucjach dzielnicowych ale także dyskutowanym 

projekcie rozwoju czytelnictwa, którego część może być także modułem Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej. Pan Jasiński zaproponował, że od tej pory członkowie Rady 

będą, podobnie jak Zespół Sterujący, otrzymywali informacje o temacie kolejnych posiedzeń 
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Zespołu Sterującego. Przypomniał też że członkowie Rady mają stałe zaproszenie na 

spotkania Zespołu. 

 

Marek Kraszewski podziękował za to spotkanie. Jego zdaniem żeby osiągnąć sukces 

potrzebna jest współpraca i integracja działań, zwłaszcza, że otoczenie kultury nie zawsze jest 

otoczeniem przyjaznym. Słyszy się także często (od mieszkańców Warszawy), że kultura nie 

jest produktywna, a nakłady na nią nie są konieczne. Jednak wszelkiego rodzaju badania 

pokazują, że kultura jest jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój miasta, budowy 

społeczeństwa obywatelskiego itd. 

Dyrektor BK powtórzył słowa, które padły wcześniej na temat budowania dobrych relacji z 

Radą Miasta i Komisją Kultury i Promocji Miasta. 

 

Następnie Marcel Andino-Velez w zastępstwie pani Bogny Świątkowskiej, która opuściła 

spotkanie wcześniej podziękował wszystkim za obecność i powiedział, że w najbliższym 

czasie Prezydium Rady ustali termin następnego posiedzenia. 

 

Na tym spotkanie zakończyło się. 

 

 Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki    
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