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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

28.03.2013 g. 8.30 s. 330 Biuro Kultury. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zespołu Sterującego pan Włodzimierz Paszyński. Na 

wstępie przekazał głos dyrektorowi Biura Kultury panu Markowi Kraszewskiemu. 

 

Dyrektor Kraszewski poinformował, że Rada m. st. Warszawy podjęła decyzję                                

o przywróceniu części środków do budżetu Biura Kultury obciętych na sesji budżetowej Rady 

13 grudnia 2012 r. Przywrócona kwota (950 tys. zł) będzie przeznaczona na działalność 

organizacji pozarządowych i zostanie rozdysponowana między poszczególne konkursy ofert 

dla organizacji.  

 

Następnie Marcin Jasiński zaproponował przejście no głównego punktu posiedzenia – 

omówienia Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

 

Anna Michalak-Pawłowska jako członek zespołu programowego przedstawiła dokumenty 

dotyczące dotychczasowej działalności na rzecz wdrażania WPEKu, analizę SWOT 

przygotowana przez Biuro Edukacji,  oraz zrelacjonowała przebieg seminarium dot. WPEKu, 

w którym uczestniczyli pracownicy Biura Kultury i Biura Edukacji. Pani Anna zaznaczyła, że 

od samego początku w prace nad programem zaangażowani są obecni na posiedzeniu: 

dyrektor Biura Edukacji pan Mirosław Sielatycki, dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji 

Kulturalnej pan Wojciech Feliksiak, oraz zastępca prezydenta m. st. Warszawy pan 

Włodzimierz Paszyński  Zaznaczyła, że jedynie w Warszawie jest realizowany program 

promujący współpracę dwóch dziedzin: kultury i edukacji.  

 

Na początku Pani Michalak-Pawłowska przekazała zebranym treść WPEKu zaznaczając, że 

program został przygotowany na długi okres czasu. Co prawda w pierwszym punkcie 

program odnosi się do Polityki Kulturalnej, która jako dokument obowiązywała w latach 2008 

– 2012, jednak nie oznacza to, że WPEK również zakończył się wraz z Polityką Kulturalną        

(w chwili obecnej jest przygotowywany nowy dokument dot. Polityki Kulturalnej) 

WPEK był pisany przez kilkanaście osób: dyrektorów młodzieżowych domów kultury                         

i dyrektorów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja i licea), oraz dyrektorów domów kultury. 

 

Alina Gałązka spytała czy w pracach nad programem brali udział przedstawiciele organizacji 
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pozarządowych. 

 

Anna Michalak-Pawłowska odpowiedziała, że nie. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 

w pracach nad programem wzięły udział obie strony reprezentujące zarówno dziedzinę 

edukacji jak i kultury.  

 

Janusz Kostynowicz dodał, że Warszawskie Forum Oświatowe poprzedzające prace nad 

WPEKiem odbywało się z udziałem NGOsów. Wiele pomysłów, które padły na forum 

zostało potem wykorzystanych podczas pisania programu.   

 

Anna Michalak Pawłowska poprosiła by wszystkie pytania i uwagi były kierowane na 

końcu i następnie przeszła do omówienia prezentacji.  

Najważniejszym elementem na początku wdrażania WPEKu było wykorzystania potencjału 

wszystkich instytucji (publicznych i niepublicznych) organizacji pozarządowych w pracy nad 

rozwojem edukacji kulturalnej.  

Program był finansowany wspólnie przez Biuro Edukacji i Biuro Kultury (element 

zarządzania finansami należy przeanalizować przed kolejnym etapem wdrażania programu). 

Programem zarządzają dzielnicowi koordynatorzy, natomiast szkołach czy domach kultury 

zajmują się tym koordynatorzy edukacji kulturalnej (KEKS). Pani Anna jeszcze raz 

zaznaczyła, że program był pisany z założeniem wieloletniego terminu realizacji i niektóre 

jego elementy mają charakter intencyjny. Nie wszystkie założenia udało się zrealizować                     

w pierwszym etapie jednak podczas pisania programu zakładano, że cześć założeń zostanie 

zrealizowane w dalszej perspektywie  (np. bilet do teatru za złotówkę czy kulturalny indeks 

ucznia). 

Następnie pani Michalak-Pawłowska przeszła do omówienia skrótu ze sprawozdania 

dotychczasowego pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy pani Wandy Górskiej. Podczas 

omówienia sprawozdania pani Anna skupiła się na najważniejszych punktach, które udało się 

zrealizować w latach 2010-2012: 

 

1. Utworzenie sieci realizatorów WPEK-u na poziomie dzielnicowym  oraz placówek 

oświatowych i instytucji kultury.  

Koordynatorzy są powoływani zarządzeniem burmistrza. Ich praca opiera się na zasadach 

wolontariatu dlatego realizacja WPEKu w poszczególnych dzielnicach odbywa się na różnym 

poziomie. Jest to zależne od możliwości danego koordynatora, które wiążą się zajmowanym 
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przez niego stanowiskiem w Urzędzie. Zdaniem Pani Anny w następnym etapie wdrażania 

programu koordynatorzy powinni mieć określony zakres obowiązków związany z pełnioną 

przez nich funkcją oraz otrzymywać dodatkowe wynagrodzenia tak by w przyszłości można 

było wymagać odpowiedzialności od tych osób.   

 

2. Szkolenia dla koordynatorów dzielnicowych 

W ciągu trzech lat odbyło się 12 szkoleń wyjazdowych dla koordynatorów ze  wszystkich 

Dzielnic m.st.  Warszawy. 

 

3. Komunikacja wewnętrzna programu  

Wszyscy realizatorzy WPEKu zostali powiązani elektroniczną siecią komunikacyjną. Lista 

dystrybucyjna kontaktów ma 20 grup (np. „koordynatorów szkól podstawowych”, 

„koordynatorów przedszkoli”, „koordynatorów domów kultury”).  

Wszystkie informacje zatwierdza do rozesłania w danej Dzielnicy koordynator dzielnicowy, 

aby uniknąć szumu informacyjnego, nadmiaru wiadomości oraz dba oto by informacje były 

wysyłane do właściwych adresatów. 

 

4. Komunikacja zewnętrzna – trzy elementy: 

 

 Gazeta internetowa WPEK - do dziś zredagowano i wysłano 48 numerów. Gazetę 

otrzymuje 3200 osób (m.in. NGO i instytucje prywatne). Gazeta jest wydawana                  

w konwencji dwu, trzy tygodnika,. Informacje i artykuły zawarte w kolejnych 

numerach dotyczą m.in. relacji z najciekawszych inicjatyw warszawskich z zakresu 

edukacji kulturalnej. 

 

 Wirtualny dom kultury WIDOK -  uruchomiony 27 października 2010 roku . WIDOK 

jest wirtualnym  domem kultury, który istnieje wyłącznie w  przestrzeni internetowej. 

Na WIDOKu. znajdują się informacje dotyczące działalności w zakresie edukacji 

kulturalnej jaką proponują placówki publiczne i niepubliczne w Warszawie. Istnieje 

także możliwość pozyskania precyzyjnej informacji doboru zajęć w sposób  

dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Na stronie można również  zgłosić 

własną ofertę wydarzenia kulturalnego. 

 

 Płaszczyzna społecznościowa – strona na facebooku 
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5. Inwentaryzacja zasobów w obszarze działalności z zakresu edukacji kulturalnej                 

w samorządowych placówkach edukacji i kultury w Warszawie.  

Koordynatorzy dzielnicowi stworzyli spis istniejących w ofertach działalności placówek, 

przeglądów ruchu amatorskiego o zasięgu dzielnicowym w ośmiu dziedzinach artystycznych. 

 

Następnie omówione zostały dwa  projekty realizowane przy współpracy wszystkich Dzielnic 

m. st. Warszawy: 

  

1. Festiwal Edukacji Kulturalnej edycja 2011 i 2012 roku 

2. Konkurs projektów edukacji kulturalnej 

 

Oraz: 

 

Giełda Programów Edukacyjnych  - Jest to możliwość praktycznego spojrzenia na 

najciekawsze działania z zakresu edukacji kulturalnej, wymiana doświadczeń i nawiązanie 

kontaktów wśród realizatorów. 

 

Przedstawione zostały zadania, które zdaniem poprzedniego pełnomocnika ds. edukacji 

kulturalnej pani Wandy Górskiej powinny być realizowane w kolejnym roku realizacji 

Projektu: 

 

 Kontynuacja powyżej opisanych działań   

 Ewaluacja realizacji konkursu na najlepszy Projektu z zakresu edukacji kulturalnej. 

 Kontynuacja rozwoju WIDOKU 

 Laboratorium Edukacji Kulturalnej – czyli pomoc dla nauczycieli w doborze 

najlepszych projektów artystycznych jakie realizowane są przez firmy zewnętrzne                

w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz stworzenie miejsca sprzyjającego 

dyskusji na temat edukacji kulturalnej- jej form i zasięgu atrakcyjnej dla wszystkich 

grup wiekowych. 

 Konkurs na małe granty dla placówek realizujących edukację kulturalną 

 Ewaluacja w zakresie prowadzenia informacji dotyczącej projektów z zakresu 

edukacji kulturalnej realizowanych ze środków m. st Warszawy przez: samorządowe  
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instytucje kultury i placówki edukacyjne oraz przez inne Biura niż Biuro Kultury                  

i Edukacji, placówki w oparciu o dotacje  otrzymane w konkursach  m.st. Warszawy. 

 

Następnie Anna Michalak-Pawłowska przedstawiła podstawowe informacje dotyczące 

działań kilku dzielnic w ramach wdrażania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalne 

oraz listę koordynatorów WPEK w poszczególnych dzielnicach.  

 

 Śródmieście: WPEK Program  warsztatów wielokulturowych w DK dla dzieci 1-3 klas 

 Wawer: WPEK autorski  projekt Ewy  „Młodzi Liderzy”( Gimnazjum i Liceum), 

konkursy  w ramach WPEK na granty dla szkół i instytucji kultury, granty- 10-15 

projektów  do 5.000 zł. 

 Targówek: WPEK  Projekt „Szlakiem Hymnu”. Roczny program historyczno-

artystyczny dla szkół w całej dzielnicy. Warsztaty, konkursy, projekt międzynarodowy 

 Ursynów: Konkursy ngo- na edukację kulturalną-40.000 (pierwsze półrocze) 

 Wola WPEK- Efekt Motyla uczeń Zespołu Placówek Wolskich Edukacji 

Kulturalnych. 

 Ochota:  najtrudniejsza sytuacje we wspieraniu koordynatora. 

 Ursus: Powstał dzielnicowy program, opis działań, projektów na dany rok.. 

 Mokotów: WPEK Program w Dorożkarnii, warsztaty artystyczne dla uczniów                     

i nauczycieli, sala teatralna do wykorzystania, pomoc profesjonalistów w realizacji 

działań art. w szkole. 

 

Przedstawiony został także ranking pozostałych dzielnic - aktywnych, średnio aktywnych                 

i nieaktywnych pod względem działań dot. WPEKu 

 

Następnie Pani Anna przedstawiła analizę SWOT przygotowana przez Biuro Kultury i Biuro 

Edukacji przy czym zaznaczyła, że analiza ze strony Biura Edukacji była przygotowana przez 

osoby, które uczestniczyły w 3 letnim procesie wdrażania WPEKu, 

 

Mocne strony programu  

 istniejąca sieć koordynatorów 

 sieć KEKSów w placówkach oświatowych 

 dobra współpraca KEKSów z koordynatorami   
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Mirosław Sielatycki dodał, że analiza SWOT powinna zostać uzupełniona dane pozyskane 

od organizacji pozarządowych, które brały udział we wdrażaniu WPEKu. 

 

Anna Michalak-Pawłowska przystała na tę propozycję i poinformowała, że należy także 

przeanalizować współpracę z burmistrzami i naczelnikami dzielnic. Należy zorganizować 

spotkanie z przedstawicielami dzielnic i zastanowić się jak w najbliższych latach powinna 

wyglądać współpraca w tej sprawie.  

 

Marcin Jasiński dodał, że Biuro Kultury dokonując analizy SWOT zwróciło uwagę na trzy 

najważniejsze aspekty: 

 

 Bardzo zinstytucjonalizowana forma wdrażania programu z niewielkim udziałem 

organizacji pozarządowych. 

 Oferta kulturalna programu dotyczyła w dużej części różnego rodzaju festiwali  

 Program był skierowany gównie do osób które funkcjonują już w systemie edukacji 

natomiast  w przyszłości założenia programu powinny być tożsame z zapisami 

Programu Rozwoju Kultury (WPEK powinien dotrzeć do osób, które aktualnie                   

w żaden sposób nie uczestniczą w działaniach opisanych w programie) 

 

Agata Diduszko – Zyglewska nawiązała do współpracy instytucji publicznych                                 

z organizacjami pozarządowymi. Powiedziała, że o ile komunikacja wewnętrzna sprawdziła 

się bardzo dobrze to do komunikacji zewnętrznej można mieć zastrzeżenia. Pani Agata 

zwróciła uwagę na to, że dużo organizacji realizujące programy dot. edukacji kulturalnej nie 

wiedziały o istnieniu WPEKu.      

 

Pani Agata zapytała w jaki sposób wdrażanie programu wpłynęło na dostęp do edukacji 

kulturalnej w szkołach. Podała przykład Niemiec, gdzie animatorzy kultury i czynni 

zawodowo artyści prowadzą  w szkołach regularne półroczne lub roczne kursy dzięki czemu 

dzieci mogą brać udział w działaniach twórczych (a nie tylko oglądać kolejne „eventy”                        

i chałtury).  
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Zdaniem pani Agaty o ile w przedszkolach dostęp do edukacji kulturalnej jest bardzo 

rozwinięty to szkołach brak jest działań długofalowych w zakresie kultury, a oferta kulturalna 

sprowadza się często do jednorazowych koncertów, festiwali etc.   

Kolejną kwestią poruszoną przez panią Agatę był problem portalu WIDOK. Jej zdaniem 

strona jest anachroniczna i słabo wypromowana wśród potencjalnych odbiorców. 

 

Anna Michalak-Pawłowska odpowiedziała: 

 

- po zakończeniu I etapu programu zostanie przeprowadzona ewaluacja m. in. portalu 

WIDOK, który zostanie dostosowany do współczesnych potrzeb.  

- w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi jest to zadanie dla koordynatora 

dzielnicowego, który powinien dokonać w tej kwestii rozpoznania na rynku dzielnicowym. 

Pani Anna przypomniała, że poziom wdrażania programu jest różny w poszczególnych 

dzielnicach. Jest to zależne od stanowiska w urzędzie, które zajmuje dany koordynator.  

- edukacja kulturalna w szkołach: w wielu szkołach jest wiedza o kulturze oraz różnego 

rodzaju realizowane programy autorskie. Zadaniem dla nowego Pełnomocnika ds. edukacji 

kulturalnej będzie rozpoznanie wszystkich programów dot. edukacji kulturalnej, które są 

realizowane w dzielnicach.  

 

Wojciech Feliksiak w kwestii wprowadzania WPEKu w szkołach dodał, że najbliższym 

realnym celem będzie stworzenie Szkolnego programu edukacji kulturalnej realizowanego 

przez każdą ze szkół w ramach, którego wypracowanie zostanie system długoterminowych,              

całorocznych programów dotyczących edukacji kulturalnej (realizowane będą wybrane 

dziedziny wyłonione przez przeprowadzone wcześniej badania wśród uczniów).  

 

Pan Wojciech wspomniał także o barierze mentalnej występującej w szkołach, które raczej 

samodzielnie chcą przeprowadzać działania w zakresie edukacji kulturalnej, a nie 

współpracować z koordynatorami WPEKu. Bardzo dobra edukacja kulturalna dla dzieci                 

w wieku przedszkolnym zostaje przerwana z powodu braku poszukiwania wsparcia na etapie 

szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Należy stworzyć program, który nie zostałby 

przerwany na żadnym etapie nauczania. Istnieje kilka narzędzi zapisanych we WPEKu, które 

można by w tym celu wykorzystać, są to z pewnością karta nauczyciela (np. dla szkolnych 

koordynatorów), czy wspomniany wcześniej kulturalny indeks ucznia (szkoła uznaje 

pozaszkolne zainteresowania i osiągnięcia ucznia w systemie oceniania). 
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Włodzimierz Paszyński – należy pamiętać, że temat edukacji kulturalnej musi obejmować 

nie tylko najmłodszych odbiorców ale także np. środowiska seniorów, oraz w pewnym sensie 

wszystkich mieszkańców Warszawy. 

 

Prezydent podkreślił, że WPEK jest dla Warszawy programem kluczowym jednak jego 

wdrażanie np. na poziomie szkół jest m.in. uzależnione od podejścia samych nauczycieli. 

Należałoby zatem wypracować sposób motywacji dla nauczycieli, którzy wspieraliby 

edukację kulturalną np. zmieniając sposób przyznawania dodatków do pensji nauczycielskiej, 

co w praktyce będzie bardzo trudne do przeforsowania.         

 

Katarzyna Ratajczyk zasugerowała, by  w nowo tworzonej treści programu znalazł zapis             

o przeprowadzaniu szkoleń z zarządzania kulturą. 

 

Marek Kraszewski także podkreślił, że WPEK ma fundamentalne znaczenie dla 

mieszkańców Warszawy dlatego jego treść powinna być skomponowana w sposób 

atrakcyjny, tak by program dotarł do jak największej liczby odbiorców. Należy wyciągnąć 

wnioski z przeprowadzonej ewaluacji programu, poprawić system informowania 

mieszkańców, zachęcić i zebrać osoby które mogłyby współpracować na rzecz wdrażania 

programu (należałoby przeprowadzić dla nich szkolenia). Następnym etapem będzie 

wdrażanie instrumentów wykonawczych jak np. wspomniana wcześniej karta nauczyciela itp. 

Zdaniem dyrektora Kraszewskiego, podczas tworzenia treści nowego programu należy 

skorzystać z dobrych przykładów podobnych programów jak np. Program Rozwoju Kultury. 

WPEK powinien być stworzony jako program długoterminowy, natomiast w trakcie jego 

trwania niezbędne jest określenie wskaźników po to by stwierdzić jakie efekty udało się za 

jego pomocą osiągnąć. 

 

Janusz Kostynowicz zapytał jak konkretnie będzie wyglądała dalsza praca nad programem, 

który jak zaznaczył wcześniej Prezydent Paszyński określa obszary wobec których do tej pory 

nie zostały podjęte żadne działania. Program był skierowany do wszystkich grup wiekowych 

a dotychczas jego realizację skupiano się jedynie na uczniach. 

 

Anna Michalak – Pawłowska stwierdziła, że należy stworzyć nowy program ale 

jednocześnie uwzględnić wszystkie pozytywne procesy, które zaszły do tej pory podczas 
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wdrażania WPEKu. Jednocześnie program powinien być kompatybilny z Programem 

Rozwoju Kultury. 

 

Robert Więckowski zapytał, czy osoby niepełnosprawne były uwzględniane w procesie 

wdrażania poprzedniego etapu WPEKu. 

 

Pani Anna Michalak-Pawłowska powiedziała, że najdokładniejszej odpowiedzi na to 

pytanie potrafiłaby udzielić dotychczasowa pani Pełnomocnik ds. edukacji kulturalnej pani 

Wanda Górska. Pani Anna jako członek zespołu merytorycznego w tej chwili nie ma 

dokładnej wiedzy na ten temat ale pytanie przekaże koordynatorom dzielnicowym, z którymi 

jest w stałym kontakcie. 

 

Padły propozycje by Zespół Sterujący zapoznał się dokładnie z analizą SWOT przygotowaną 

przez Biuro Kultury i Biuro Edukacji i na następnym posiedzeniu  przedstawił swoje pomysły  

Zespołowi Programowemu ds. WPEK, który będzie zajmował się tworzeniem nowego 

dokumentu.      

 

Anna Michalak-Pawłowska powiedziała, że ten temat nie koniecznie powinien być 

podejmowany na posiedzeniu Zespołu Sterującego, zaproponowała by zainteresowani 

członkowie wzięli udział w spotkaniu Zespołu Programowego WPEK  i przekazali swoje 

uwagi. Przypomniała, że aktualnie w przygotowaniu jest nowe zarządzenie na podstawie 

którego Zespół Programowy zostanie powołany.  

 

Marcin Jasiński nawiązując do wcześniejszych propozycji wspomniał o ekspertach 

współpracujących z Biurem Kultury, którzy oceniają projekty konkursowe składane przez 

organizacje pozarządowe z zakresu edukacji kulturalnej. Warto ich także włączyć do dyskusji, 

ponieważ są to osoby posiadające dużą wiedzę i doświadczenie. 

 

Wobec braku kolejnych wniosków posiedzenie zakończyło się. 

                                                                                                                                                                     Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                 (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)     
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