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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

W dniu 27.06.2013 r. g 8.30 s.330 (Biuro Kultury ul. Niecała 2) 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

 

1. Marek Kraszewski 

2. Marcin Jasiński 

3. Katarzyna Ratajczyk 

4. Mirosław Sielatycki 

5. Agata Diduszko – Zyglewska 

6. Wojciech Feliksiak 

7. Krzysztof Herbst 

8. Katarzyna Materska 

9. Anna Michalak – Pawłowska 

10.Robert Więckowski 

 

Przebieg posiedzenia:  

 

Posiedzenie otworzył Dyrektor Biura Kultury Pan Marek Kraszewski. Przywitał zebranych                   

i przeprosił za nieobecność Przewodniczącego Zespołu Włodzimierza Paszyńskiego, którego 

zatrzymały ważne obowiązki służbowe. Następnie oddał głos Marcinowi Jasińskiemu, który 

przedstawił program dzisiejszego posiedzenia. 

 

Marcin Jasiński poinformował, że tematem posiedzenia jest sprawozdanie z realizacji 

Programu Rozwoju Kultury w okresie od 29 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., które 

zostanie przedstawione Radzie Miasta. Projekt dokumentu został rozesłany do członków 

Zespołu drogą mailową. 

Pan Jasiński zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przedstawionego sprawozdania.  

 

Janusz Kostynowicz w imieniu Włodzimierza Paszyńskiego przekazał uwagę sugerującą, że 

sprawozdanie mimo, dokładnego opisania pracy Zespołu Sterującego, Społecznej Rady  

Kultury i Zespołów Roboczych jest w pewien sposób dokumentem pustym. W sprawozdaniu 

zabrakło informacji o tym co wydarzyło się w kulturze (po za statutowymi zadaniami Biura 

Kultury) od czasu uchwalenia PRK. Dokument w zaprezentowanej formie ma charakter 

raczej wewnętrzny a należy pamiętać, że odbiorcami sprawozdania będą Radni – nie związani 

na co dzień z bieżąca pracą Zespołu. 

 

Pan Kostynowicz zaproponował także, by w przyszłości podczas posiedzeń poświęcać chwilę 

na rozmowę o najważniejszych wydarzeniach związanych szeroko pojętą kulturą                          

w Warszawie.  
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Agata Diduszko – Zyglewska zgodziła się z sugestią Janusza Kostynowicza. Jej zdaniem 

Zespół Sterujący powinien być informowany o ważnych wydarzeniach  dotyczących kultury 

zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Do pozytywnych informacji Pani Diduszko - 

Zyglewska zaliczyła sprawę projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która (jak dowiedziała 

się ADZ) nabrała ostatnio tempa. Negatywna informacją jest aktualna sytuacja w teatrze 

Dramatycznym. Takie informacje powinny być przekazywane na posiedzeniach Zespołu 

Sterującego.  

 

Marek Kraszewski w nawiązaniu do wypowiedzi ADZ i JK powiedział, że Rada Miasta (do, 

której sprawozdanie jest kierowane) podczas sesji dużo czasu poświęca na omówienie 

bieżących tematów społecznych w mieście jak np. problem komunikacji, wywozu śmieci itp. 

Temat kultury podczas sesji Rady Miasta pojawia się jedynie kiedy zaistnieje pewnego 

rodzaju sytuacja konfliktowa, bądź w instytucjach kultury następują zmiany o charakterze 

strukturalnym (np. połączenie dwóch scen teatralnych). 

 

W kwestii Muzeum Sztuki Nowoczesnej Pan Kraszewski poinformował, że na najbliższej 

sesji Rady Miasta głosowaniu poddana zostanie uchwała dotycząca aneksu do umowy                    

o współprowadzeniu MSN przez Urząd Miasta i Ministerstwo Kultury. Dyrektor BK 

przypomniał, że zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Warszawy na lata 2013-2042 

zatwierdzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową miasto zaciągnie komercyjny kredyt na 

budowę muzeum. Od listopada ubiegłego roku pod przewodnictwem Prezydenta 

Wojciechowicza działa Komitet Sterujący, który zajmuje się działaniami dotyczącymi 

projektu MSNu i Teatru Rozmaitości. Według założeń projektu obie te instytucje powstaną w 

osobnych budynkach ale na jednej działce a budynki będą ze sobą ściśle powiązane 

architektonicznie. Konkurs na projekt architektoniczny będzie obejmował obie instytucje                

i zostanie najprawdopodobniej ogłoszony na konferencji prasowej po najbliższej sesji Rady 

Miasta.  

 

Pan Kraszewski zaznaczył, że w przyszłości inwestycja będzie prowadzona przez same 

instytucje, które będą właścicielami działki. Powierzchnia budynków będzie dostosowana do 

potrzeb muzeum i teatru. Poprzedni projekt był przeskalowany wobec potrzeb MSNu.                     

Z perspektywy optymalizacji kosztów zarówno realizacji jak i eksploatacji tej instytucji, 
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zaniechanie realizacji poprzedniego projektu okazało się korzystne. Rozpoczęcie inwestycji 

jest planowane na początku 2016 a zakończenie w 2018 roku. 

 

Mirosław Sielatycki nawiązał do projektu sprawozdania. Zgodził się z wcześniejszymi 

uwagami dotyczącymi rozbudowania dokumentu o wydarzenia kulturalne. 

Poruszył także kwestię: 

 - współpracy międzynarodowej. Jako przykład podał otwarcie części wystawienniczo 

edukacyjnej w  Muzeum Historii Żydów Polskich. Przy okazji Pan Sielatycki poruszył sprawę 

polityki miasta wobec edukacyjnej misji jaką ma spełniać Muzeum wobec młodzieży 

izraelskiej, która co  roku odwiedza Warszawę   

- współpracy Warszawy z województwem w ramach powstającego dokumentu „Strategia 

Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego”  

-warszawskiej karty nauczyciela. 

 

Krzysztof Herbst nawiązując do wypowiedzi Janusza Kostynowicza zaproponował by                            

w kwestii poprawy komunikacji Biuro Kultury przygotowywało krótką informację (działań 

miasta wobec kultury) na kolejne spotkania Zespołu Sterującego. W kwestii dotychczasowej 

pracy Zespołu Pan Herbst odniósł wrażenie, że działania gremium nie były do końca spójne             

i przemyślane strategicznie. Zaproponował by poddać pod dyskusję tematy kolejnych spotkań 

oraz to w jaki sposób Zespół ma pracować w przyszłości. Przypomniał również, że w połowie 

roku uruchomiony zostanie proces budżetowania na rok 2014 r. 

 

Anna Michalak – Pawłowska zasugerowała, że w gronie Zespołu Sterującego powinien 

znaleźć się przedstawiciel dzielnic. Jej zdaniem obecność takiej osoby jest niezbędna do 

dalszego wdrażania PRK. Pani Michalak – Pawłowska powiedziała, że spotykając się                    

z Burmistrzami dzielnic (jako Pełnomocnik ds. WPEK) odnosi wrażenie ze część dzielnic 

traktuje PRK jako „ciało obce” ponieważ tego dokumentu nie znają i nie mają szansy się na 

ten temat wypowiedzieć na posiedzeniach ZS. 

 

Janusz Kostynowicz zauważył, że w projekcje sprawozdania znalazły się bardzo pozytywne 

informacje odnoszące się do współpracy Biura Kultury z dzielnicami jak np. Współpraca z 

dzielnica Targówek w wyniku której powstał dokument Kreatywna Dzielnica  - Aktywni 

Mieszkańcy. Program Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Targówek w ramach Programu 

Rozwoju Kultury m. st. Warszawy do roku 2020, czy współpraca z Wawrem w wyniku 
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przeprowadzonych konsultacji społecznych  powstała tzw. Wawerska Strefa Kultury. Jednym 

z działań dzielnicy w ramach WSK było udostępnienie budynku w którym niegdyś mieściła 

się szkoła na inicjatywy kulturalne realizowane przez artystów i III sektor. 

 

Pojawiły się wątpliwości czy niektóre z opisanych w sprawozdaniu działań są rzeczywiście 

związane z pracą Zespołu Sterującego w ramach PRK. 

 

Marcin Jasiński w celu wyjaśnienia sytuacji, poinformował, że po uchwaleniu dokumentu 

PRK spotkał się wraz z dyrektorem Biura Kultury Markiem Kraszewskim                                           

z przedstawicielami dzielnicy Wawer. Na spotkaniu padła propozycja dostosowania dawnego 

budynku szkoły na potrzeby organizacji III sektora. Dalsze działania prowadzone były już 

przez urząd dzielnicy Wawer jednak wynikały one wprost z PRK i odbytego spotkania.   

 

Pan Jasiński nawiązując do wypowiedzi AMP powiedział, ze na chwilę obecną nie ma jednej 

osoby która reprezentowała by wszystkie 18 dzielnic. Dodał jednak, że wśród przedstawicieli 

dzielnic jest zauważalna potrzeba spotykania się i dzielenia doświadczeniami w zakresie 

działań operacyjnych. Jego zdaniem spotkanie z wszystkimi przedstawicielami dzielnic 

mogło by mieć negatywny oddźwięk. Władze dzielnic mogłyby odnieść wrażenie że miasto 

próbuje narzucić realizację PRK. Lepszym rozwiązaniem jest nawiązywanie dialogu poprzez 

indywidualne spotkania z burmistrzami i naczelnikami wydziałów kultury w dzielnicach                 

i pokazywanie dobrych przykładów z innych dzielnic. Takie spotkania są aktualnie 

realizowane.  

 

Zdaniem Janusza Kostynowicza komunikacja pomiędzy poszczególnymi wydziałami                    

i zarządem w dzielnicach oraz komunikacja społeczna wypada niezbyt korzystnie                          

w porównaniu do poziomu który reprezentuje Ratusz. Jeśli na tej płaszczyźnie nie uda się 

wprowadzić zmian to realizacja PRK w dzielnicach nie będzie łatwa . 

 

Marek Kraszewski w nawiązaniu do zgłoszonych uwag zaproponował by sprawozdanie 

zostało przeredagowane uwzględniając wszystkie działania, które zostały zrobione od 

momentu uchwalenia PRK. Dyrektor BK podkreślił, że Rada Miasta do, której kierowane jest 

sprawozdanie będzie czuła się za niego odpowiedzialna jako ciało które uchwaliło dokument 

PRK. 
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Pan Kraszewski dodał, że Biuro Kultury wspólnie z innymi Biurami U.M. m.in. Biurem 

Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy dofinansowania z Unii Europejskiej 

wypracowało cztery priorytety miasta jeśli chodzi o inwestycje kultury: 

 

- Symfonia Varsovuia 

- Kolejny etap budowy teatru Krzysztofa Warlikowskiego 

- Finansowanie projektu TR Warszawa na pl. Defilad 

- Kolejny etap Rewitalizacji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy  

 

Sprawozdanie powinno także zawierać informacje na temat budżetu BK zwłaszcza                         

w odniesieniu do organizacji pozarządowych jako motoru napędowego miasta w dziedzinie 

kultury. Jest to bardzo ważna informacja, zwłaszcza po wydarzeniach z roku ubiegłego kiedy 

to bzdurze BK mimo wcześniejszych konsultacji został obcięty. 

 

Katarzyna Materska poruszyła kwestię propozycji Programów Operacyjnych, które mają 

być realizowane w ramach PRK. Jej zdaniem prace nad ta częścią wdrażania programu 

powinny zostać przyspieszone. Należy sprawnie określić, które z proponowanych programów 

będą realizowane samodzielnie, a które staną się komponentami innych Programów. Decyzje 

te są bardzo istotne zwłaszcza w perspektywie ustalania wysokości budżetu na rok 2014.    

 

Pani Materska odniosła się także do informacji na temat Centrum Wielokulturowego, które 

ma zostać usytuowane na Pradze Północ. Zapytała czy nie warto by zlokalizować tej 

instytucji niedaleko bardzo prężnie działającej w dziedzinie wielokulturowości sieci bibliotek 

na Pradze Południe, o których Zespół miał szansę usłyszeć na jednym z poprzednich 

posiedzeń. Czy warto od nowa tworzyć pewna infrastrukturę jeśli można wykorzystać                      

i rozbudować już istniejącą? 

 

Marcin Jasiński poinformował, że prace nad Centrum Wielokulturowym są już na 

zaawansowanym etapie. Na Pradze Północ została znaleziona już odpowiednie miejsce 

spełniające wszystkie wymagania tej instytucji. Wybrana lokalizacja Centrum nie jest 

przeszkodą w nawiązaniu współpracy z siecią bibliotek na Pradze Południe i wykorzystywać 

istniejące już zbiory. Pan Jasiński przypomniał, że projekt programu Centrum 

Wielokulturowego zostanie przekazany Zespołowi Sterującemu do konsultacji, zatem każdy       
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z członków będzie mógł zgłosić swoje uwagi i sugestie. W pracach nad utworzeniem 

Centrum bierze udział także Mamadou Diouf, który jest członkiem Społecznej Rady Kultury   

 

Janusz Kostynowicz nawiązując do wypowiedzi KM dodał, że może warto by                               

w sprawozdaniu zawrzeć informację nie tylko o programach operacyjnych, co do, których 

została podjętą decyzja o ich realizacji (WPEK, Kultura bez Barier, Przestrzenie Książki) ale 

również wskazać do wiadomości Radnych jakiego typu programy powstaną w przyszłości. 

Ich propozycje omawiane były m.in. na forum Zespołu Roboczego zajmującego się 

programami operacyjnymi. Ważne żeby Radni wiedzieli, że po za wymienionymi                            

w sprawozdaniu będą realizowane inne programy równie istotne z punktu widzenia założeń 

PRK.  

 

Agata Diduszko-Zyglewska poparła stanowisko JK i dodała by w jednym akapicie zamieścić 

informacje o tym, że Zespół Sterujący zdecydował dotychczas o realizacji trzech programów 

Kultura bez barier, WPEK (który jest kontynuowany i rozbudowywany przez nową Panią 

Pełnomocnik) oraz program „Przestrzenie Książki” (nad którym prace rozpoczną się                     

w drugiej połowie roku a od następnego będzie realizowany)  

 

Marcin Jasiński podsumowując wszystkie uwagi powiedział, że teoretycznie sprawozdanie 

powinno dotyczyć roku 2012 ale Zespół Sterujący powołany został w listopadzie 2012 i do 

końca roku spotykał się tylko 3 razy. Pan Jasiński zaproponował by poprawione sprawozdanie 

uzupełnić o elementy sprawozdania Biura Kultury z roku 2012 i częściowo roku 2013, które 

dotyczą wszystkich działań realizowanych przez BK. Było by to pomocne ponieważ już od 

2012 roku Biuro Kultury konstruowało swój budżet pod kątem obszarów zawartych                       

w Programie Rozwoju Kultury. Jeśli przygotowany materiał okaże się zbyt duży zostanie 

dołączony do sprawozdania w formie załącznika. Poprosił żeby wszystkie pozostałe uwagi 

zostały zgłaszane droga mailową. 

 

Na tym zakończyło się posiedzenie Zespołu Sterującego   

 

                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)  
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