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Kultura to jeden z priorytetów współczesnej Warszawy, istotny element jej cywilizacyjnego rozwoju 
i budowania obywatelskiej tożsamości. Współtworzy markę miasta, postrzeganego w kraju, Europie 
i na świecie  jako  metropolia  godna  szczególnego  zainteresowania. 

Tytuł strategicznego dokumentu - Miasto kultury i obywateli, dzięki któremu mieszkańcy aktywnie 
uczestniczą w kulturze, przybiera coraz bardziej realne kształty. Kultura to wyraźny czynnik 
społecznej zmiany – przez inwestycje, projekty rewitalizacyjne, współpracę z różnymi partnerami 
czy przeciwdziałanie  wykluczeniu  z  uczestnictwa  w  kulturze. 

Warszawa jest krajowym liderem w łączeniu biznesu i kreacji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania 
generowane przez sektor kreatywny wzbogacają nie tylko przestrzeń Warszawy, ale i jakość życia 
każdego z mieszkańców. Dlatego wspieramy sektor ułatwiając mu budowanie know-how oraz 
stwarzając  możliwości  wymiany  doświadczeń,  także  na  poziomie  międzynarodowym.

Warszawa finansuje kulturę, wspiera i nagradza  twórców, honoruje i docenia ich trud w ukazywaniu 
i komentowaniu stołecznej współczesności.  Jesteśmy efektywnie obecni w obiegu międzynarodowym, 
akcentując walory i kulturowe ikony Warszawy. Kultura jest energią Warszawy. Można rzec śmiało, 
że Syrena z  warszawskiego  herbu  z  uwagą  kieruje   wzrok  na  kulturę. 

A  jaki  był  rok  2016  w  kulturze?  Zachęcam  do  lektury  raportu.  

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
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_wstęp

Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem 
i mecenasem warszawskiej kultury. Swoją politykę 
kulturalną realizuje za pośrednictwem Biura Kultury. 
Przygotowaliśmy raport, który jest podsumowaniem 
naszej działalności w 2016 roku. 

TWORZYLIŚMY WARUNKI
DLA RÓŻNORODNEGO
ROZWOJU WARSZAWSKIEJ
KULTURY

ORGANIZOWALIŚMY 
DZIAŁALNOŚĆ 
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[       ]2016
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_Miasto kultury i obywateli

_Kongres  Kultury  2016
7 – 9 października, Pałac  Kultury i  Nauki
Zorganizowany dzięki inicjatywie obywatelskiej, odbył się pod hasłem „Zbierzmy się”. Trzy dni debat, 
spotkań i wystąpień o sprawach wybranych w demokratyczny sposób przez uczestników z całej Polski. 
Merytoryczną oś wydarzenia tworzyły prace grup roboczych, tzw. Stolików. Tematy, które zaproponowali 
sami uczestnicy, dotyczyły m.in. praw twórców i odbiorców kultury, edukacji kulturalnej, wyzwań 
wielokulturowości, polityk kulturalnych, demokracji. Za organizację wydarzenia odpowiadał Teatr 
Powszechny  im. Zygmunta Hübnera.

_Festiwal  „Zgromadzenia.  Sztuka  wspólnoty”
7 – 9 października, Pałac  Kultury i  Nauki 
Plac Defilad i Teatr Dramatyczny zmienił się w przestrzeń budowania tymczasowych, spontanicznych 
wspólnot, tworzonych dookoła działań artystycznych i społecznych. Wydarzenie zainicjowane przez Biuro 
Kultury zorganizował Nowy Teatr. Do pracy nad pierwszą edycją festiwalu zaprosiliśmy Elizę Durkę i Michała 
Zadarę. Warszawiacy mogli wziąć udział w warsztatach stolarskich dla kobiet, posłuchać improwizowanych 
koncertów, obejrzeć wystawy, zaproponować swoje poprawki do Konstytucji podczas Parlamentu Zwykłych 
Ludzi, wreszcie wziąć udział w maratonie teatralnym mickiewiczowskich „Dziadów” Michała Zadary. 

_ Goście”  Krzysztof  Wodiczko
3 –  9 października,  Stacja  Metra  Świętokrzyska 
Na stacji warszawskiego metra można było zobaczyć pracę Krzysztofa Wodiczki poświęconą jednemu 
z ważniejszych problemów współczesnego świata – polityce imigracyjnej. Praca reprezentowała Polskę 
na 53. Biennale Sztuki w Wenecji. Sam artysta znany jest jako autor akcji społecznych, projekcji, obiektów, 
filmów  wideo  oraz  licznych  tekstów  na  temat  sztuki  w  przestrzeni  publicznej. 

„

Wspieramy kulturalne i artystyczne projekty o różnym rodowodzie. W październiku 2016 roku część z nich 
połączył wspólny mianownik - społeczne zaangażowanie. Kongres Kultury 2016, festiwal „Zgromadzenia. 
Sztuka wspólnoty” oraz projekt „Goście” prezentowany na stacji warszawskiego metra zaktywizowały 
mieszkańców Warszawy, stworzyły szansę debaty, zaangażowały miejskie instytucje kultury, a kultura 
wzmocniła swą obecność i dostępność w przestrzeni publicznej. W ten sposób Warszawa nawiązała 
bezpośrednio do tytułu swojego strategicznego dokumentu dedykowanego kulturze – Miasto kultury 
i obywateli. 

Wierzymy, że dzięki uczestnictwu 
w kulturze społeczeństwa stają się lepsze, 
bardziej wrażliwe  i  mądrzejsze.
                   
Tomasz Thun-Janowski, 
dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy
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_Program Rozwoju Kultury

Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem realizowania efektywnej polityki kulturalnej. 
Dlatego nasze decyzje konsultujemy z przedstawicielami strony społecznej i środowiskami  kulturalnymi. 

_
Rada konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje programy operacyjne oraz promuje 
działania podejmowane w ramach Programu Rozwoju Kultury. W czerwcu Prezydent m.st. Warszawy 
powołała nową Społeczną Radę Kultury. W 2016 roku Rada spotykała się trzykrotnie. Była to okazja 
do wymiany doświadczeń z prezydium SRK poprzedniej kadencji, rozmów o miejskich inwestycjach 
kulturalnych  oraz  projektowaniu  budżetu  na  2017  rok.

_Zespół  Sterujący PRK
W 2016 roku odbyło się 16 spotkań Zespołu Sterującego PRK. Zespół skoncentrował swoje działania 
na opracowaniu projektów dwóch programów operacyjnych i przeprowadzeniu dla nich procesu konsultacji 
społecznych. Kontynuował działania związane z rozwojem publiczności (Audience Development) i pracami 
nad raportem poświęconym warszawskim bibliotekom. Dodatkowo Zespół ściśle współpracował 
z zespołami roboczymi pracującymi nad aktualizacją Strategii Rozwoju Warszawy 2030, dbając o zapisy 
dotyczące  rozwoju  kultury. 

Społeczna  Rada  Kultury 

_programy  operacyjne

_nowa Społeczna Rada Kultury:
prof. Małgorzata Omilanowska – przewodnicząca, Mirosław Bałka, 
Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Joanna Grotkowska, 
Paweł Kos-Nowicki,  Paweł  Pawlikowski,  Ewa  Rewers

_Warszawski  Program  Edukacji  Kulturalnej

Wspólny program kultury i edukacji realizowany od 2009 roku, w ramach którego rozpoczęliśmy 
w 2015 roku Laboratorium Edukacji Kulturalnej – dwuletni system szkoleń dla osób zajmujących 
się edukacją kulturalną. Przeprowadziliśmy szkolenia w 23 domach kultury w zakresie współ-
pracy i komunikacji w zespołach oraz planowania strategii rozwoju instytucji. Uczestnicy praco-
wali również nad wskaźnikami jakościowymi w edukacji kulturalnej i wykorzystaniem nowych 
technologii.

baza wiedzy o edukacji kulturalnej i jej 
realizatorach, informacje o wydawnictwach, 
badaniach, dobrych praktykach
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cykl  konferencji  eduAKCJA  Warszawy
maj  –  grudzień 
Konferencje, których celem było sieciowanie środowisk zajmujących się edukacją kulturalną 
w Warszawie oraz wymiana dobrych praktyk - Kulturalna eduAKCJA, Muzealna eduAKCJA, 
Teatralna  eduAKCJA,  Muzyczna  eduAKCJA,  eduAKCJA  Biblioteka. 

VI  Warszawski  Festiwal  Energii  Kulturalnej 
5  czerwca,  Łazienki  Królewskie
Artyści i animatorzy kultury prezentowali efekty np. prac grup amatorskich działających 
przy domach  kultury,  bibliotekach,  szkołach,  a  także  fundacjach  i  stowarzyszeniach.

Warszawska  Nagroda  Edukacji  Kulturalnej
13  października,  Centrum  Kreatywności  na  Targowej 
Po raz siódmy nagrodziliśmy najlepsze projekty edukacyjno-kulturalne oraz wręczyliśmy 
nagrody dla najlepszych animatorów, edukatorów i nauczycieli. Grand Prix 2016 przyznano 
Muzeum  Powstania  Warszawskiego  za  projekt  Raz,  dwa,  trzy  warszawiakiem  jesteś  Ty.

Warszawska  Giełda  Projektów  i  Programów  Edukacji  Kulturalnej
14  listopada,  Międzynarodowe  Centrum  Kultury  Nowy  Teatr 
Jak co roku autorzy najciekawszych warszawskich projektów edukacji kulturalnej mieli okazję 
podzielić się dobrymi praktykami, tym razem we wnętrzach nowej siedziby naszej instytucji. 

_programy  operacyjne  ZARZĄDZANIE  i  TWÓRCZOŚĆ

Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy przygotowali projekty dokumentów 
wdrażające Program Rozwoju Kultury w dwóch obszarach: zarządzanie i kreacja. 
Nad pierwszym pracował Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera, nad drugim 
Zespół, którym pokierował Edwin Bendyk. Chcieliśmy wypracować rekomendacje dotyczące 
korzystania z dobrych praktyk, nowych reguł czy narzędzi do prowadzenia długofalowej 
polityki kulturalnej  dla  organizacji  pozarządowych,  instytucji  kultury  i  twórców. 

W kwietniu i maju odbyły się szerokie konsultacje społeczne obu dokumentów, których celem 
było zebranie opinii uwzględniających różnorodne potrzeby środowisk twórczych. W 2017 roku 
naszym priorytetem jest ich wdrożenie jako programów operacyjnych ZARZĄDZANIE oraz 
TWÓRCZOŚĆ. 

W 2016 roku przyznaliśmy środki na projekty 
rewitalizacyjne, projekty dzielnicowych domów 
kultury oraz ruchów amatorskich. 

336 067 zł 

Fundusz Animacji Kultury 
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_program  rozwoju  publiczności 

Program rozwoju publiczności ma pomóc instytucjom kultury w rozwijaniu relacji 
z ich odbiorcami.  Obejmuje  szereg działań – od edukacyjnych i animacyjnych, przez 
programowanie działalności artystycznej, aż do promocji i marketingu. Chcemy, aby 
wszystkie instytucje kultury miały i realizowały strategie rozwoju publiczności. Warszawski  
program  pomaga  instytucjom  kultury  w  pogłębianiu  relacji  z publicznością. 

Biuro 
Kultury włączyło się jako partner w ten projekt w 2015 roku. Jego głównym elementem są 
szkolenia. Dotychczas w projekcie wzięły udział 52 osoby z 28 warszawskich (samorządowych 
i narodowych)  instytucji  kultury.

Konferencja  „Audience  Developer:  Skills  and  Training  in  Europe”
1—11 marca,  Bilbao
Wzięliśmy udział w konferencji kończącej międzynarodowy projekt ADESTE. Było to 
podsumowanie europejskiego programu dotyczącego budowania strategii rozwoju 
publiczności w instytucjach i organizacjach działających w obszarze kultury. 

Projekt  „Tydzień  Dziecka”
29 maja – 5 czerwca 
13 stołecznych instytucji połączyło siły i przygotowało wspólną ofertę 29 wydarzeń 
kulturalnych – koncerty, konkursy, piknik, spektakle, warsztaty, wycieczki, z gwarancją 
najwyższej jakości pod względem programu, miejsca i wartości edukacyjnych. Dzięki 
wspólnej mapie wydarzeń publiczność miała ułatwiony dostęp do informacji.  

Kampania  społeczna  „Miło  Cię  widzieć  w  teatrze”
wrzesień 
Neonowa akcja, kiedy to na Moście Gdańskim rozbłysnął tytułowy napis, była zaproszeniem 
publiczności  do  odwiedzania  warszawskich  teatrów.

Konferencja  RE:PUBLIKUM  2016
3 – 4  listopada,  Praga
Warszawa przyjęła zaproszenie na międzynarodową konferencję poświęconą rozwojowi 
widowni.  Zaprezentowaliśmy  swoje  działania  w  tym  obszarze.

Projekt  Action  Learning
23  listopada,  Centrum  Kreatywności  na  Targowej 
Spotkanie uczestników wszystkich edycji szkoleń programu ADESTE, którego celem jest 
sieciowanie i integracja środowiska pracowników warszawskich instytucji kultury.

.

.
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Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów, by przygotowali rekomendacje pozwalające na 
udoskonalenie systemu działania bibliotek miejskich. Prace nad raportem poprzedziło badanie, 
które pokazało jak sytuują się obecnie biblioteki w kulturalnym krajobrazie miasta i jakie 
potrzeby ma dzisiejszy użytkownik tych placówek. Na podstawie zebranej wiedzy 
Zespół przygotował propozycje zmian, o których będziemy dyskutować ze środowiskiem  
bibliotecznym  i  dzielnicami.

Biuro Kultury włączyło się w pilotażowy projekt prowadzony przez Instytut Studiów 
Zaawansowanych w Warszawie – Laboratorium Kultura i Rozwój poświęcony rozwojowi 
i upowszechnianiu ewaluacji. Zależy nam na tym, aby ewaluacja stała się użytecznym 
narzędziem, zarówno dla instytucji kultury, jak i jej organizatora. Do udziału w projekcie zostały 
zaproszone m.in. instytucje kultury zaangażowane w realizację Zintegrowanego Programu  
Rewitalizacji.

 

_badanie  publiczności  warszawskich  instytucji  kultury
Badanie ankietowe przeprowadzone na próbie ponad 5 tysięcy osób odwiedzających 
warszawskie instytucje kultury, poprzedzone badaniem jakościowym (zogniskowanymi 
wywiadami grupowymi). Zostało zrealizowane w 30 instytucjach. Tematyczny zakres 
badania objął: profil publiczności, jej motywacje i zwyczaje związane z udziałem w wydarzeniach 
kulturalnych, wykorzystywane źródła informacji o takich wydarzeniach oraz poziom 
satysfakcji z wizyt w instytucjach kultury. Koncepcja badania została opracowana z udziałem 
badanych instytucji. Zebrane dane zostały przeanalizowane i przedstawione w odniesieniu 
do całej badanej publiczności, a także do publiczności poszczególnych instytucji. Wyniki 
zostaną wykorzystane w planowaniu rozwoju instytucji oraz działaniach służących 
poszerzaniu publiczności wydarzeń kulturalnych. Badanie zrealizowało konsorcjum firm 
Millward  Brown S.A.  i  Realizacja   Sp. z o.o.

_analiza  ciał  dialogu  społecznego 
Analiza objęła kompetencje, dotychczasowe funkcjonowanie oraz efekty pracy ciał dialogu 
społecznego w zakresie kultury. Sformułowane na jej podstawie rekomendacje posłużą do 
wprowadzenia rozwiązań usprawniających współpracę pomiędzy Biurem Kultury a tymi 
ciałami. Wyniki analizy i proponowane rozwiązania stanowią również wkład w prowadzony 
przez Centrum Komunikacji Społecznej proces całościowej zmiany modelu dialogu 
obywatelskiego w Warszawie. Analizę przeprowadziło Centrum Wyzwań Społecznych 
Uniwersytetu  Warszawskiego.

_badanie  ankietowe  teatrów
Była to już druga edycja corocznego badania działalności miejskich teatrów w Warszawie. 
Ankieta bada różne aspekty ich funkcjonowania pod kątem zarówno programowym, 
promocyjnym,  administracyjnym  jak  i  finansowym.

_zarządzanie wiedzą

_zespół ds. bibliotek 

_autoewaluacja w sektorze kultury

_badania i analizy

9



_rok w instytucjach

_nowa  siedziba  Teatru  Kwadrat
Kompleksowa modernizacja Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego obejmowała m.in. remont 
i adaptację pomieszczeń dawnego kina. Powstało nowe zaplecze sceniczne, a budynek zyskał całkowicie 
nową infrastrukturę. W lutym odbył się pierwszy spektakl w odremontowanej siedzibie, a 12 marca wielkie 
otwarcie połączono  z  oficjalną  premierą  „Medium”  w  reżyserii  Andrzeja  Nejmana.

_10 lat  Domu  Spotkań  z  Historią  
W lutym instytucja świętowałą 10-lecie. Zakończyły się prace remontowe w jej siedzibie przy ulicy Karowej. 
W programie wydarzeń jubileuszowych znalazły się takie pozycje, jak: oprowadzenie kuratorskie po 
jubileuszowej wystawie „Na nowo. Warszawiacy 1945-55”, premiera interaktywnej mapy „Warszawa 
zapamiętana” ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA, koncerty, turniej „Warszawa 
w rozumie”, promocja książki dla dzieci Bohdana Butenki, inauguracja  cyklu spotkań varsavianistycznych 
„Warszawski  Bzik”.

_70 lat  Teatru  Guliwer 
Swoje urodziny świętował również Teatr Lalek Guliwer. 70 lat upłynęło od pierwszej premiery 
przygotowywanej jeszcze w trudnych, powojennych warunkach. Nawiązując do tego wydarzenia 
17 kwietnia  Zespół  Teatru  zorganizował  jubileuszowy  wieczór. 

_nowy  dyrektor  w  Teatrze  Lalka
Zwycięzcą ogłoszonego w kwietniu konkursu na dyrektora Teatru Lalka został Jarosław Kilian. O tym 
wyborze zdecydowało m.in. doświadczenie w dziedzinie teatru lalek, umiejętność zarządzania projektami 
i kierowania pracą zespołu. Przedstawiony podczas konkursu program daje szansę na rozwój teatru jako 
nowoczesnego i ciekawego miejsca dla najmłodszych warszawiaków. Jarosław Kilian dyrekcję rozpoczął 
od premiery  „Krzesiwa”.

blisko 400 widzów 
może zasiąść  w nowej siedzibie 
Teatru Kwadrat
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Muzeum POLIN spełnia wszystkie możliwe warunki 
wytyczone przez Akademię. To nie jest zwykłe 
muzeum – to najwyższej klasy instytucja kultury, 
która dociera do szerokiego grona odbiorców 
na całym świecie i dlatego też w pełni zasługuje 
na miano „Muzeum  Totalnego”. 

z  uzasadnienia  jury  EMA 

_otwarcie  Międzynarodowego  Centrum  Kultury  
Nowy  Teatr

W kwietniu, po ośmiu latach działalności i niemal dwóch latach modernizacji kompleksu budynków przy 
Madalińskiego 10/16 zespół Krzysztofa Warlikowskiego rozpoczął pracę we własnej siedzibie 
na warszawskim Mokotowie. Postindustrialna przestrzeń przekształciła się w oazę kultury i stała się 
najwyższej jakości kulturalną marką Warszawy. Nowy Teatr jest producentem spektakli teatralnych, 
festiwali, wydarzeń edukacyjnych. Działania teatru zorientowane są na partycypację i animowanie 
aktywności mieszkańców przy wykorzystaniu otwartej przestrzeni obiektu. Modernizacja zabytkowej hali 
warsztatowej  była  możliwa  dzięki  wsparciu  m. st.  Warszawy  oraz  dotacji  z  funduszy  europejskich.  

_nagrody  dla  Muzeum  POLIN
W kwietniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zostało wyróżnione nagrodą European Museum 
of the Year Award 2016. W tej edycji o tytuł najlepszej placówki ubiegało się 49 kandydatów z 24 krajów. 
W listopadzie Muzeum POLIN otrzymało nagrodę EMA (European Museum Academy Award) – jedno 
z najbardziej  prestiżowych  europejskich  wyróżnień  przyznawanych  placówkom  muzealnym. 

Spektakl „Francuzi” Krzysztofa Warlikowskiego, 
oprowadzanie po budynku przez aktorów 
oraz międzynarodowe Forum Otwarcia z udziałem 
wybitnych gości z Polski i Europy znalazły  się  
w programie otwarcia nowej siedziby.
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26–28 maja 2017
otwarcie Muzeum Warszawy 

_Muzeum  Warszawy

_Muzeum  Sztuki  Nowoczesnej  /  TR  Warszawa

_pożegnanie  Emilii
W maju podczas Nocy Muzeów MSN zakończyło swój czteroletni okres działalności w dawnym pawilonie 
meblowym Emilia. Do tego pożegnania Muzeum zaprosiło wszystkich sympatyków tej architektury 
i przygotowało program różnorodnych wydarzeń: koncerty, konferencję poświęconą architekturze 
modernistycznej, premierę albumu o pawilonie. Muzeum pozostało na Pańskiej 3 z programem małych 
wystaw, spotkań z twórcami, a także zapowiedziało swoją działalność nad Wisłą w 2017 roku.           

Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta przechodzi gruntowną zmianę. Instytucja redefiniuje swoją 
rolę. Częścią przemiany jest modernizacja siedziby. Rozpoczęte w 2015 roku remont generalny 
i konserwacja 11 kamienic dobiegają końca. Gotowe są wnętrza, odrestaurowano wszystkie detale 
pochodzące zarówno z okresu odbudowy muzeum w 1953 roku, jak i wcześniejszego, takie jak 
siedemnastowieczne polichromowane drewniane stropy, detale w sieniach i malowidła. Trwają prace 
nad realizacją pierwszego etapu wystawy głównej. Na pięciu poziomach udało się dostosować budynek 
do potrzeb  niepełnosprawnych.

_8. Festiwal  Warszawa  w  Budowie
Wreszcie  we  własnym domu.  Dom  polski  w  transformacji

Wspólny projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy. W 2016 wystawę zorganizowano po raz 
ósmy. Głównym celem było ukazanie przemian domu i środowiska mieszkalnego w Polsce w okresie 
przejścia od państwa socjalistycznego do gospodarki rynkowej oraz funkcjonowania nowego modelu 
w powiązaniu z globalnym neoliberalizmem. Wystawę można było oglądać w budynku dawnej drukarni 
przy ulicy  Nowogrodzkiej  84/86  w  Warszawie,  od  20 października  do  20  listopada. 

.

Budowa nowych siedzib Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru TR Warszawa to jedna 
z najciekawszych i największych inwestycji kulturalnych, która ma zakończyć się w 2020 roku. 
Jest realizowana według konkursowego projektu pracowni architektonicznej Thomas Phifer 
and Partners.  W 2016 zostały zrealizowane 3 z 6 etapów umowy z projektantem: wstępny 
projekt koncepcyjny, projekt koncepcyjny i projekt budowlany. Do zrealizowania pozostały: 
uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu wykonawczego oraz nadzór 
autorski. 
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_rewitalizacja

W centrum naszej uwagi pozostaje Zintegrowany Program Rewitalizacji 
m.st. Warszawy do 2020 roku zwrócony ku prawobrzeżnej Warszawie. 
Kultura odgrywa w nim kluczową rolę, staje się czynnikiem społecznej 
zmiany, integralną częścią życia mieszkańców.

_projekty rewitalizacyjne
Działania rewitalizacyjne nie ograniczają się do inwestycji w infrastrukturę. Ich integralną 
częścią są działania miękkie, które mają służyć zrozumieniu potrzeb mieszkańców, budowaniu 
kompetencji kulturalnych i upowszechnianiu uczestnictwa w kulturze. W realizację projektów 
mocno zaangażowane są nasze praskie instytucje i domy kultury, m.in. Teatr Powszechny, Teatr 
Rampa,  Teatr  Baj,  Orkiestra  Sinfonia  Varsovia,  Muzeum  Warszawskiej  Pragi.

Projekty:
OTWARTA ZĄBKOWSKA, MIASTO SZCZĘŚLIWE, 
OGRÓD POWSZECHNY, PRASKA DOROŻKA TEATRALNA, 
MUZYCZNA GRA MIEJSKA NA GROCHOWSKIEJ, 
STRAŻNIK PODWÓRKA, OTWARTA RAMPA   

W marcu konkurs na dyrektora Domu Kultury PRAGA wygrała Katarzyna Świerzewska. 
Zwyciężczyni przedstawiła koncepcję programowo-organizacyjną zakładającą rozwój 
instytucji przede wszystkim dzięki budowaniu więzi społecznych przez aktywność lokalną. 
Komisja  wybrała   tę   kandydatkę   jednogłośnie. 
 

 

W lipcowym otwartym naborze na animatorów działań integrujących w ramach realizacji 
programu rewitalizacji wybraliśmy 6 osób. Pełnią one rolę inicjatorów kontaktów i współpracy 
pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami oraz innymi 
podmiotami realizującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne na Pradze-Północ, Pradze-
Południe i Targówku. Ich głównym zadaniem jest pomoc mieszkańcom w uzyskaniu informacji 
o programie  rewitalizacji  oraz  ofercie  kulturalnej  dostępnej  w   prawobrzeżnej  Warszawie.

_nowa dyrektorka Domu Kultury Praga 

_animatorzy
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_Sinfonia  Varsovia  

Na Kamionku powstaje nowe muzyczne miejsce dla Warszawy, skupione wokół Orkiestry 
Sinfonia Varsovia. Zwycięska koncepcja architekta Thomasa Puchera będzie realizowana przy 
ulicy Grochowskiej. Projekt został wpisany na listę priorytetów programu rewitalizacji. 
W 2016 roku został zakończony kolejny etap prac projektowych, czego efektem jest przyjęty 
projekt koncepcyjny.  Centrum z całą pewnością stanie się wysokiej próby muzyczną atrakcją 
dla warszawiaków  i  gości  stolicy. 

_utworzenie  Centrum  Kultury  Nowa  Praga  / Pałacyk  Konopackiego 

Zakończył się remont konserwatorski zabytkowego Pałacyku Konopackiego przy ulicy 
Strzeleckiej, objętego Programem Rewitalizacji Pragi. To pierwszy etap procesu modernizacji.  
Ze względu na historyczną wartość budynku i jego wielkie znaczenie dla okolicznych 
mieszkańców, a także dyskusje jakie pojawiły się w związku z przeznaczeniem budynku 
uznaliśmy, że konieczne było zorganizowanie konsultacji społecznych. Do współpracy 
zaprosiliśmy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które od lat wspiera domy i instytucje 
kultury we wdrażaniu zmian. Konsultacje przeprowadzone w maju zakończyły się 
powstaniem raportu oraz rekomendacji do programu funkcjonalno-użytkowego dla Pałacyku 
Konopackiego. Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych, ma 
on być przeznaczony na lokalne centrum społeczno-kulturalne i miejsce sąsiedzkich spotkań.

_modernizacja  Teatru  Baj

Modernizacja Teatru Baj to również projekt rewitalizacyjny. Zaproszony do współpracy 
Stowarzyszenia Architektów Polskich  przygotował plan funkcjonalno-użytkowy 

w związku z planowaną inwestycją. Projekt łączy historyczne walory budynków teatru 
i istniejącego  obok  przedszkola  z  nowoczesnym  sposobem  ich  funkcjonowania.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zorganizował przetarg na remont instytucji. W grudniu 
2016  Miasto  zakończyło  proces  przetargowy. Zgłosiło  się  pięciu  oferentów. 
 

_Centrum  Kreatywności  przy  Targowej

Przykładem udanych rozwiązań rewitalizacyjnych jest działające przy ulicy Targowej 
Centrum Kreatywności – inwestycja dedykowana sektorowi kreatywnemu, wspierająca 
przedsiębiorczość i integrująca warszawskie inicjatywy. Tu odbyła się uroczysta gala 
wręczenia Nagród  Warszawskiego  Programu  Edukacji  Kulturalnej.

Centrum

Oddział 
Warszawski 

_praskie inwestycje kulturalne

sinfoniavarsoviacentrum.pl
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_projekty Biura Kultury

_Nagroda  Literacka  m.st.  Warszawy 
Prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. W obecnej formie 
przyznawana  jest  od  2008  roku. 

Laureaci  9. edycji:
Edycja warszawska  /  Magdalena Kicińska  /  Pani Stefa
Literatura dziecięca  /  Justyna Bednarek (tekst) i Daniel de Latour (ilustracje)   /  Niesamowite 
przygody  dziesięciu  skarpetek  (czterech  prawych  i  sześciu  lewych)
Poezja / Piotr Matywiecki  /  Którędy  na  zawsze
Proza  /  Anna Janko  /  Mała  zagłada
Warszawski twórca Eustachy Rylski 

_Nagroda  im. Ryszarda  Kapuścińskiego
Forma wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują 
ważne  problemy  współczesności.  Nagroda  przypomina  dorobek  literacki  Patrona  nagrody. 

Laureat  7. edycji :
Paweł  Piotr  Reszka  /  Diabeł  i  tabliczka  czekolady

_Warszawa  w  kwiatach  i  zieleni      
Inicjatorem konkursu był w 1935 roku ówczesny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 
Od 1984 roku organizowany jest we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Co roku 
konkursowi towarzyszą spotkania i warsztaty adresowane do wszystkich mieszkańców 
Warszawy. 

33. edycja
W 2016 roku wpłynęło 230 zgłoszeń ze wszystkich dzielnic Warszawy. Obiekty konkursowe 
oceniały dwie komisje: Komisja Konkursowa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy  oraz  Komisja  powołana  przez  Prezydenta  m.st.  Warszawy. 

Jury nagrody prezydenckiej przyznało swoje wyróżnienia w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, 
SĄSIEDZI i FIRMA  / INSTYTUCJA oraz specjalną Nagrodę im. Stefana Starzyńskiego za działania 
w szczególny  sposób  propagujące  ideę  konkursu.  

Swoje nagrody przyznało także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 
Wystawę zdjęć nagrodzonych obiektów wykonanych przez Grzegorza Broniatowskiego można 
było oglądać od sierpnia do października na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego w Alejach 
Ujazdowskich. 

Tej edycji towarzyszyły specjalne wydarzenia promujące – Centra Porad, a także dancing Kwiaty 
we włosach.  Kuratorem  konkursu  był  duet  artystyczny  Kwiatuchi. 
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nie dzieli 
nas nic 121 wydarzeń 47 instytucji  

_wydarzenia towarzyszące: 

spektakl „Album Karla Hockera” Teatru Trans-Atlantyk w ramach festiwalu 
teatralnego „Chantiers d'Europe” / wystawa fotograficzna Domu Spotkań 
z Historią „Métamorphoses d'une ville. Trois visages de Varsovie” / festiwal 
filmowy z gościnnymi polskimi filmami / wystawa polskich plakatów  
do francuskich  filmów  z  lat   60.  i  70.  XX  wieku  /  wykłady

_Kultura  bez  Barier 
We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier dbamy o to, żeby stołeczna oferta kulturalna 
była w coraz większym stopniu dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. W ramach 
podejmowanych działań kupujemy sprzęt do audiodeskrypcji i pętle indukcyjne dla 
niedosłyszących, szkolimy pracowników obsługi widza, dostosowujemy strony internetowe 
miejskich instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Jesteśmy wzorem dla innych miast  
w Polsce. 

Od 7 lat w czerwcu/lipcu Warszawa i Chopin goszczą w Paryżu. Plenerowe koncerty grane przez 
wybitnych pianistów gromadzą setki miłośników muzyki kompozytora. Była to już 7. edycja  
projektu. 

4. Warszawski  Tydzień  Kultury  Bez  Barier 
23  września –  9  października
Uczestnicy zwiedzali muzea, brali udział w warsztatach, dyskutowali po pokazach filmów, 
oglądali spektakle teatralne z audiodeskrypcją i napisami, wystawy w galeriach, spacerowali po 
mieście, zwiedzali studia telewizyjne i radiowe. Facebook WTKBB codziennie  gromadził  ponad  
1750  widzów.

_Chopin w Ogrodzie Luksemburskim  
/ Chopin au Jardin du Luxembourg
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_Noc  Muzeów 
Jak co roku w maju miejskie instytucje kultury, biblioteki oraz dzielnicowe domy kultury 
uczestniczyły w tym wyjątkowym wydarzeniu. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów wzięła udział 
Sinfonia Varsovia. Wśród debiutantów znalazły się także muzea, galerie, pracownie, fundacje, 
szkoły,  ambasady  i  instytucje  państwowe.

_Plac  Defilad
To udany przykład transformacji przestrzeni miejskiej. Wspieraliśmy kolejną już trzecią edycję 
projektu. Organizatorem jest Miasto Warszawa, a jego gospodarzem stołeczny Teatr Studio. Przez 
całe lato warszawiacy oraz turyści mogli korzystać z ogólnodostępnej i szerokiej oferty kulturalnej, 
także rozrywkowej, organizowanej w tym miejscu. Była to szeroka współpraca instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, niezależnych artystów. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy 
autorów  oryginalnych  przedsięwzięć  społecznych. 

_Warszawski  Festiwal  Filmowy
Grand Prix 32. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, główną nagrodę 
w Konkursie Międzynarodowym, ufundowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa przyznano 
Parvizowi  Shahbazi  z  Iranu  za  film  Malaria.

_Nagroda  Klio 
Nagroda Klio za najlepszą pozycję varsavianistyczną przyznawana jest podczas Targów 
Książki Historycznej. W 2016 roku jury zdecydowało o wyróżnieniu pięciu pozycji, w tym książki 
Magdaleny  Stopy  Przed  wojną  i  pałacem,  której  wydawcą  jest  Dom  Spotkań  z  Historią.

_inne  projekty

Festiwal Kuronia 2016, Fiesta w ramach Wyłącz System, Stół Publiczny, 
Wielki Antykwariat, Festiwal Mozartowski, FUTUWAWA oraz wykłady i debaty, 
konferencje, wystawy, wydarzenia plenerowe, kino, letnia scena teatralna, 
koncerty,  warsztaty  dla  dzieci  i  dorosłych

148
wydarzeń

plac  kultury
i obywateli

300 000
warszawiaków

13. edycja
252 instytucje
40 debiutantów

45 000
uczestników
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„BRĄZOWY  SPINACZ” – nagroda Związku Firm Public  
Relation dla Miasta Warszawa oraz Kolektywu Księgarzy 
Kameralnych w kategorii event społeczny za realizację 
„Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych”

_II  Dzień  Teatru  Publicznego  –  bilet  za  400  groszy
Grosze  grają  rolę 
21 maja teatry publiczne w całej Polsce zagrały swoje spektakle w ramach organizowanej 
już po raz drugi akcji biletu za grosze. Cena biletu w 2016 roku była bezpośrednim 
nawiązaniem do przypadającej 400. rocznicy śmierci Williama Shakespeare'a. W akcji wzięło 
udział 12 stołecznych teatrów. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji biletu za grosze jest 
Instytut Teatralny  im.  Zbigniewa  Raszewskiego.

_Wiersze  w  metrze
1 marca ruszyła kolejna, 6. już edycja projektu. Przez miesiąc codzienna podróż metrem zyskała 
nowe, poetyckie oblicze. Głównym organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie 
Narodowych  Instytutów  Kultury  EUNIC  Warszawa. 

_Zaczytani 
Majowa wieka zbiórka książek pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Zebrane książki 
trafiają do dziecięcych szpitali, domów dziecka, hospicjów.  Tym razem w wybranych miejscach 
w Warszawie pojawiły się specjalnie zaprojektowane ławeczki w kształcie otwartej książki. 

_Warszawski  Weekend  Księgarń  Kameralnych
W pierwszy weekend czerwca w 20 lokalizacjach Kolektyw Księgarzy Kameralnych zaplanował 
całą listę wydarzeń literackich dla warszawiaków. Poza klasycznymi spotkaniami autorskimi 
i dyskusjami o książkach na gości czekały m.in. koncerty, aukcje obrazów, speed dating 
z artystami, warsztaty ilustratorskie, gra miejska i wieczorne tańce. Projekt zrealizowano dzięki 
wsparciu  Miasta  oraz  funduszom  zebranym  na  platformie  pomagam.pl.

_Kultura  na  widoku
Projekt zapewnia  powszechny dostęp do 1100 utworów z 30 legalnych źródeł.  Dzięki Miastu 
był obecny w 2016 roku na 300 przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie. 
Podkreślaliśmy w tym projekcie, że legalna inwestycja w kulturę jest jedną z najlepiej 
opłacalnych, a korzystanie z jej bogactwa powinno odbywać się z poszanowaniem praw  
artystów. 
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_współpraca z różnymi 
partnerami 

_konkursy  dla  organizacji  pozarządowych

2016 rok przyniósł sporo zmian. W Centrum Komunikacji Społecznej zaczęła pracować nowa 
Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Razem 
z przedstawicielami Komisji Dialogu Społecznego pracowaliśmy nad transparentną procedurą 
i zadaniami konkursowymi. Wśród nowości konkursowych pojawiły się nowe kryteria oceny,  regulacje 
wspierające m.in. twórców, kadry kultury, infrastrukturę oraz możliwość składania wniosków elektronicznie 
przez generator Witkac.  W nowej odsłonie konkursy ogłaszaliśmy już od października.                             

_dotacje  dla  organizacji  pozarządowych  2016  

_wybrane  projekty  organizacji  pozarządowych:
konkurs filmowy 48 Hours Film Project / film „Kazimierz Leski” / BAJKODZIEŁO twórcze podróże z baśniami 
/ Filharmonia Przedszkolaka / widowisko plenerowe „Ziemia Kozia Górka” / Centrum Sztuki Tańca 
w Warszawie / I Festiwal Aplikacji i Gier Mobilnych / Muzyczne spotkania na Francuskiej 2016 / Strefa Ciszy 
Royal Łazienki Music Festival / cykl koncertów „UCHO GMACHU” / konferencja „ParaTEDx w teatrze” 
/ przegląd teatrów niezależnych „CZARNA OFFCA” 2016 / Festiwal Filmowy CIAŁO/UMYSŁ / cykl spotkań 
wokół  reportażu Wrzenie.doc  / Międzynarodowy  Festiwal  Filmowy  WATCH  DOCS

.

W 2016 roku łączna kwota przeznaczona na realizację 
zwycięskich projektów wyniosła  20  669  345  zł  
oraz  240 000  zł  w  ramach  małych  grantów. 

6 projektów
konkursy półtoraroczne
2016/2017 

35 projektów
konkursy dwuletnie 
2015/2016

24  projekty
małe granty

35 projektów
konkursy półtoraroczne
2015/2016

28 projektów
konkursy trzyletnie 
2014/2016

120 projektów
konkursy roczne
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UCZELNIE: 
Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Uniwersytet Warszawski

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:  
Mazowiecki Instytut Kultury, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 
Warszawska  Opera  Kameralna

PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY: 
Biblioteka Narodowa, CSW Zamek Ujazdowski, Instytut Adama Mickiewicza, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, MSN w Warszawie, Narodowy Instytut 
Audiowizualny, Narodowy  Instytut  Fryderyka  Chopina,  Zachęta  Narodowa  
Galeria  Sztuki,  Zamek  Królewski

Wsparliśmy organizację obchodów jubileuszu 
Uniwersytetu Warszawskiego. W programie znalazły 
się liczne wydarzenia realizowane na uniwersyteckich 
kampusach i w przestrzeni miasta. 

_otwarcie  Sceny  Tańca
Centrum Sztuki Tańca w Warszawie było projektem pilotażowym, który skupił 14 organizacji pozarządowych 
i kolektywów twórczych związanych z tańcem współczesnym w Warszawie. Oficjalne otwarcie odbyło się we 
wrześniu. Realizowany jest przy wsparciu Miasta. Partnerem projektu został Mazowiecki Instytut Kultury - 
MIK,  który  udostępnił  bezpłatnie  przestrzeń  na  realizację  tego  programu  w  2016  roku.

_współpraca  z  państwowymi  instytucjami  kultury 
Co roku wspieramy państwowe instytucje kultury oraz szkoły wyższe w otwartym konkursie na projekty 
ważne z punktu  widzenia  regionalnej  polityki  rozwoju.  W 2016 roku  wsparliśmy  25  projektów.

200  lat  Uniwersytetu  Warszawskiego
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_stypendia  artystyczne 

3 750 000 zł   

System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym, 
indywidualnym twórcom, nie reprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Stypendia 
artystyczne Miasta Stołecznego Warszawy przyznawane są od 2009 roku. Dotychczas otrzymało je blisko 
200 osób, a łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 3 750 000 zł. Do Biura Kultury w 2016 roku 
wpłynęło 313 wniosków. Komisja zarekomendowała 8 stypendiów półrocznych oraz 21 stypendiów 
całorocznych na 2017  rok.  Miesięczna  wysokość  stypendium  wynosi  2 500 zł.

_Mazowiecki  Fundusz  Filmowy

Mazowiecki Fundusz Filmowy jest jednym z regionalnych funduszy filmowych, które działają 
w Polsce i Europie. Jest on istotnym uzupełnieniem programu krajowego Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej oraz regionalnej polityki wspierania i promowania kultury filmowej i sektora 
audiowizualnego. 

W 2016 roku działania dotyczące współpracy m.st. Warszawy z Mazowieckim Instytutem Kultury w ramach 
lokalnego funduszu filmowego skupione były na szeregu przedsięwzięć uświadamiających zagranicznym 
filmowcom, że polska branża filmowa skupia się wokół Warszawy. Aby przekonać zagranicznych 
producentów, reżyserów i kierowników od spraw lokacji zdjęć, iż w stolicy Polski znajdą wszystko to, 
co niezbędne do wyprodukowania dobrych filmów – od zdolnych ludzi po zaplecze techniczne i studia 
postprodukcyjne – zorganizowano wizyty studyjne i dokumentacyjne dla zagranicznych filmowców.  
Zrealizowano także działania promujące Warszawę i Mazowsze podczas najważniejszych wydarzeń 
branżowych i targów festiwalowych w Polsce i zagranicą, w tym np. Polish Days w ramach T-Mobile Nowe 
Horyzonty czy Marche du Film w Cannes i Film Market w Berlinie. 

Przygotowano nową ulotkę i tzw. mood book lokacji „On Location Warsaw Mazovia”, który dystrybuowano 
podczas targów i przeprowadzono jego kampanię zagraniczną wśród branży filmowej. 

W minionym roku Mazovia Warsaw Film Commission rozwinęła także współpracę z Film Commission Poland 
(Polską Komisją Filmową) w zakresie wsparcia komunikacji o filmowych walorach Warszawy i regionu  
w wydarzeniach  branżowych. 

łączna kwota przyznana 
na stypendia artystyczne 
od 2009 roku
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_sektor  kreatywny  
Wspieramy sektor kreatywny ułatwiając mu budowanie know-how oraz stwarzając możliwości wymiany 
doświadczeń, także na poziomie międzynarodowym. Wspieramy rozwój sektora organizując szkolenia,  
warsztaty,  wizyty  studyjne,  promocję  zagraniczną,  konferencje  i  badania.

Program  Startup  Art
marzec – listopad 
Program wsparcia w tworzeniu przedsiębiorstw dla studentów wyższych szkół artystycznych 
w oparciu o sprawdzone metody realizacji i finansowania projektów startupowych, a także 
stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób z sektora kreatywnego, które mają ciekawy 
pomysł na biznes. W ramach programu odbywają się warsztaty, mentoring z ekspertami oraz 
wydarzenie networkingowe. Nasz startup - Wise Stories został przyjęty do programu 
akceleracyjnego  Orange  Fab.

Konferencja  Element  Talks  
23 – 24  kwietnia,  Praska  Drukarnia  w  Warszawie
Największa w Polsce międzynarodowa konferencja skupiająca projektantów, poświęcona 
przedsiębiorczości projektanta i praktycznym aspektom jego pracy, takim jak negocjacje, 
kontakt  z  klientem  czy  prawo  autorskie.

Warsaw  Gallery  Weekend
22 – 25  września
W 6. edycji cyklicznego wydarzenia artystycznego wzięły udział 23 prywatne stołeczne galerie, 
a wystawy i specjalne wydarzenia przygotowały instytucje kultury m.in. Zachęta, MSN, 
Muzeum Narodowe. Do tego wydarzenie towarzyszące NOT FAIR – międzynarodowe antytargi 
sztuki z udziałem galerii z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Czech i Kosowa.                   

Festiwal  Warsaw  Music  Week 
27 – 30  października
Nowoczesny festiwal klubowy prezentujący elektroniczną, muzyczną scenę Polski i zagranicy. 
Towarzyszy mu również konferencja podejmująca temat promocji polskich twórców za granicą. 
Niezależne wytwórnie mają tu szansę zaprezentować twórców i premierowe nagrania. Przed 
publicznością festiwalu  zagrali  muzycy  z  uznanych  wytwórni  jak  Nextpop,  Requiem  
Records,  Asfalt. 

Wystawa  Textifood
2 - 30 listopada,  Pałac  Kultury i  Nauki
Zorganizowana we współpracy z Instytutem Francuskim wystawa oraz wydarzenia jej 
towarzyszące były świętem mody wyrażonym przez połączenie sztuki, technologii i natury. 
Na jednym ze stoisk  zaprezentowano warszawskie marki mody ekologicznej. Odbyła się 
również debata wokół wsparcia rozwoju branży modowej z przedstawicielami  francuskich  
szkół  i  inkubatorów  działających  na  rzecz  branży  modowej.

Europejskie Targi  Muzyczne  Co  Jest  Grane  24 
26 – 27 listopada,  Pałac  Kultury i  Nauki
Targi Co Jest Grane 24, skierowane zarówno do  branży, jak i miłośników muzyki, umożliwiają 
uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach, prezentacjach muzycznych produktów oraz 
koncertach. W ramach Targów odbyła się również Muzyczna eduAKCJA poświęcona edukacji 
muzycznej  dzieci i młodzieży.

.
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Dwadzieścia pięć lat temu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Warszawą a Berlinem. 
Srebrny jubileusz obchodzono w obu stolicach, a miasta stały się dla siebie niezwykle twórczą 
inspiracją. Przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców – spektakli, wystaw, koncertów. 

_wspólne  przedsięwzięcia  kulturalne

W stworzeniu jubileuszowej oferty kulturalnej znaczący udział  miały warszawskie instytucje 
kultury. Na deskach Nowego Teatru można było zobaczyć instalacje i spektakle artystów 
niemieckich, a w Deutsche Bank Kunsthalle prezentowana była wystawa przygotowana 
przez stołeczną Zachętę.  Wspólne projekty realizowały m.in. Teatr Powszechny i Maxim Gorki 
Theater oraz  Instytut  Polski  w  Berlinie  i  Instytut  Goethego  w  Warszawie.

Ponadto Warsaw Gallery Weekend nawiązało współpracę z targami ABC Contemporary Art, 
czego efektem było zaproszenie berlińskich galerii do Warszawy i obecność warszawskich 
w Berlinie. W październiku odbył się festiwal muzyki klubowej Warsaw Music Week, 
organizowany  we  współpracy  z  Pop  Berlin  Festival.

_wizyty  gospodarzy  miast

7 – 8 maja – wizyta  burmistrza  Berlina  -  Michaela  Müllera  w  Warszawie
Wspólnie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz wziął udział w Paradzie Schumana 
oraz debacie dotyczącej wyzwań stojących przed europejskimi metropoliami. Prezydent wraz 
z burmistrzem otworzyli Koncert Europejski w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu.

1 – 2 lipca –  wizyta  prezydent  Warszawy  Hanny  Gronkiewicz-Waltz  w  Berlinie
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odwiedziła berliński ratusz, odbyła podróż 
warszawskim solarisem do Instytutu Polskiego i wygłosiła wykład „Warszawa-Berlin-Europa: 
owoce  współpracy  i  perspektywy  na  przyszłość”  w  Europäische  Akademie  Berlin. 

Konkurs  na  jubileusz
We współpracy z innymi biurami, z okazji jubileuszu zorganizowaliśmy konkurs dla organizacji 
pozarządowych na działania artystyczne. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.film, 
wystawa fotografii, spektakle taneczne, program pobytów rezydencyjnych dla artystów 
z Warszawy i Berlina, książka  o  Dawidzie  Bowiem  oraz  import  festiwalu  Torstrasse  nad  
Wisłę.

Wymiana 
W roku jubileuszowym Warszawę odwiedzali przedstawiciele młodzieżowego parlamentu 
Berlina, niemieccy dziennikarze i menadżerowie kultury. Zorganizowano  także  warsztaty  
z udziałem  ekspertów  z  obu  miast. 

_w obiegu międzynarodowym  

_25 lat partnerstwa Warszawa - Berlin
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17 – 18 marca,  Eindhoven
5 – 7 października, Oulu 

Eurocities to sieć 130 największych miast Europy oraz 40 miast partnerskich, reprezentowanych 
przez władze samorządowe. W marcu wzięliśmy udział  w spotkaniu grupy roboczej ds. sektora 
kreatywnego w Eindhoven. Uczestnikom forum zaprezentowano m.in. szereg przedsięwzięć 
z zakresu przemysłów kreatywnych prowadzących działalność na terenie byłej fabryki Philipsa 
Strijp-S.

W październiku byliśmy w Oulu (Finlandia) w ramach wymiany doświadczeń w zakresie edukacji 
kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyliśmy w sesjach plenarnych i warsztatach oraz 
odwiedzaliśmy instytucje zajmujące się edukacją kulturalną. Zapoznaliśmy się z programem 
edukacji kulturalnej realizowanej przez miasto Oulu od 25 lat, który integruje edukację szkolną 
z aktywnym  uczestnictwem  w  kulturze.

5 – 7 października,  Moskwa 

Po raz drugi Warszawa wzięła udział w World Culture Cities Forum – spotkaniu światowych 
miast kultury. W 2016 roku odbyło się ono w Moskwie. Mogliśmy podzielić się naszym 
doświadczeniem realizowania polityki kulturalnej w dialogu z mieszkańcami. Mieliśmy 
okazję zapoznać się z prezentacją najważniejszych i najciekawszych działań realizowanych 
w stolicy Rosji. W multimedialnym muzeum sztuki nowoczesnej odbyła się dyskusja o tym, 
jak polityka kulturalna wpływa na funkcjonowanie miast i jak kultura przenika do innych 
sfer życia miasta. Delegacja Warszawy wzięła udział w warsztacie poświęconym działaniom 
kulturalnym prowadzonym przez moskiewskie  Muzeum  Michaiła  Bułhakowa,  które  spotykają  
się  ze  społeczną  krytyką. 

Warszawa podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami na temat wsparcia 
uczestnictwa mieszkańców w kulturze i budowania procesu tworzenia kultury przez 
mieszkańców. 

_Eurocities Culture Forum 2016 

_World Culture Cities Forum 
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Nasz portal to źródło wiedzy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w mieście. Wyszukiwarka portalu 
pomaga znajdować informacje według rozmaitych kryteriów. Na całość składają się także serwisy tematyczne 
poświęcone projektom prowadzonym przez Biuro Kultury. Serwis jest również ogromną bazą wiedzy na temat  
ludzi  kultury,  instytucji,  miejsc.

kulturalna.warszawa.pl

400 000 
odwiedzin      

_finansowanie  kultury

budżet Biura Kultury

podział budżetu Biura Kultury

47% 20% 19% 9% 5%
teatry muzea pozostałe

instytucje
kultury

organizacje
pozarządowe

pozostałe
zadania

2 500 
nowych informacji

miesięcznie prawie

222 mln

budżet na inwestycje kulturalne

53,6 mln

25

wersje językowe

PL / EN

www.kulturalna.warszawa.pl


URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Kultury
pl. Bankowy 2, 00-095 WARSZAWA
tel. +48 22 4430320
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl
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