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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury  

w dniu 16 czerwca 2015 r., godz. 13.30 (ul. Niecała  2, sala 330, III pi ętro) 
 

 
Tematy posiedzenia: 

1. Regulamin Społecznej Rady Kultury i rekomendacje zmian w regulaminie; 

2. Sprawy różne. 

 

 
Uczestnicy: 
Ze strony Społecznej Rady Kultury  
Bogna Świątkowska  
Marta Białek-Graczyk 
Anna Czyżewska 
Mamadou Diouf 
Hubert Kowalski 
Stefan Laudyn 
Maria Wojtysiak   
 
 
Ze strony Urz ędu Miasta 
Tomasz Thun-Janowski 
Joanna Szwajcowska  
Adam Sienkiewicz 
Monika Czerska  
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Przewodniczącą 
Społecznej Rady Kultury Bogn ę Świątkowsk ą, która bezpośrednio po nim przeszła 
do omówienia punktu pierwszego porządku posiedzenia, czyli spraw związanych z 
regulaminem pracy Społecznej Rady Kultury. Podkreśliła, iż jego zapisy są 
kluczowym dokumentem dla przyszłości tej rady w ogóle. 
 
Bogna Świątkowska  zapytała zebranych, czy mieli czas zapoznać się z tym 
dokumentem. Tytułem wstępu do dyskusji i omówienia sugerowanych zmian w treści 
regulaminu przekazała, że pojawiają się często pytania o rolę Rady, jej zadania. 
Wskazała, iż jej zdaniem być może przynajmniej część z tych problemów można 
opanować za pomocą odpowiedniego ukształtowania regulaminu. Rozmawialiśmy 
już na ten temat z Dyrektorem Biura Kultury, Tomaszem Thun-Janowskim oraz Panią 
Dyrektor Joanną Szwajcowską i zgadzamy się, że funkcjonowanie ciał społecznych  -
to nie jest tylko i wyłącznie nasza cecha – jest to problem, który występuje globalnie 
w mieście. Z tym, w jaki sposób powoływane w dobrej intencji ciała mają później 
realnie i skutecznie funkcjonować. Ten sam temat powrócił przy okazji nowego 
programu rewitalizacji Pragi, gdzie powoływanie takiego społecznego ciała, które 
miało by być włączone w cały proces rewitalizacji, było głęboko dyskutowane. Wyniki 
konsultacji społecznych, a także opinie dotyczące programu rewitalizacji są już 
dostępne na stronie miasta i bardzo Państwu polecam zapoznanie się z ich treścią. 
Ponieważ nasza kadencja kończy się w listopadzie tego roku, dobrze by było 
żebyśmy mogli przygotować dla kolejnej Społecznej Rady Kultury dokument, który 
pomoże jej funkcjonować.  
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Bogna Świątkowska  poinformowała następnie zebranych, że przygotowała swoje 
propozycje poprawek (i rozdała egzemplarze obecnym na spotkaniu). 
Zaproponowała, aby przejść punkt po punkcie zapisy obecnego regulaminu oraz 
rekomendowane zmiany – jej oraz Stefana Laudyna, na co obecni wyrazili zgodę.  
Przytoczyła zapis obecnego § 2 regulaminu:  
§ 2.  1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie m.st. Warszawy. 
Moja uwaga do tego paragrafu jest taka, że ten zapis podkreśla mocną afiliację Rady 
przy Prezydencie. Zapis ten wskazuje również, iż pracuje z nami przede wszystkim 
Prezydent. Kolejne zapisy tego paragrafu precyzują, co należy do naszych zadań. I 
te zapisy sugerują już, że bardziej współpracujemy z Biurem Kultury, bo opiniujemy 
politykę kulturalną w momencie, w którym ona jest formułowana, a nie na zasadzie 
ocennej, czyli czy jest dobrze realizowana. Tu jest jeszcze kwestia naszej 
kompetencji. Rada składa się z osób, które zadeklarowały chęć pracy w pewnym 
ciele społecznym, ale nasza Rada doradza w obszarze swoich kompetencji. Nie jest 
kontrolującą wobec Biura Kultury, ale raczej opiniuje pewne kierunki, które są 
wypracowywane przez administrację. Tu jest moja wątpliwość, czy rozumiemy to 
nadal, jako bycie ciałem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie, czy raczej 
kolejny zapis kieruje nas w stronę Biura Kultury i bieżącej pracy. Tutaj jest znak 
zapytania. Wskazała, iż jej zdaniem problemem tego regulaminu jest to, że nie 
wiadomo tak naprawdę, kto powoduje, że my (SRK) mamy wydawać opinię.  
 
Kolejny podpunkt (drugi) tego paragrafu to kolejny znak zapytania. Wskazała, iż to 
nie Rada formułuje zadania, którymi następnie zajmuje się Zespół Sterujący tylko jest 
odwrotnie, bo Zespół je wytycza.  
 
Tomasz Thun-Janowski  odpowiedział, że ten zapis nie uniemożliwia tego, żeby 
Rada zgłaszała postulat powstania dokumentu operacyjnego w takiej czy innej 
tematyce, czy sugerowała jego opracowanie np. Zespołowi Sterującemu. Mam na 
uwadze sam zapis, nie mówię w tej chwili praktyce.  
 
Bogna Świątkowska  zauważyła, że w obecnym regulaminie Zespół Sterujący 
pojawia się tylko raz w paragrafie 3, pkt 6. Mamy cztery elementy: Prezydenta, 
Zespół Sterujący, Społeczną Radę Kultury i Biuro Kultury. Wskazała, iż jej zdaniem 
te cztery elementy powinny mieć jasne zapisy w tym regulaminie.  
 
Marta Białek-Graczyk  powiedziała, iż jej zdaniem warto dodać, na jakim etapie 
Rada może czy powinna wyrażać swoją opinię.  
 
Bogna Świątkowska  dodała, iż ważne jest też określenie, kto zaprasza ją do 
wyrażenia tej opinii. 
 
Marta Białek-Graczyk  dodała, iż jej zdaniem kluczowe jest to, kto inicjuje funkcje 
doradcze Rady, bo nie będziemy sami sobie tworzyć tematów do doradzania. 
 
Bogna Świątkowska przytoczyła zapisy paragrafu 5, gdzie zapisano tryb 
zwoływania posiedzeń Rady. Zwołujemy się sami, na wniosek Przewodniczącej lub 
kilku członków, co w zasadzie wyklucza zwoływanie przez Prezydenta. A to z kolei 
zakładają paragrafy pierwszy oraz drugi. 
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Marta Białek-Graczyk  wskazała, iż istotą Rady jest wyrażać swoją opinię na jakieś 
zapytanie. Ale widzimy, że to zapytanie nie napływa. W związku z czym Rada sama, 
z własnej inicjatywy, generuje sobie te pytania lepiej lub gorzej i w tym widzi 
zasadniczą sprzeczność. 
 
Bogna Świątkowska  dołączyła się do tego głosu wskazując, iż paragraf piąty jest 
zupełnie kluczowym momentem dla tego, w jaki sposób ta Rada funkcjonuje.  
 
Mamadou Diouf dodał, iż ten zapis sugeruje, że Rada ma funkcję kontrolną, tzn. 
jeśli Pani Prezydent nas nie powołuje to my, żeby odnieść się sami zwracamy 
uwagę, że coś zauważamy, wnioskując o spotkanie z Panią Prezydent z naszej 
inicjatywy. I wówczas ta kontrola, choć nie zapisana, to w praktyce się pojawia.  
 
Bogna Świątkowska  podkreśliła, iż jest ona czymś, co wynika z praktyki działania 
obecnej Rady, natomiast my nie jesteśmy organem kontrolno-opiniująco-doradczym. 
Nasza kontrola jest jedynie wybiórcza, czyli w zakresie tego, co uda nam się dostrzec  
i wyłapać.   
 
Marta Białek-Graczyk dodała, że członkowie Rady nie mają możliwości śledzenia 
całości działań w obszarze polityki kulturalnej miasta, a funkcja Rady jest funkcją 
służebną.  
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż opiniodawczo-doradcza funkcja jest jedyną 
możliwą przy takiej konfiguracji jaką mamy. Nawet jeśli skład Rady miałby ulec jakiejś 
transformacji, np. żeby do niej byli zapraszani – nie tak jak to jest w tej chwili – ludzie, 
którzy deklarują chęć pracy, mają swój określony dorobek. Rada może równie dobrze 
być radą tzw. autorytetów z wielkimi nazwiskami.  
 
Marta Białek-Graczyk  wskazała, iż jednak SRK przyświeca inna idea. To ma być 
grono praktyków, którzy właśnie w odpowiedzi na konkretne wyzwania są w stanie 
doradzić w zakresie swojego doświadczenia, wiedzy i kompetencji. Nie można 
natomiast założyć, że jesteśmy osobami, które prowadzą regularny, 24-godzinny 
monitoring wszystkich działań w warszawskiej kulturze ani też, że proponujemy 
jakieś kierunki na zasadzie inspiracji. Podkreśliła, iż dla niej osobiście istota Rady, 
która jest służebna w stosunku do zgłaszanych propozycji czy kierunków jest 
logiczna. Natomiast będzie to kwestią pewnej kultury zwoływania posiedzeń. Pytanie 
czy Rada kiedykolwiek będzie zwołana inaczej niż tylko ze swojej własnej inicjatywy. 
 
Bogna Świątkowska  wróciła do dokończenia weryfikacji zapisów par. 2 pkt 2, aby 
SRK mogła przygotować ewentualne wnioski, co do zapisów tego paragrafu. 
Wskazała, iż zapis „wspieranie procesu wdrażania PRK” jest dla niej zapisem 
niejasnym, a zakładając, że członkowie zgłosili się do pracy w SRK bo z zasady chcą 
wspierać i pomagać, to ten zapis jest jakby zbędny, bądź należałoby doprecyzować 
na czym to wspieranie miałoby polegać. Czyli mamy kolejny punkt do dyskusji i 
ewentualnie do usunięcia. Kolejny punkt mówiący o włączaniu w konsultacje 
społeczne jest o tyle niejasny, że nie wiadomo czy SRK ma włączać grupy społeczne 
w konsultacje, czy SRK ma włączać się w proces konsultacji. I jeżeli zachodzi ta 
druga okoliczność, to w takim razie jest to w części także punkt 6, przy którym 
należałoby dodać włączenie się w proces konsultowania dokumentów dotyczących 
Programu Rozwoju Kultury i polityki kulturalnej Warszawy.  
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Joanna Szwajcowska  zaznaczyła, iż w proces konsultacji prowadzony przez miasto 
każdy się może włączyć i tu pytanie, czy ma to być jakąś specjalną kompetencją 
SRK. 
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż jeśli to ma być regulamin gdzie znajdziemy 
sensowne polecenia dla działania Rady, to wydaje się, że potrzebna jest obligacja, 
że SRK musi wydać swoją opinię w takim przypadku. 
 
Mamadou Diouf  wtrącił, iż a propos konsultacji pamięta spotkanie nt. rewitalizacji 
Pragi organizowane w dzielnicy, o którym SRK nic nie wiedziała. Warto byłoby 
otrzymać takie informacja o czasie, aby móc się z nimi zaznajomić i jedną czy dwie 
osoby z SRK oddelegować do czynnego udziału w takich konsultacjach, żeby to 
miało sens.  
 
Marta Białek-Graczyk  wskazała dodatkowo, iż zupełnie czym innym jest głos 
każdego z tu obecnych osobno, czy reprezentanta swojego ngo, czy mieszkańca 
Warszawy, a czym innym opinia ciała jakim jest Społeczna Rada Kultury 
wypracowana kolektywnie. Zatem takie założenie, że Rada wydaje swoją opinię i tym 
samym zabiera głos jest uzasadnione. 
 
Tomasz Thun-Janowski  powiedział, iż rzecz nie jest taka prosta, że pozmieniamy 
regulamin i będzie dobrze. Papier jest cierpliwy i oczywiście przyjmie wszystko, ale 
jego zdaniem trzeba trochę to zrekonstruować. Istotne jest to, że Biuro Kultury – 
które przecież reprezentuje Panią Prezydent (w osobach kierownictwa Biura Kultury 
Pani Prezydent jest reprezentowana) – będące w kontakcie z różnymi ciałami, 
wypracowuje rozwiązania w zakresie polityki kulturalnej. Nasza obecność tu dziś z 
Państwem ma służyć temu, żeby omówić merytorykę tych rozwiązań. Nie oznacza to, 
że mamy ograniczać w jakiś sposób czy uniemożliwiać kontakty SRK z Panią 
Prezydent. Dlatego zastanawiam się, dlaczego SRK została zaplanowana w 
Programie Rozwoju Kultury, skąd wynikła potrzeba, żeby ona się pojawiała. Biuro 
Kultury ma wyzwanie, czy rodzaj problemu w postaci nadmiaru ciał społecznych, z 
którymi konsultujemy różnego rodzaju dokumenty. Mamy cztery KDS’y afiliowane 
przy Biurze Kultury, Radę Pożytku Publicznego (z którą konsultujemy np. wieloletni 
program współpracy z ngo czy system ekspercki), Dzielnicowe Komisje Dialogu 
Społecznego, Zespół Sterujący (w którym mamy przedstawicieli strony społecznej), 
Społeczną Radę Kultury, Komisję Kultury Rady Miasta oraz Radę m.st. Warszawy. 
To są wszystko ciała, które na różnych etapach opiniują różnego rodzaju dokumenty 
przygotowywane przez nas. Wydaje mi się, że Społeczna Rada Kultury musi być 
innym ciałem, czyli, żeby istniał sens jej działania, ona musi być wyraźnie inna od 
tych pozostałych ciał. Wskazał, iż różnica, którą on by dostrzegał w Programie 
Rozwoju Kultury jest taka, że SRK jest rodzajem takiego ciała, które podnosi 
przysłowiowe larum, kiedy coś się dzieje wbrew dokumentowi albo gdy zwyczajnie 
coś się w kulturze dzieje źle. Stąd też, trudno jest zaplanować taki rytm spotkań 
inicjowanych przez Panią Prezydent i zestaw pytań, które Pani Prezydent będzie 
Społecznej Radzie zadawała, bo Pani Prezydent może zadać SRK takie pytania, na 
które Rada odpowie, a Biuro Kultury i tak zrobi swoje. Zatem pomysł, że to Prezydent  
zapyta SRK o opinię, nie daje Państwu żadnej realnej gwarancji kontroli. Wydaje mi 
się zatem, że jednak rola zapisana w PRK była inna. Z tego, co pamiętam, była ona 
pisana jak funkcja dawania sygnału, kiedy dzieje się coś niewłaściwego czy jeśli jest 
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jakieś zagrożenie. Idea posiadania takiego ciała jest taką nazwijmy to „Radą 
Starszych”, czyli radą osób, które dobrze znają tematy i dobrze wiedzą, jaki jest duch 
PRK i w jakim kierunku działania powinny zmierzać, raczej niż ciałem opiniującym 
każdy dokument. Tomasz Thun-Janowski przywołał przykład takiej wypowiedzi 
Bogny Świątkowskiej, z której wynikało, że była idea, aby SRK opiniowała projekt 
każdego zarządzenia pojawiającego się w Biurze Kultury, ale tak naprawdę to 
wówczas członkowie Rady równie dobrze mogliby rozpocząć w nim pracę. Wskazał, 
iż tych dokumentów jest bardzo dużo i nawet z praktycznego punktu widzenia jest to 
niemożliwe. Mając te wszystkie wątpliwości, pomyśleliśmy o tym, aby o stronie 
społecznej i o jej udziale w podejmowanych decyzjach porozmawiać z ekspertami. 
Chcielibyśmy zaprosić parę osób, które się zajmują partycypacją (głównie 
akademików), nakreślić im sytuację pokazując, czym się dane ciało zajmuje i 
sprawdzić na ile są one sprawcze w upominaniu się o konkretne zapisy czy 
konkretne rozwiązania w dokumentach, które powstają i decyzjach, które zapadają. 
Osoby te mogłyby potem przedstawić nam jakieś rekomendacje. Tomasz Thun-
Janowski zaznaczył, iż wydaje mu się, iż niezależnie od tego, czy posiedzenia SRK 
będzie zwoływała Pani Prezydent czy członkowie Rady, a także czy będą Państwo 
opiniować gotowe już dokumenty, czy raczej tylko ich idee, to tak naprawdę nie tu 
leży problem. 
 
Bogna Świątkowska  odpowiedziała, że w dużej mierze się zgadza sie z 
przedmówcą, niemniej nawet dla przyszłych osób, które miałby brać udział w pracach 
Rady, jeśli tych zapisów nie będzie, będą one zdezorientowane. Dalej idąc tą logiką, 
jeżeli zaczniemy akceptować to, że nie możemy poprawić kolejnych rzeczy, to tak 
naprawdę po co utrzymywać takie ciało. Zaznaczyła, iż chciała przypomnieć, że 
zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Kultury Społeczna Rada Kultury miała być 
w swoim zamyśle radą na równiej płaszczyźnie z Pełnomocnikiem PRK i Biurem 
Kultury i dlatego została umocowana przy Prezydencie. To ułożenie było po to, żeby 
nie być w zależności od Biura Kultury czy Pełnomocnika i służyć radą, a nasze 
umocowanie było trochę z boku. Wskazała, że Biuro Kultury reprezentuje Panią 
Prezydent, bo jest jej organem. W takim razie w regulaminie powinno to być w 
pierwszym paragrafie jasno zapisane. Są to być może problemy redakcyjne, ale 
także wpływają na to, że część osób, nawet teraz, powołanych w skład rady nie 
będzie tu przychodzić, bo nie czuje prestiżu. 
 
Tomasz Thun-Janowski  powiedział, że jak rozumie, SRK jest potrzebna, bo nie ma 
dublować roli innych ciał. Ma być rodzajem grupy autorytetów, posiadających markę, 
kiedy wypowiadają swoje zdanie – że to są zdania, z którymi powinni się wszyscy 
liczyć. Tego się nie da zapisać w regulaminie. Można to zrobić kształtując skład albo 
wydając odpowiedniej rangi komunikaty, dbając o ich odpowiednią ekspozycję 
publiczną. Społeczna Rada Kultury powstała po to, aby kontrolować działania urzędu 
przy działaniach PRK. Taki jego zdaniem był nastrój przy pisaniu tego dokumentu. 
Pytanie teraz czy regulamin jest napisany adekwatnie do roli, która była u początku 
powstania SRK. Wydaje mi się, że trzeba sprawdzić czy rola SRK jest dobrze 
zdefiniowana.  
 
Marta Białek-Graczyk  wskazała, iż może warto poświęcić jeszcze chwilę na 
refleksję nad rolą SRK. Jeśli mówimy o poziomie polityki kulturalnej i jej 
kształtowaniu, to polityki tej nie będziemy kształtować podnosząc jednorazowe tzw. 
larum. Podkreśliła, iż - jak ona rozumie rolę Rady - to jednak SRK zabiera konkretny, 
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rzeczowy, praktyczny głos dotyczący jednak pewnych rozwiązań strategicznych, 
wypływających i związanych z PRK. I tylko wtedy nasze opinie i nasze sugestie 
mogą mieć realny wpływ na kształtowanie tej polityki. Nie ad hoc, a strategicznie i 
długofalowo. Jej zdaniem to wyróżnia SRK od KDS’ów, które dyskutują o sprawach 
dużo niższej rangi, bardziej bieżących. Podkreśliła, że to rolą urzędu jest 
kształtowanie polityki i w podstawowej filozofii. Społeczna Rada Kultury w tym 
pomaga i jej członkowie dzielą się swoją najlepszą wiedzą z urzędem, żeby 
kształtowanie polityki kulturalnej w postaci strategicznych rozwiązań było dobrze 
ustawione, w oparciu o wiedzę zgromadzoną w SRK.  
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż zaproponowany w PRK podział jest prosty i jej 
zdaniem czytelny. Zespół Sterujący jest w jasny sposób powiązany z wdrażaniem 
PRK i wszelkich dokumentów z nim związanych. Jest ciałem wykonawczym. 
Natomiast to, co jest zapisane w naszym regulaminie (SRK), czyli że jesteśmy ciałem 
opiniodawczo-doradczym, powinno w sposób jasny określić naszą pracę. SRK nie 
ma ambicji, aby wchodzić bardzo głęboko w pracę urzędu i tym bardziej dublować 
go, bo SRK jest do dyspozycji urzędu i Pani Prezydent. Ta dyspozycyjność, 
chcielibyśmy, aby była wykorzystywana według naszych umiejętności, wiedzy, 
wszystkiego, co możemy zaoferować i co już zaoferowaliśmy.Przekładając nasze 
rozmowy i propozycje na język konkretów wyobrażam to sobie następująco np.: 
spotykamy się raz na kwartał, porządek obrad wynika z propozycji wysuwanych 
przez Biuro Kultury a uzupełniające punkty są proponowane przez członków SRK. I 
to jest zastosowanie w praktyce idei, że jesteśmy ciałem opiniująco-doradczym. I 
możemy być zwołani zarówno przez samych członków Rady, jak i Prezydenta, czy 
Dyrektora Biura Kultury, będącego Pełnomocnikiem PRK.  
 
Joanna Szwajcowska  stwierdziła, iż dopisanie tego nie rozwiązuje problemu. Jeżeli 
przyjmujemy, że pracujemy wszyscy w dobrej wierze to nawet bez zmiany 
regulaminu będzie ta współpraca funkcjonować dobrze. Jak identyfikować 
dokumenty strategiczne, które miałby być SRK przedstawiane? Najczęściej 
dokument taki ma to słowo „strategia”, „strategiczny” w swojej nazwie lub się tak 
nazywa. Dla nas np. uchwała (dziś np. chcemy z Radą w dalszej części spotkania 
porozmawiać o Muzeum Karykatury), choć ważna, jest posunięciem 
administracyjnym a nie strategicznym.  
 
Tomasz Thun-Janowski  wskazał, iż wziąłby chętnie propozycje Rady za dobrą 
monetę, niemniej obawia się, że wówczas SRK straci możliwość realnego wpływu na 
kształt polityki kulturalnej. Jeśli będzie tak, że Dyrektor Biura Kultury i Pełnomocnik 
(nie musi być przecież tak, że te role są zszyte) zapyta SRK o wybrane przykładowe 
trzy rzeczy, a i tak zrobi dziesięć, to pytanie brzmi, czy to jest kształt współpracy na 
którym nam zależy. Jeśli nie, to spróbujmy zapisać regulamin i relacje SRK do Biura 
Kultury i do Pełnomocnika PRK w taki sposób, żeby mieć dużo większy proces. 
Podkreślił, iż nie chciałby sytuacji, że SRK nie zapytana o zdanie, sama nie może się 
na jakiś temat wypowiedzieć. Bo chyba wracamy teraz do sytuacji, że obie strony 
mają możliwość wpływu na porządek obrad posiedzenia. 
 
Bogna Świątkowska  zapytała o podanie przykładu, kiedy to porządek posiedzenia 
został podany przez urząd. 
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Maria Wojtysiak powiedziała, iż już jakiś czas temu podejmowała podczas jednego z 
posiedzeń temat roli, jaką SRK pełni i miałaby pełnić w przyszłości. Teraz natomiast 
chciałby zwrócić uwagę na zapis w regulaminie pracy SRK, a mianowicie, że 
jesteśmy umocowani przy Prezydencie (i jej organach). Zatem to Prezydent jak 
potrzebuje naszej opinii to wówczas zwraca się o nią. Natomiast w zapisach 
paragrafu piątego ta relacja nie ma odzwierciedlenia i jej zdanie jest tu absolutna 
sprzeczność. Zaznaczyła, że powinniśmy się skoncentrować na odpowiedzi na 
pytanie: czy SRK funkcjonuje? Czy chodzi o zapis w pierwszym czy piątym 
paragrafie. To są dwie różne rzeczy. Zaproszenie winno jednak być wystosowywane 
przez Prezydenta. 
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż padła propozycja, aby w paragrafie 5 dodać 
Prezydenta m.st. Warszawy, jako zwołującego posiedzenia SRK. Wracając do 
omawiania wcześniejszych zapisów regulaminu stwierdziła, iż Rada zaproponuje 
nowe, skompilowane brzmienie punktów przy paragrafie 2. 
 
Maria Wojtysiak  dodała, iż ma wątpliwości czy ktokolwiek z członków Zespołu 
Sterującego PRK jest zainteresowany opinią Społecznej Rady Kultury. 
 
Joanna Szwajcowska  wskazała, iż to jest przypadek, który można by omówić 
osobno. Zespół Sterujący w nowej formule i składzie działa od niedawna, tym razem 
z bardzo konkretnymi zadaniami. Plan pracy Zespołu Sterującego zakłada, że w 
grudniu br. będą wypracowane pewne dokumenty i zostaną one przedstawione SRK, 
zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Kultury. Podkreśliła, iż Zespół składa się 
również z ekspertów, w których gronie wypracowywane są propozycje dalszych 
działań. Do realizacji tych zadań zatrudniani są kolejni eksperci. Natomiast to grupą 
koncepcyjną i naradzającą jest Zespół Sterujący. Jak doświadczenia pokazują, 
pomysł, aby to Zespół Sterujący realizował konkretne zadania okazał się zupełnie 
nierealistyczny. Stąd konkretne prace analityczno badawcze i pisania dokumentów 
są zlecane na zewnątrz. A wypracowany materiał będzie przedstawiony do opinii 
SRK. 
 
Maria Wojtysiak  wskazała, iż idea jest piękna i dobrze, że oparta na grupach 
ekspertów. Podkreśliła, iż jej zdaniem nie powinno to być traktowane jako osobny 
temat, bowiem jeśli Prezydent miasta będzie uważała, że te wypracowane 
dokumenty przez ekspertów będzie chciała przedstawić SRK to po prostu to zrobi. 
Nie mieszałabym do tego procesu Zespołu Sterującego i nie stwarzała sztucznej 
sytuacji.  
 
Tomasz Thun-Janowski podsumował, iż dotykamy sedna rozmowy, czyli co 
Społeczna Rada Kultury ma opiniować. Jeśli zapiszemy w regulaminie, że SRK ma 
opiniować strategiczne decyzje, to pytanie brzmi: jakie?  
 
Marta Białek-Graczyk  zaproponowała, żeby spróbować odkleić się od terminu 
„strategiczne” i spróbować to zapisać bardziej opisowo, np.: kluczowe decyzje, 
problemy dla rozwoju polityki kulturalnej.  
 
Tomasz Thun-Janowski  podkreślił, iż Biuro Kultury ma realny problem i wyzwanie, 
bowiem jest wiele ciał, z którymi musi różne rzeczy konsultować.  
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Maria Wojtysiak  zapytała, co zatem Biuro Kultury by chciało i czego by oczekiwało 
od opinii i konsultacji ze Społeczną Radą Kultury. To jest jej zdaniem kluczowe 
pytanie.   
 
Tomasz Thun-Janowski  odpowiedział, iż SRK nie powinna w stu procentach 
realizować potrzeb Biura Kultury, czy legitymizować jego działania.   
 
Joanna Szwajcowska  dodała, iż odpowiedzią na to pytanie jest to, że chcielibyśmy 
mieć opinię i radę w sytuacjach, kiedy mamy wątpliwości. Również z Zespołem 
Sterującym ułożyliśmy sobie dosyć konkretną współpracę. Natomiast są jeszcze inne 
ciała społeczne, które tworzą się w sytuacjach kryzysowych bądź kontrowersyjnych 
(np. Praska Platforma Kultury) i SRK powinna nam wówczas doradzać w takich 
sytuacjach. Te wszystkie ciała społeczne mają doradzać i w tym sensie mają 
podobną rolę. Przykładem jest tu zgłaszanie przez wszystkie te ciała uwag do 
nowego programu rewitalizacji. Ale jest też przecież proces konsultacji społecznych i 
to jest często ta metoda, gdzie wszyscy zabieracie Państwo głos. Czym innym jest 
opiniowanie projektów dokumentów i doradzanie przed ich powstaniem. Ważną 
kwestią pozostaje podział ról między różne, już istniejące ciała.  
 
Maria Wojtysiak  opowiedziała, o tym jak działa, również umocowana przy 
Prezydencie miasta Rada Konserwatorska. Najczęściej posiedzenia tej rady 
zwoływane są wówczas, kiedy do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków 
wpływają sprawy lub pojawiają się problemy, których Biuro nie chce lub nie może 
rozstrzygać samo. Wspomniała również jak organizowana jest prac KDS ds. 
zabytków. Ciekawostką jest to, że w związku ze zbliżającym się terminem końca 
kadencji Rady, członkowie zadecydowali, aby do regulaminu pracy tejże dodać zapis 
o tym, że członkowie Rady będą mogli zgłaszać się do Stołecznego Konserwatora 
Zabytków z zauważonymi przez siebie problemami.  
 
Bogna Świątkowska zwróciła uwagę na zapisy paragrafu trzeciego, w którym mowa 
jest o uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Prezydenta miasta lub jego Zastępcy. 
Dobrze byłoby, jako zasada, uspójnić zapisy w poszczególnych paragrafach.   
 
Tomasz Thun-Janowski  wskazał, iż były przecież posiedzenia SRK, w których 
uczestniczyła Pani Prezydent lub jej Zastępca. Poinformował, iż Biuro Kultury nosi 
się z zamiarem – co nie jest przeciwko żadnemu z tych ciał – przyjrzenia się 
partycypacji różnych ciał społecznych, w tym co robi. Dla Biura realnym problemem 
jest rozpoznanie, z jakimi sprawami, do którego z tych ciał mamy się zgłaszać i co 
przykładowo mamy odpowiedzieć Praskiej Platformie Kultury stwierdzającej, że 
chciałaby napisać sama program rewitalizacji Pragi. Rzecz w tym, że możemy trwać 
w tym nieprzerwanym procesie konsultacji, ale nie będą z tego wynikały ani porządek 
ani też jakość, ani konkrety.  
 
Marta Białek-Graczyk  zgodziła się z przedmówcą i wskazała, iż to urząd (Biuro 
Kultury) powinien wskazać, czego oczekuje, od którego ciała. 
 
Joanna Szwajcowska  przyznała, iż dlatego właśnie chcemy się temu przyjrzeć  
i połączyć z refleksją teoretyczną i nazwać, kto jest za co odpowiedzialny, aby móc 
prowadzić politykę kulturalną przy współudziale strony społecznej. 
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Mamadou Diouf  wskazał, iż platforma na Pradze pokazuje, iż opłaca się wzmocnić 
Społeczną Radę Kultury, dlatego, że my patrzymy na Warszawę jako całość, a nie 
tylko lokalnie, jak to ma miejsce przy takich „zrywach”. 
 
Bogna Świątkowska  powiedziała, iż dzisiejsza niska pozycja SRK wynika z 
niejasnej funkcji Rady. Społeczna Rada Kultury nie ogłaszała swego istnienia w jakiś 
szczególny sposób, ponieważ nasze kompetencje były mocno kwestionowane. 
Częściej pojawiały się pytania formułowane przez SRK, niż do niej kierowane. 
Wobec tego jaki komunikat Rada mogła zaoferować na zewnątrz? Zadawano swego 
czasu pytanie czy Rada ma być w jakiś sposób sama aktywna, skoro ma być 
reaktywna wobec np. Zespołu Sterującego. Tylko niestety Zespół ten przez trzy lata 
nie wypracował bazy, do której SRK miałaby się odnosić. Pozycja Rady w przyszłej 
kadencji powinna być właśnie oparta o jasne zapisy regulaminu i jako ciało, grupa 
osób, które będzie widoczne i eksponowane. Dzięki też temu będzie mogło 
funkcjonować w takich sytuacjach, które są konfliktowe czy też wymagają 
wyjaśnienia.  
 
Bogna Świątkowska  zaproponowała, aby po dzisiejszym spotkaniu Społeczna Rada 
Kultury w trybie roboczym zakończyła prace nad propozycjami zmian w regulaminie 
Rady, tak aby móc go przekazać jako autorską propozycję nowego brzmienia 
Regulaminu do Biura Kultury w najbliższym czasie. 
 
Marta Białek-Graczyk  poprosiła Biuro Kultury o możliwość zapoznania się z 
wypracowywanymi przez zespoły badawcze materiałami. 
 
Tomasz Thun-Janowski  przekazał, iż Biuro Kultury ma świadomość, że kadencja 
obecnej Rady upływa w listopadzie br. Zatem trzeba mieć na uwadze wybór nowych 
członków oraz zmianę regulaminu pracy Rady najlepiej we wrześniu. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest to mało czasu.  
 
Bogna Świątkowska  zakończyła omawianie punktu pierwszego porządku obrad i 
przeszła do spraw różnych przekazując głos Joannie Szwajcowskiej, aby omówiła 
sygnalizowany wcześniej temat związany z Muzeum Karykatury.  
 
Spotkanie opuścili Tomasz Thun-Janowski i Mamadou Diouf. 
 
Joanna Szwajcowska  poinformowała, iż Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę 
intencyjną ws. połączenia Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy. Jest to sprawa, 
która nadal się toczy, gdyż Biuro zwróciło się o opinię do Rady ds. Muzeów. 
Niezależnie o tego wydaje się, że to jest sprawa, w której warto byłby zasięgnąć 
opinii SRK. Naszym założeniem i powodem, dla którego wystąpiliśmy z tą inicjatywą 
jest czysto administracyjna decyzja. Muzeum Karykatury jest bardzo małym muzeum, 
w którym obecnie pracuje 11 osób, z czego 4 etaty są merytoryczne a pozostałe to 
organizacyjno-techniczne. W związku z tym, w ramach restrukturyzacji i 
usprawnienia działalności tej instytucji pomyśleliśmy, że przyłączymy muzeum jako 
oddział do Muzeum Warszawy, które ma kilka oddziałów, a w tym tematyczne, np.: 
drukarstwa, farmacji. Dalej działałoby ono jako Muzeum Karykatury im. Eryka 
Lipińskiego tylko w formie oddziału Muzeum Warszawy, w budynku, w którym jest. 
Naszym celem było usprawnienie działania i oszczędności pomyślane w ten sposób, 
że taka fuzja pozwoli nam na wykorzystanie zasobów Muzeum Warszawy, jeśli 
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chodzi np. o administrację, kadry czy promocję. Natomiast to, co uda się 
wygospodarować w sensie etatów czy środków będzie mogło być spożytkowane na 
działalność merytoryczną. Założenie jest takie, że oddział działa merytorycznie 
natomiast wszystkie służby – jak dla innych oddziałów – są skupione w Muzeum 
Warszawy. Obawy, które są zgłaszane przede wszystkim dotyczą utracenia 
tożsamości tego muzeum, czyli, że przestanie być odrębnym. My natomiast 
utrzymujemy stanowisko, iż będzie to oddział muzeum, nazwany Muzeum Karykatury 
z tym patronem, który ma. Nie czujemy, żeby to zagrożenie było tak duże również 
dlatego, że trochę nie widzimy alternatywy. Też strona, która z nami dyskutuje czy 
sprzeciwia się takiej opcji, nie bardzo wskazuje inne rozwiązania. Należy wspomnieć, 
iż w zeszłym roku zrobiliśmy konkurs na dyrektora tego muzeum po zakończeniu 
kadencji przez dyr. Zaradkiewicza, która nie była oceniana jako sukces. Konkursu nie 
dało się rozstrzygnąć ze względu na brak kandydatów, którzy spełnialiby wymagania 
konkursowe od formalnych po merytoryczne. W związku z tym, jesteśmy w takiej 
sytuacji, że jest osoba pełniąca obowiązki dyrektora, a nie mam nikogo, kto z wizją 
poprowadzi to miejsce. Nie ma w tym momencie innego konstruktywnego 
rozwiązania dla naszej propozycji. Miasto chce stworzyć lepsze warunki i wydaje 
nam się, że to, co proponujemy jest sensownym rozwiązaniem. Natomiast chętnie 
posłuchalibyśmy Państwa opinii, bo być może pozwoli to nam zbudować jakąś 
alternatywę do zaproponowanego rozwiązania albo dostarczy jeszcze kilku 
argumentów „za” lub „przeciw”.  
 
Maria Wojtysiak poinformowała, iż przyjaźniła się z Erykiem Lipińskim i miała udział 
w  tworzeniu Muzeum Karykatury. W tamtym okresie (lata 80-te) pracowała w 
Urzędzie Konserwatorskim, który dostał 7 mln złotych na zabytki, co było wówczas 
kwotą nieprawdopodobną. Byłam wtedy w urzędzie jedyną osobą, która miała 
uprawnienia projektowe, budowlane, konserwatorskie oraz dość dużą praktykę, w 
związku z tym zostałam namaszczona na jednoosobowego inwestora w urzędzie. 
Jedna z części wspomnianych pieniędzy została przeznaczona na remont domku 
ogrodnika przy Pałacu Prymasowskim z przeznaczeniem na Muzeum Karykatury, z 
inicjatywy żyjącego i tworzącego wówczas Eryka Lipińskiego. Po powołaniu muzeum 
byłam również członkiem-doradcą programowo-organizacyjnym. Mam więc do tej 
instytucji sentyment i z uwagą śledzę toczącą się debatę. Rola karykatury byłą 
wówczas zupełnie różna niż w dzisiejszych czasach. Dla mnie jedynym ratunkiem, 
aby to nadal istniało jest połączenie z Muzeum Warszawy, które pod obecnym 
kierownictwem prężnie działa. Pomysł, aby Muzeum Karykatury stało się odziałem 
Muzeum Warszawy, oczywiście z zachowaniem swego charakteru i nazwy patrona, 
jest chyba najlepszy bo inaczej muzeum to się rozpadnie. Gdy muzeum powstawało, 
to ludzie, którzy tam pracowali to byli entuzjaści. W tej chwili ciężko o to.  
 
Hubert Kowalski  powiedział, iż on z kolei ma odmienne zdanie. Zaznaczył, iż w 
momencie, kiedy Biuro Kultury tworzyło koncepcję połączenia tych dwóch podmiotów 
to powinno zapytać o opinię SRK. Zamknięcie obiektu, który ma swój samodzielny 
budżet oraz zadania oznacza, że ta jednostka zniknie z mapy kultury. O taką opinię 
należałoby zapytać SRK wcześniej przed podjęciem decyzji. Zbiory Muzeum 
Karykatury obejmują nie tylko obiekty karykatury warszawskiej. Połączenie tych 
dwóch jednostek i przekształcenie Muzeum Karykatury w oddział Muzeum Warszawy 
będzie sztucznym tworem. Przykładem jest Muzeum Ordynariatu Polowego czy 
oddział w Palmirach, oddziały Muzeum Warszawy, które w niedługim czasie zostaną 
przekazane innym organizatorom. Włączenie zbiorów Muzeum Karykatury do 
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zbiorów Muzeum Warszawy wiąże się to z kilkoma aspektami technicznymi i 
merytorycznymi, m.in.: trzeba będzie ponownie zmieniać statut Muzeum Warszawy, 
ze względu na nowo tworzony oddział. Dodatkowo, aby Muzeum Karykatury dalej 
realizowało politykę uzupełniania zbiorów, powinno zbierać karykaturę nie tylko 
warszawską, ale także ogólnopolską czy ogólnoświatową. Czyli w zapisach statutu 
Muzeum Warszawy trzeba by dodatkowo zmienić profil uzupełniania zbiorów tegoż 
muzeum. Muzeum Warszawy obecnie ukierunkowane jest na zbiory dotyczące 
Warszawy, a nie całego kraju. Dodatkowo wskazał, iż jego zdaniem zabieg ten nie 
wygeneruje oszczędności. Zaznaczył, iż dopiero praktyka pokaże czy nie będzie 
potrzeby tworzenia kolejnych etatów – zniknie dyrektor placówki, ale na jego miejsce 
pojawi się kierownik. Rodzi się natomiast pytanie, skoro Muzeum Karykatury ma 
rozkwitnąć pod kierownictwem Muzeum Warszawy, które de facto zatrudni do jego 
prowadzenia nowego kierownika, to dlaczego nie może rozkwitnąć w obecnych 
okolicznościach? 
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż zgadza się ze zdaniem przedmówcy, że decyzja  
jest raczej znakiem zaufania do osób, które obecnie pełnią funkcje dyrekcji Muzeum 
Warszawy, a nie do systemu, jako takiego.  
 
Hubert Kowalski  zaznaczył, iż dodatkowo w Muzeum Warszawy zaczął się remont 
(kamienice na Rynku Starego Miasta objął generalny remont). Oddział na Pradze 
nadal jest w trakcie rozruchu. Transformacji ulegają pozostałe oddziały. Zgodnie z 
przedstawioną ideą w tej trudnej sytuacji Biuro chciałoby dodać Muzeum Warszawy 
kolejny element wymagający gruntownej przebudowy.  
 
Maria Wojtysiak  wyraziła obawę, aby Muzeum Karykatury w ogóle nie przestało 
istnieć.  
 
Bogna Świątkowska  zapytała, czy Biuro Kultury bierze taką opcję w ogóle pod 
uwagę.  
 
Joanna Szwajcowska  odpowiedziała, iż nie bierze takiej opcji pod uwagę.  
 
Bogna Świątkowska  zapytała, co powoduje, że nie można ogłosić kolejnego 
konkursu na dyrektora.  
 
Joanna Szwajcowska odpowiedziała, iż grozi to powtórzeniem poprzedniego 
nierozstrzygniętego konkursu. 
 
Bogna Świątkowska  stwierdziła, iż gdyby rozszerzyć dyskusję na ten temat i być 
może gdyby włączyć w to środowiska, które zajmują się – może nie wprost – 
karykaturą, wydawców komiksów, młodych ludzi, którzy ilustrują sytuacja uległaby 
zmianie.  
  
Maria Wojtysiak  zwróciła uwagę, iż rozszerzenie profilu  spowoduje utratę 
charakteru miejsca.  
 
Bogna Świątkowska  poddała pod namysł zmianę profilu instytucji, wobec groźby 
zniknięcia instytucji, jako takiej.  
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Joanna Szwajcowska  wskazała, iż sama siedziba pozostanie fizycznie ta sama. 
Natomiast oczekiwalibyśmy być może wizji przekształcenia się placówki w bardziej 
nowoczesną. Bazowanie w tej chwili tylko na historycznej karykaturze oznaczałoby, 
że ta jednostka raczej stałaby się muzeum historii karykatury, czy karykatury PRL’u. 
Teraz nie ma już takiej karykatury, więc albo to będzie się rozwijało w kierunku sztuki 
współczesnej wypływającej z karykatury albo będzie to muzeum historii karykatury 
właśnie.  
 
Marta Białek-Graczyk  zapytała czy za proponowanym rozwiązaniem stoi jakaś 
propozycja programu i zmian ze strony Muzeum Warszawy. 
 
Joanna Szwajcowska  odpowiedziała, iż na razie nie. Zakładamy, że raczej zespół 
kuratorski Muzeum Karykatury jest przystosowany do planowania programu tej 
instytucji. Oczywiście, w przypadku połączenia, finalnie ten program opiniowałby  
i akceptował Dyrektor Muzeum Warszawy, ale jednak program wychodził będzie z tej 
jednostki.  
 
Marta Białek-Graczyk  zapytała, czy wówczas placówka będzie miała swojego 
dyrektora. 
 
Joanna Szwajcowska  odpowiedziała, iż odziały mają swoich kierowników.  
 
Marta Białek-Graczyk  dopytała o to, kto potencjalnie przy tym nowym porządku 
będzie kształtował i będzie odpowiedzialny za kształtowanie wizji tego miejsca.  
 
Joanna Szwajcowska  odpowiedziała, iż merytorycznie powinien to kształtować 
oddział, czyli kierownik i kuratorzy, którzy tam powinni być zatrudnieni. 
 
Marta Białek-Graczyk  stwierdziła, iż w takiej sytuacji nadal najsensowniejszy wydaje 
się konkurs na stanowisko osoby merytorycznie kierującej takim oddziałem, 
niezależnie czy to się będzie nazywał dyrektor czy kierownik.  
 
Joanna Szwajcowska  dołączyła się do tego głosu wskazując, że ten konkurs 
zrobiłby już wówczas dyrektor Muzeum Warszawy, a do obsługi oddziału nie trzeba 
będzie np. zatrudniać osobno księgowej, nie będzie trzeba robić osobno przetargów 
itp. Z mocniejszej pozycji będzie można negocjować np. ceny za media.  
 
Bogna Świątkowska  wyraziła wątpliwość, że argumenty dotyczące oszczędności  
i restrukturyzacji wydają się być pozorne. Należałoby to mocno rozważyć, bo 
podobne wątpliwości nasuwają się przy argumentach dotyczących chociażby 
połączenia scen w Teatrze Dramatycznym. Więc jeśli chce się posługiwać takim 
argumentem ekonomicznym, to nigdy nie zostało dotychczas udowodnione. Gdzie są 
te konkretne korzyści? Nie mamy wystarczającej liczby członków na posiedzeniu, 
aby podjąć uchwałę niemniej z dzisiejszej dyskusji wynika, że SRK rekomenduje 
przeprowadzenie ponownie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Karykatury, 
po to, aby uratować muzeum w kształcie, w którym ono teraz funkcjonuje.  
 
Maria Wojtysiak dodała, iż podkreślenia wymaga fakt zmiany statutu Muzeum 
Warszawy, w przypadku połączenia obu instytucji. Nie możemy dopuścić do tego, że 
to byłby oddział Muzeum Warszawy i karykatura tylko związana z Warszawą. Tym 
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bardziej, że już teraz zbiory obejmują kolekcje światowe i pozawarszawskie. Zatem 
jest to podstawowa sprawa. Dopiero potem trzeba by zrozbić ekonomiczną kalkulację 
czy będzie temu muzeum łatwiej funkcjonować, jeśli będzie obsłużone logistycznie 
przez Muzeum Warszawy.  
 
Bogna Świątkowska  wskazała, iż brak dzisiaj quorum przypomniał jej o 
konieczności zapisu w regulaminie, jak na to reagować i co na przykład Rada 
powinna robić, jeśli przez trzy kolejne posiedzenia nie może z powodu braku quorum 
podejmować uchwał.  
 
Hubert Kowalski  dodał, iż Muzeum Warszawy jest w trakcie intensywnej rozbudowy 
i tworzenia stałej wystawy, nad którą prace trwają już od kilku miesięcy. Włączenie w 
struktury nowego muzeum/oddziału musiałoby wywrzeć efekt zmiany elementów 
projektowanej ekspozycji. Drugą sprawą wymagającą podkreślenia jest to, iż 
rzeczywiście włączając Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy Biuro Kultury na 
jakiś czas odsuwa od siebie problem, niemniej należałoby to rozpatrywać w 
perspektywie długofalowej, bo program jest rozpisany na wiele lat do przodu. Wiele 
wskazuje na to, iż niedługo Muzeum Ordynariatu Polowego zostanie przekazane 
ministerstwu, bo profilem nie pasuje do Muzeum Warszawy. Pytanie czy do Urzędu 
Wojewódzkiego przekazany zostanie oddział w Palmirach, to czas pokaże, niemniej 
jest to miejsce nie do końca z Muzeum Warszawy sprofilowane. Jestem przekonany, 
że dziś zgodzimy się na włączenie Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy, a za 
kilka lat następny Dyrektor dojdzie do wniosku, że trzeba je wyłączyć i przekazać 
innej jednostce.  
 
Joanna Szwajcowska  powiedziała, iż to jest trudna sytuacja, bo utrzymywanie tak 
małej jednostki jest nieefektywne. Odziały będąc w strukturze Muzeum Warszawy 
zdobywają wiele funduszy zewnętrznych, dlatego właśnie, że są oddziałami dużego 
muzeum (np. kwestia zapewnienia wkładu własnego). W obecnej sytuacji, kiedy 
miasto buduje trzy wielki inwestycje i docelowo będzie musiało zapewnić ich także 
utrzymanie, Muzeum Karykatury nie stanie się dla miasta centrum zainteresowania. 
Zatem działając w takim małym wymiarze, Muzeum Karykatury ma małą siłę 
przebicia.  
 
Hubert Kowalski  podzielił opinię przedmówczyni, wskazując, że muzea z reguły są 
niedofinansowane i są jednostkami, które generują duże koszty. Natomiast jego 
zdaniem, w tej chwili zwyczajnie brakuje dobrego pomysłu na prowadzenie tego 
muzeum.  
 
Joanna Szwajcowska  powiedziała, iż nie wyklucza, iż ktoś z wizją dałby na nowo 
poprowadzić ta jednostkę, ale trzeba pamiętać, że jej prowadzenie to także ogromne 
nakłady na remonty. Na pewno w strukturze Muzeum Warszawy będzie łatwiej o 
wygenerowanie na nie środków.  
 
Bogna Świątkowska  zapytała, czy kierownictwo Muzeum Warszawy jest za tą 
propozycją.  
 
Joanna Szwajcowska  odpowiedziała, iż dyrekcja popiera to rozwiązanie i biuro nie 
robi tego wbrew dyrekcji.  
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Anna Czy żewska  wskazała, iż w tej dyskusji mamy dwie strony zainteresowane, w 
tym grupę walczącą o muzeum. Zaznaczyła, iż byłoby warto ich powiadomić, że 
rozmawialiśmy na ten temat, bo jest on dla SRK ważny. 
 
Maria Wojtysiak  wskazała, iż warto byłoby poznać argumenty tej grupy walczącej o 
utrzymanie muzeum w obecnym kształcie. Wskazała, iż może pośród nich znalazłaby 
się osoba gotowa pokierować tą instytucją.  
 
Joanna Szwajcowska  poinformowała, iż wśród tych osób jest oczywiście Tomasz 
Lipiński i jest też przedstawicielstwo Stowarzyszenia Satyryków, z panem 
Frankowskim na czele, który był zresztą w jury nierozstrzygniętego konkursu na 
dyrektora muzeum. Podziękowała za przytoczone argumenty i poprosiła, aby 
członkowie zauważyli także te, wskazane dziś przez Biuro Kultury.  
 
 
Bogna Świątkowska  poprosiła członków SRK o dokończenie pracy nad zmianami  
w regulaminie – w trybie roboczym, mailowo - po czym podziękowała zebranym i na 
tym zakończyło się spotkanie SRK. Kolejne spotkanie SRK ma odbyć się po 
wakacjach.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 

 


