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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

1.07.2014 r. (Biuro Kultury g. 11.00 s. 330) 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 

1. Bogna Świątkowska 

2. Anna Czyżewska 

3. Maria Wojtysiak 

4. Hubert Kowalski 

5. Marta Białek-Graczyk 

6. Mamadou Diouf 

7. Tomasz Thun-Janowski 

 

Tematy Posiedzenia: 

1. Podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r. Plany Społecznej Rady Kultury; 

2. Odejście Pawła Dangela z Rady, brak osób reprezentujących środowisko teatrów;  

2. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej;  

 

 

Posiedzenie otworzyła Bogna Świątkowska. Poprosiła dyrektora Biura Kultury Tomasza 

Thun-Janowskiego o krótkie zreferowanie aktualnego stanu prac nad PRK w Biurze Kultury. 

 

Tomasz Thun-Janowski przypomniał, że został zmieniony skład Zespołu Sterującego PRK. 

Jego przewodniczącym został Sekretarz m. st. Warszawy Marcin Wojdat. W chwili obecnej 

Zespół Sterujący kończy przygotowywanie sprawozdania ze swojej działalności w roku 2013. 

Po zebraniu wszystkich uwag Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie m. st. Warszawy. 

 

Pan Thun-Janowski poinformował, że dotychczasowy pełnomocnik ds. PRK Marcin Jasiński 

został dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury, złożył także pismo do Prezydent m. st. 

Warszawy z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji z funkcji pełnomocnika. Dyrektor Thun-

Janowski czeka na spotkanie z Panią Prezydent w tej sprawie. 

 

Biuro Kultury od miesiąca posiada nową strukturę. Wypracowanie struktury poprzedziła seria 

badań i warsztatów dotyczących naturalnego funkcjonowania w biurze. Najbardziej 

interesującym tematem z punktu widzenia PRK jest stworzenie w Biurze Kultury nowego 

wydziału ds. projektów kulturalnych, który jako jedyny wydział będzie działał w systemie 

projektowym oraz tzw „łącznikiem” między Zespołem Sterującym PRK a Biurem Kultury.  
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Bogna Świątkowska zapytała o sytuacje konkursów dla organizacji pozarządowych w 

kontekście planowanego budżetu Biura kultury na rok 2015.    

 

Pan Thun-Janowski poinformował, że planowany budżet Biura Kultury na rok 2015 na 

chwilę obecną jest niższy niż tegoroczny. Przypomniał, że wysokość budżetu na rok 2014 

także uległa zwiększeniu po różnego rodzaju negocjacjach. Dyrektor Thun-Janowski 

powiedział, że odbył kilka rozmów z panią Prezydent i Skarbnikiem dotyczących wysokości 

budżetu. Biuro Kultury będzie przygotowywało dokument będący zbiorem argumentów 

świadczącym o ważnej roli jaką w Warszawie pełni Kultura i dlaczego warto w nią 

inwestować więcej środków. Pan Thun-Janowski przypomniał, że wysokość budżetu BK na 

2015 rok wynika z prognozy budżetowej dla miasta, która w najbliższym czasie może ulec 

zmianie. Budżet BK będzie konstruowany w sierpniu i zostanie przedstawiony Radzie Miasta 

na jesieni 2014 roku jeszcze przed wyborami samorządowymi 

 

Dyrektor Janowski przypomniał, że nie długo po objęciu stanowiska dyrektora Biura Kultury 

poddał pod zastanowienie czy kształt konkursów dla Organizacji Pozarządowych nie 

powinien być ściślej powiązany z obszarami, które wynikają z Programu Rozwoju Kultury. 

Biuro Kultury  wypracowało i przedstawiło Komisji Dialogu społecznego ds. Kultury 

propozycję stworzenia 6 konkursów (trzech krótko i trzech długoterminowych) 

odpowiadającym obszarom PRK: Kreacja, Tożsamość i Edukacja. Zdaniem Pana Thun-

Janowskiego Dzięki takiemu rozwiązaniu procedura konkursowa stanie się bardziej 

przejrzysta i pozwoli na większą swobodę Organizacjom Pozarządowym podczas pisania 

projektów. Miasto wspólnie Komisjami Dialogu Społecznego i Warszawską Rada Pożytku 

Publicznego prowadzi prace nad wypracowaniem nowej formuły sytemu eksperckiego oceny 

wniosków obowiązująca w całym urzędzie. Koordynacją prac zespołu zajmującego się 

usprawnieniem systemu eksperckiego zajmuje się Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych Marcin Wojdat.  

 

Równolegle trwają prace nad powstaniem tzw. generatora wniosków – elektronicznego 

narzędzia które pozwoli NGO’ som na składanie wniosków konkursowych przez Internet. 

Takie rozwiązanie całkowicie wyeliminowałoby kwestię odpadania ofert z powodu błędów 

formalnych.  Dyrektor Thun-Janowski nie potrafił sprecyzować czy oba systemy uda się 

wprowadzić już w konkursach jesiennych. Podkreślił, że prace nad oboma rozwiązaniami są 

bardzo skomplikowane ponieważ dotyczą całego urzędu. 
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Bogna Świątkowska zaproponowała by Społeczna Rada Kultury, w związku ze zbliżającymi 

się  jesiennymi wyborami samorządowymi zainteresowała się programami wyborczymi 

poszczególnych ugrupowań politycznych pod kątem pomysłu na kulturę w Warszawie. Jej 

zdaniem warto byłoby zebrać w jednym miejscu i udostępnić te propozycje, np. zapraszając 

na debaty o przyszłości kultury w Warszawie wszystkich kandydatów na Prezydenta 

Warszawy. Byłby to także dobry moment do zaprezentowania działalności samej Społecznej 

Rady mieszkańcom Warszawy.  

 

Tomasz Thun-Janowski zaproponował by Społeczna Rada Kultury wystosowała w tej 

sprawie list do Przewodniczącej Rady Miasta lub skontaktowała się z Komisją Kultury.      

 

Anna Czyżewska zaproponowała by serię debat zorganizować wspólnie ze Stowarzyszeniem 

61 które prowadzi serwis o osobach pełniących funkcje publiczne „MamPrawoWiedzieć”. 

 

Mamadou Diouf powiedział, że należałoby się zastanowić nad formułą spotkań z 

kandydatami na Prezydenta Warszawy. Rada powinna opracować listę pytań i rozesłać ją do 

kandydatów. 

 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury 

prezentowane będą plany rewitalizacji siedziby Teatru Nowego oraz programu placówki, 

który ma być realizowany po jej otwarciu. Dyrektor przypomniał, że inwestycja będzie 

realizowana przy wsparciu z funduszy unijnych w wysokości ponad 26 mln zł przy wkładzie 

miasta w wysokości ok 10 mln zł. Plan zakłada uruchomienie nowej siedziby od Września 

2015 roku. Dyrektor podkreślił, że przyszła działalności teatru zakłada szeroką współpracę z 

organizacjami pozarządowymi i ze środowiskiem pozainstytucjonalnym.  

 

Bogna Świątkowska nawiązując do wypowiedzi Tomasza Thun-Janowskiego przypomniała, 

że po rezygnacji Pawła Dangela z członkostwa w Społecznej Radzie Kultury na chwilę 

obecną Rada nie posiada żadnego reprezentanta środowisk teatralnych. Przypomniała że Rada 

wystosowała już dwa pisma w tej sprawie do Pani Prezydent, które jak na razie pozostały bez 

odpowiedzi.         
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Tomasz Thun-Janowski zaproponował by Prezydium Społecznej Rady Kultury spotkało się 

w tej sprawie z Panią Prezydent. 

 

Anna Czyżewska nawiązała do kwestii aktywności i rozpoznawalności Rady. Powiedziała, 

że jej działania powinny być bardziej widoczne. Zamieszczane w na stronie internetowej i 

Facebooku.  

 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że Biuro Kultury prowadzi portal facebookowy oraz 

stronę internetową  Programu Rozwoju Kultury. Informacje o wszelkich inicjatywach będą 

przez BK zamieszane w obu tych miejscach jednak Rada jako ciało społeczne sama powinna 

formułować swoje zdanie.        

          

Maria Wojtysiak powiedziała, że odnosi wrażenie jakoby Społeczna Rada Kultury Mimo ze 

powołana w szczytnym celu na chwilę obecną nie jest miastu potrzebna. Jej zdaniem po 

odejściu Marcina Jasińskiego należy nawiązać ścisłą współprace z nowym Pełnomocnikiem 

ds. PRK i zastanowić się nad przyszłością Rady. Poparła głos Mamadou Dioufa o bardzo 

dobrym przygotowaniu się do debaty z kandydatami na Prezydenta. 

 

Bogna Świątkowska powiedziała, że Rada jak najszybciej powinna opracować formułę 

spotkań z kandydatami we współpracy ze Stowarzyszeniem 61.  

 

Tomasz Thun-Janowski przypomniał że Rada jest ciałem społecznym i mimo, że powołana 

przy Prezydencie to jest niezależna od urzędu. Zdaniem pana Thun-Janowskiego należy 

wypracować tryb współpracy między  Biurem Kultury i Społeczną Radą Kultury.  

Okres przed wyborczy jest dobrym czasem na to by zwrócić uwagę na rangę kultury w 

Warszawie. Działania zaproponowane rzez Radę są jak najbardziej słuszne. Drugim 

momentem, w którym głos Rady powinien być zauważalny to okres konstruowania budżetu 

na następny rok. Rada powinna także przyjrzeć się pracy Zespołu Sterującego i wdrażaniu 

Programu Rozwoju Kultury. 

 

Mamadou Diouf przypomniał, że w roku 2013 proponował by Społeczna Rada Kultury 

nawiązała kontakt z lokalnymi mediami, w których opowiedziałaby o Programie Rozwoju 

Kultury swojej działalności planach itp. Jego zdaniem teraz jest dobry moment by wrócić do 

tego pomysłu. 
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Marta Białek-Graczyk poruszyła temat Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

Poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu na którym prezentowana była robocza wersja 

dokumentu. Zdaniem Pani Bialek-Graczyk w obecnej wersji dokument nie jest napisany z 

perspektywy kreowania rozwiązań dla edukacji kulturalnej w Warszawie a stanowi pewnego 

rodzaju zbiór stanowiący podsumowanie działań, które funkcjonowały do tej pory. Ponadto w 

programie są nieobecne Organizacje Pozarządowe zarówno jako podmiot realizujący 

założenia edukacji kulturalnej ani jako partner do współpracy przy programie. Wartość 

merytoryczna dokumentu także budzi wątpliwości zwłaszcza cześć dotycząca edukacji 

medialnej. Podsumowując dokument nie jest do końca spójny z założeniami Programu 

Rozwoju Kultury.  

 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że cały czas trwają prace nad treścią dokumentu. W 

chwili obecnej trwają konsultacje z Biurem Edukacji. Dokument jest przygotowywany  

szerokie grono redaktorów obejmujące reprezentantów z urzędu, przedstawicieli z instytucji 

kultury i osób związanych z edukacją kulturalną w Warszawie.  Cele zapisane w dokumencie 

po uwagach zgłoszonych na ostatnim spotkaniu Zespołu Sterującego zostały uporządkowane. 

Mówią o podnoszeniu kompetencji kulturowych w społeczeństwie i wyzwalaniu 

uczestnictwa. Dyrektor powiedział że definicja Kultury zapisana w Warszawskim Programie 

Edukacji Kulturalnej Jest wprost przejęta z Programu Rozwoju Kultury. WPEK podobnie jak 

PRK nie będzie dawał gotowych narzędzi do realizowania zadań z zakresu edukacji 

kulturalnej, ma być jedynie „drogowskazem”, rozdzielać kompetencje pomiędzy różne 

instrumenty istniejące w mieście. Zespół Sterujący ma otrzymać poprawioną wersję 

dokumentu pod koniec sierpnia. 

Bogna Świątkowska zaproponowała by Społeczna Rada Kultury nawiązała kontakt z 

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej panią Anną Michalak-Pawłowską, na 

odpowiednim etapie zapoznała się z treścią WPEKu i wyraziła swoją opinie w tej kwestii. 

Poinformowała, że skontaktuje się z sekretariatem pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz 

i umówi spotkanie z reprezentantami Społecznej Rady Kultury. 

 

Na tym zakończyło się spotkanie Społecznej Rady Kultury. 

Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

(Biuro Kultury u.m. Warszawy)    
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