2021 w warszawskiej
kulturze
Raport m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem
i mecenasem warszawskiej kultury.
Pokazujemy, jak Biuro Kultury realizuje powierzone
przez Miasto zadania.
Raport jest podsumowaniem działań w 2021 roku.

WSTĘP
Szanowni Państwo,
za nami wyjątkowo intensywny rok, który przyniósł sporo
powodów do radości i dumy. Kolejny już raz
przekonaliśmy się, jak ważna jest kultura. Na wielu
poziomach.
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej udało się utrzymać
realizację największych kulturalnych projektów, a także
rozpocząć i zaplanować nowe. To naprawdę wielkie
osiągnięcie, szczególnie teraz, kiedy sytuacja finansowa
Miasta jest wyjątkowo trudna.
Cieszy widok wyłaniającej się nowej siedziby Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obok której stanie
siostrzana bryła TR Warszawa. Przestrzeń przed Pałacem
Kultury i Nauki całkowicie się zmieni i mam nadzieję, że
będzie wielkim kulturalnym magnesem, nie tylko dla
osób mieszkających w stolicy. Kultura zmienia również
dzielnice. W zrewitalizowanym Pałacyku Konopackiego
na Pradze działa dom kultury, a w nowoczesnej
przestrzeni Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy.
W tych przypadkach kultura jest na wyciągnięcie ręki.
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Miniony rok pokazał, jak wszyscy stęskniliśmy się do
kontaktu z żywą kulturą i jak potrzebne są te miejsca –
domy kultury, biblioteki, lokalne ośrodki, organizujące
różnorodne spotkania, debaty, pokazy filmów, koncerty.
Wszyscy chcemy kultury blisko domu, chętnie zapraszamy
ją też do siebie, w wersji online. Nowa stołeczna platforma
VOD Warszawa przez ostatnie miesiące zaproponowała
ponad pół tysiąca wyjątkowo ciekawych materiałów, na
horyzoncie kolejne, więc warto tam zaglądać, sprawdzać,
co nowego w warszawskiej kulturze.
W 2021 roku sporo działo się w naszych instytucjach
kultury. Przeprowadziliśmy konkursy na stanowiska
dyrektorskie – wybraliśmy nową szefową Teatru Syrena
i Teatru Dramatycznego, nowych dyrektorów mają także
teatry Ateneum, Rampa, Muzeum Karykatury, Teatr
Komedia.
Rok 2021 był pełen działań proekologicznych
w warszawskiej kulturze - ruszyła inicjatywa Kultura dla
klimatu, organizowane były eko-warsztaty i spacery,
wspólne sadzenie drzew, a także wydarzenia kulturalne

CO ROBIMY
Współtworzymy politykę kulturalną
Warszawy
Organizujemy działalność instytucji
kultury
Współpracujemy z samorządowymi,
wojewódzkimi i narodowymi
instytucjami kultury, a także
z uczelniami
Jesteśmy partnerem dla organizacji
pozarządowych
Dbamy o dziedzictwo i budowanie
tożsamości mieszkańców Warszawy
rozwijamy współpracę
międzynarodową
Informujemy o warszawskiej kulturze

- spektakle, pokazy, dyskusje uwrażliwiające na kwestie
zmian klimatycznych.
Czas pandemii nauczył nas, że ogromnie ważna jest
solidarność, dlatego pamiętamy o tych, którzy są teraz
w najtrudniejszym położeniu. W 2021 roku odbyła się
kolejna edycja programu Mobilni w kulturze
(dofinansowanie dla 109 projektów!) i kolejne rozdanie
stypendiów artystycznych m.st. Warszawy (prawie 2 mln
złotych dla 51 stypendystek i stypendystów!).
Wspieraliśmy księgarnie (konkurs Ulubiona Księgarnia
Warszawy oraz Warszawski Tydzień Księgarń
i Antykwariatów), a także produkcję filmów
(dofinansowanie z Mazowieckiego i Warszawskiego
Funduszu Filmowego dostało w 2021 roku 16 produkcji).
W 2021 roku wiele uwagi poświęciliśmy tematowi
niematerialnego dziedzictwa stolicy. Powstał raport
i przewodnik dla mieszkańców, a także opublikowane
zostały dwa pierwsze odcinki filmowego cyklu –
pierwszy poświęcony warszawskiemu tangu, drugi
stołecznej gastronomii, kiedyś i dziś. Myśląc
o niematerialnym dziedzictwie Warszawy pamiętamy

też o tradycyjnych kwestach na Powązkach, czy
o warszawskim przysmaku - pańskiej skórce. Pamięć jest
bardzo ważna, dlatego dbamy również o to, by nazwy
warszawskich ulic i pamiątkowe tablice przypominały
o ludziach kultury, o ich spuściźnie.
W 2021 roku angażowaliśmy się w pomoc Białorusinom
i Białorusinkom. Solidaryzujemy się ze środowiskiem
twórczym z Białorusi – pokazały to wspólne projekty
stołecznych instytucji: Teatru Powszechnego, Nowego
Teatru, TR Warszawa, Teatru Studio, Domu Spotkań
z Historią. Wraz ze Staromiejskim Domem Kultury udało
się zrealizować pierwszy program rezydencji literackich
dla pisarek, pisarzy, tłumaczek i tłumaczy ze Wschodu.
Rzeczywistość dopisała tragiczny ciąg dalszy tej historii.
Ogromnego wsparcia potrzebują teraz Ukrainki
i Ukraińcy. Dajemy z siebie wszystko, dziękuję wszystkim
instytucjom kultury, organizacjom, artystom i artystkom
za włączenie się w pomaganie uchodźcom.
Aldona Machnowska - Góra
wiceprezydentka m.st. Warszawy
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BUDŻET
Budżet Biura Kultury ogółem

258 475 624,14 zł

Z budżetu Biura Kultury finansowana jest m.in.: działalność instytucji
kultury, społecznych instytucji kultury, różnorodne projekty organizacji
pozarządowych, nagrody literackie i działania czytelnicze, biblioteka
powiatowa, stypendia artystyczne, projekty rewitalizacyjne i edukacji
kulturalnej, prace nad niematerialnym dziedzictwem Warszawy,
produkcje filmowe, wydarzenia międzynarodowe.
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STYCZEŃ
Przyznaliśmy stypendia artystycznie
Poznaliśmy stypendystów i stypendystki, którzy realizowali swoje
projekty w 2021 roku. Mimo pandemii i związanych z nią trudności,
zainteresowanie było olbrzymie. Złożono ponad 600 wniosków,
a ostatecznie 52 projekty stypendialne otrzymały finansowanie
Miasta. Komisja zdecydowała o przyznaniu 14 stypendiów
półrocznych i 38 całorocznych. W tym gronie znalazło się
6 debiutantów. Na ten cel przeznaczyliśmy 2 mln złotych.

1
fot. m.st. Warszawa

fot. Tomasz Kaczor, Muzeum Woli

Nowa dyrektorka w Teatrze Syrena
Spośród dwunastu kandydatur komisja konkursowa wybrała
Agnieszkę Monikę Walecką na dyrektorkę Teatru Syrena. Nowa
dyrektorka zaproponowała program i działania skupione wokół
hasła "Syrena dla Warszawy", uwzględniający wykorzystanie dorobku
i artystycznego potencjału teatru. Będzie rozwijać teatr w duchu nowej
„Polityki kulturalnej Warszawy”. Funkcję objęła 1 września 2021 roku.
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LUTY
Nowy dyrektor Teatru Ateneum
Artur Tyszkiewicz został nowym dyrektorem Teatru Ateneum im.
Stefana Jaracza w Warszawie. Jego koncepcja programowa była
najpełniejsza i zawierała plan rozwoju instytucji z zachowaniem
dotychczasowej linii programowej. Artur Tyszkiewicz, doświadczony
reżyser, współpracował już z teatrem przygotowując spektakle m.in.:
„Dwór nad Narwią”, „Trans-Atlantyk” czy „Rzeźnia”.
Baj wrócił do gry
Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. 20 lutego mali widzowie
mogli zasiąść na widowni w wyremontowanej siedzibie „Baja” przy
ulicy Jagiellońskiej 28 i obejrzeć spektakl „Książeczka” w reżyserii
Elżbiety Biedy i Marka Zimakiewicza. Dla pierwszych gości
zorganizowano także kameralne – i bardzo bezpieczne – zwiedzanie
Galerii Lalek. Gorąco polecamy odwiedzenie Teatru Baj.

fot. Książeczka spektakl dla najmłodszych - cykl Bajowe Najnaje
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Teatr Baj fot. Albert Roca Macià

Kodeks Dobrych Praktyk
Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Kodeks Dobrych Praktyk,
opisujący uprawnienia i obowiązki organizatora instytucji kultury,
a także określający zasady współpracy między organizatorem
a instytucjami. Zasady konsultowaliśmy i ustalaliśmy wspólnie.
Dokument ujednolica nie tylko procedury dotyczące prowadzenia
i organizowania działalności kulturalnej, ale też ułatwia współpracę
biur z urzędami dzielnic, dzielnicom z instytucjami kultury, a przed
wszystkim pozwala działać sprawniej i przejrzyście.
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Raport o niematerialnym dziedzictwie Warszawy
Opublikowaliśmy dokument autorstwa dr Hanny Schreiber i dr Ewy
Klekot, zatytułowany „Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje,
praktyki we współ-mieście”. Był to pierwszy efekt prac powołanego
przy Biurze Kultury w lutym 2020 roku Zespołu do spraw
niematerialnego dziedzictwa Warszawy. Raport powstał w oparciu
o badania i zebrany w ich trakcie materiał. Ilustruje zachowane do
dziś w przekazie międzypokoleniowym praktyki, tradycje, zwyczaje
budujące tożsamość osób mieszkających w Warszawie, kształtujące
ich związek z miastem. Raport stanowił punkt wyjścia dla dalszych
debat i podstawę kontynuacji projektu badawczego. Do tematu
wrócimy w dalszej części podsumowania.
Kulturalne rondo
Decyzją radnych rondo na Ursynowie – u zbiegu ulic Alternatywy
i Polskie Drogi - otrzymało imię Romana Wilhelmiego, aktora
znanego m.in. z ról w serialach „Czterej pancerni i pies”,
„Alternatywy 4” i „Kariera Nikodema Dyzmy”.
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MARZEC
Święto teatrów bez świętowania
“Zatroszczmy się o siebie” - apelowała do ludzi teatru Justyna
Sobczyk, kierująca warszawską społeczną instytucją kultury Teatrem 21. To ona napisała orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru
(27 marca). Tak jak przed rokiem, nastrój tego święta nie był radosny,
bo teatry, podobnie jak inne instytucje kultury, były od tygodni
zamknięte. Wydarzenia kulturalne, także spektakle, przeniosły się do
przestrzeni wirtualnej. My promowaliśmy je na portalu Kulturalna
Warszawa i w miejskich mediach społecznościowych.

Kultura dla klimatu
Od zero waste i recyklingu w produkcji wydarzeń, przez „zieloną”
edukację dla pracowników, po zakładanie kompostowników,
łąk i ogrodów sąsiedzkich. Ruszyła Kultura dla Klimatu - ważna
inicjatywa ekologiczna dla instytucji kultury, współfinansowana ze
stołecznego budżetu. Na stronie www.kulturadlaklimatu.pl dostępny
jest przewodnik, z którego można dowiedzieć się m.in. jak czynić
swoje otoczenie i codzienne działania bardziej ekologicznymi.
W stołecznych instytucjach kultury były realizowane ciekawe
eko-projekty, np. KULTOUR EKO czy targi klimatyczne w Teatrze
Powszechnym, eko-spacery, warsztaty, zielony wolontariat w ramach
projektu “Dom ekologii” w Służewskim Domu Kultury, czy w Nowym
Teatrze - spektakle i zajęcia uwrażliwiające na kwestie ekologii, zmian
klimatycznych. Ludzie kultury sadzili wspólnie drzewa, sprzątali
brzegi Wisły, budowali zbiorniki retencyjne czy schronienia dla
zwierząt.
Konkursy dla organizacji pozarządowych
57 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe otrzymało
rekomendacje do miejskiego dofinansowania – w łącznej wysokości
trzech i pół miliona złotych. To efekt trzech otwartych konkursów,
które ogłosiliśmy pod koniec 2020 roku: Kulturalna oferta Warszawy,
Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Różnorodna Warszawa.
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Mimo trudnego czasu pandemii, odzew NGO-sów
był bardzo duży, a wybór niełatwy.
Nowe stołeczne patronki
Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego pasaże i alejka
w centrum stolicy zyskały nazwiska sławnych kobiet: Marii Morskiej,
Ireny Krzywickiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Zuzanny Ginczanki, Anny
Świrszczyńskiej, Haliny Poświatowskiej. Maria Dulębianka została
patronką alejki parkowej po południowej stronie ulicy Świętokrzyskiej.
Dodatkowo na Białołęce powstał park Ireny Jarockiej, a na Bemowie
ulica Trzech Lotniczek Polskich (Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej,
Anny Leskiej-Daab i Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej). Przy tej okazji
warto dodać, że obiekt miejski na skrzyżowaniu ulic M. Anielewicza
i Karmelickiej otrzymał nazwę „Rondo Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata”. Stosowne uchwały nazewnicze podjęli miejscy radni.
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Siostry Skłodowskie na muralu
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie odsłonięty został mural zatytułowany
"Radykalne siostrzeństwo" autorstwa Marty Frej i jej syna, Macieja
Raczyńskiego. Tytuł malowidła nawiązuje do silnych relacji pomiędzy
siostrami Bronisławą Dłuską i Marią Skłodowską-Curie, które przez całe
życie wspierały się prywatnie i zawodowo, podkreśla szczególną więź,
jaka łączyła je w realizacji idei pozytywistycznych.

fot. m.st. Warszawa

Forum Przyszłości Kultury
Pod hasłem “Solidarność i troska” odbyła się kolejna edycja Forum
Przyszłości Kultury. W dniach 26-28 marca można było śledzić
transmitowane online spotkania i debaty, poświęcone jak zwykle
najbardziej aktualnym tematom. Do tego, co działo się można wrócić
zaglądając na stronę FPK.
fot. Maria Krawczyk

Warszawa wspiera festiwale
„Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum” – pod tym hasłem odbywał
się 25. Wielkanocny Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Wydarzenie,
które wspiera Warszawa od lat, trwało do 2 kwietnia. Wszystkie koncerty
dostępne były online, bezpłatnie. Od kwietnia do czerwca filmową
ucztę mieli młodsi i starsi widzowie podczas Festiwalu dla Dzieci
i Młodzieży Kino w Trampkach. W programie online znalazły się filmy
krótkometrażowe i pełnometrażowe z całego świata oraz wystawa online.
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KWIECIEŃ
Jakiej kultury chcemy?
Ruszyły konsultacje społeczne programów operacyjnych Kultura
blisko domu oraz Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców
Warszawy, wpisujących się w Strategię Warszawa2030. Poznaliśmy
opinie osób mieszkających w stolicy na temat tych programów.
Pytaliśmy, co moglibyśmy zrobić, aby mieszkańcy rozwijali
kreatywność, krytyczne myślenie, kompetencje cyfrowe, a także jakie
wydarzenia kulturalne powinny odbywać się w bliskim sąsiedztwie.
Uwagi można było zgłaszać podczas dyżurów telefonicznych,
spotkań online oraz wysyłając e-maile. W raporcie potwierdziliśmy
fakt, że warszawianki i warszawiacy chcą aktywnie korzystać
z kultury, mieć ją na wyciągnięcie ręki, łatwo dostępną dla każdej
grupy społecznej i wiekowej. Szczegóły na stronie
konsultacje.um.warszawa.pl.
Konkurs w Teatrze Rampa rozstrzygnięty
Michał Walczak został nowym dyrektorem Teatru Rampa na
Targówku. Komisja doceniła przedstawioną przez niego koncepcję
programową i organizacyjną instytucji. “Zna on specyfikę pracy
w teatrze oraz posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami
zewnętrznymi i w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł
innych niż dotacja od organizatora” - podkreślili członkowie komisji.
Michał Walczak objął stanowisko 1 września.
Pierwsza premiera, którą przygotował to „Grand Musical Hotel”.
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Kultura w pandemii
Miasta zrzeszone w ramach Koalicji Miast, między innymi Warszawa,
zainicjowały projekt Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie
pandemii COVID-19. Celem jest rozpoznanie skutków pandemii
w sektorze kultury, a co za tym idzie zebranie informacji, które będą
wspierać proces budowania odporności sektora na podobne kryzysy
w przyszłości. W pierwszym kwartale 2022 roku jest realizowana
ostania faza badania.
Akcja Żonkile
19 kwietnia Warszawa oddała hołd tym, którzy w 1943 roku walczyli
w powstaniu w getcie warszawskim. Jak co roku Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN zorganizowało z tej okazji akcję społecznoedukacyjną Żonkile. Z powodu pandemii większość wydarzeń
towarzyszących akcji przeniosło się do Internetu.
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Wiersze w mieście
Warszawa po raz piąty współorganizowała akcję “Wiersze
w mieście”, w tym roku poświęconą tematowi wspólnoty. Utwory
20 europejskich poetek i poetów można było czytać, usłyszeć,
a także obejrzeć na stronie Wiersze w mieście, a także w mediach
społecznościowych, na profilach związanych z literaturą.

Rezydencje literackie
Warszawa, wspólnie z Gdańskiem, Krakowem oraz organizacjami
literackimi - Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury
- zorganizowała program rezydencjalny dla ludzi pióra. W 2021 roku
Staromiejski Dom Kultury zaprosił pisarzy i pisarki oraz tłumaczy
i tłumaczki z Białorusi, Rosji i Ukrainy do spędzenia kilku tygodni
w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta
oraz kulturalnej oferty stolicy. Rezydentom zapewniał mieszkanie,
stypendium, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie
ich w działalność SDK.
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MAJ
Sinfonia Varsovia w skali
Na placu Defilad, później na ulicy Grochowskiej – można było
oglądać makietę akustyczną przyszłej sali koncertowej Sinfonii
Varsovii. Sala o spektakularnych kształtach, która pomieści ponad
1800 miejsc, została pokazana w skali 1:10. Warto było także
posłuchać koncertów nagranych wewnątrz makiety. Sinfonia
Varsovia zyskała już komplet dokumentów projektowych do
przebudowy siedziby na Pradze Południe. W grudniu ogłosiliśmy
przetarg na generalnego wykonawcę pierwszego etapu budowy
Sinfonia Varsovia Centrum.

fot. Sinfonia Varsovia

Piknik sąsiedzki przy kinie Tęcza
To była ostatnia okazja, by zajrzeć do budynku kultowego kina Tęcza
przy ul. Suzina 6 na Żoliborzu, przed jego remontem. Centrum
Kultury Filmowej im. A. Wajdy zorganizowało piknik sąsiedzki
połączony z akcją zbierania wspomnień i pamiątek związanych
z kinem. Odbyły się też wstępne konsultacje dotyczące działalności
nowej instytucji. Dawne kino Tęcza będzie nową siedzibą CKF.
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Edukacja kulturalna na nowo
Prezydent m.st. Warszawy powołał Zespół ds. spraw edukacji
kulturalnej. Jego główne zadania to m.in. inicjowanie przedsięwzięć
i rekomendowanie dobrych praktyk. Punktem wyjścia były
dokumenty strategiczne Miasta, przede wszystkim Strategia
#Warszawa2030. Koordynatorką merytoryczną prac została Edyta
Ołdak, znana w środowisku animatorka i edukatorka, realizatorka
wielu nagradzanych projektów edukacyjnych. W formule
warsztatów zbieraliśmy uwagi dotyczące przyszłości edukacji
kulturalnej w Warszawie i potrzeb jej realizatorów. Warsztaty
były przeprowadzane w grupach: teatry, muzeach, domy kultury,
biblioteki, organizacje pozarządowe, placówki edukacji pozaszkolnej,
nauczyciele, młodzież. To był również czas wizyt studyjnych we
wszystkich domach kultury połączony z badaniem potrzeb
pracowniczek i pracowników. Wnioski z posłużą do przygotowania
przez Staromiejski Dom Kultury systemu wsparcia kadr edukacji
kulturalnej w domach kultury, który wdrożymy w 2022 roku.
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Kampania literacka
Cytaty z twórczości Julii Hartwig, Cypriana Kamila Norwida,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz
Stanisława Lema pojawiły się w przestrzeni publicznej miasta.
Specjalną kampanią literacką Warszawa upamiętniła jubileusze
ich urodzin. Kampania powstała wspólnie ze Staromiejskim
Domem Kultury oraz partnerami – miastami literatury, Krakowem
i Wrocławiem.
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Fundusz Edukacji Kulturalnej
Fundusz, który uruchomiliśmy, pozwolił domom kultury
i bibliotekom na realizację projektów, które rozwijały kompetencje
świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze, angażowały
twórców, artystów i rzemieślników we współpracę na rzecz
lokalnych społeczności, wspierały grupy ze specjalnymi potrzebami
o utrudnionym dostępie do kultury. Środki w budżecie Biura Kultury
przeznaczone na FEK zostały podwojone i wyniosły 400 tysięcy
złotych. Zrealizowano 29 projektów.
Domki fińskie
Rada m. st. Warszawy zdecydowała o przeznaczeniu środków na
remont domków fińskich na Polu Mokotowskim. W jednym z nich
mieszkał po wojnie Ryszard Kapuściński. Po gruntownym remoncie
te wyjątkowe obiekty będą służyły mieszkańcom i środowisku
twórczemu, m.in. jako centrum reportażu, miejsce wydarzeń,
ciekawych projektów i programów literackich, edukacyjnych
i animacyjnych.
Noc Muzeów
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Warszawy wróciło
wielkie święto kultury: Noc Muzeów. Ta edycja była dostosowana do
warunków wynikających z pandemii COVID-19. W wydarzeniu wzięło
udział aż 180 miejsc - można je było odwiedzać na żywo lub online.

Nowi patroni ulic
Warszawa zyskała dwóch kolejnych patronów ulic związanych
z kulturą. Rada m.st Warszawy zdecydowała, że skwer u zbiegu ulic
Trębackiej i Focha nosi imię Leopolda Kronenberga (w niedalekiej
okolicy stał kiedyś monumentalny „Dom Kronenberga”), a ulica od
Chłodnej do Krochmalnej, w pobliżu domu rodzinnego Mieczysława
Wajnberga upamiętnia tego znakomitego kompozytora.
Konstytucja dla Europy
190 lat temu warszawiak Wojciech Bogumił Jastrzębowski napisał
Konstytucję dla Europy. Z tej okazji Dom Spotkań z Historią
przygotował plenerową wystawę prezentującą niektóre zapisy tego
wizjonerskiego dokumentu. Ekspozycję można było oglądać przez
kilka tygodni na Krakowskim Przedmieściu, przy pomniku Mikołaja
Kopernika.
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CZERWIEC
Wyłącz system
Do świętowania obchodów 4 czerwca 1989 roku, które po raz
pierwszy zbiegły się z przypadającym w tym dniu Świętem
Warszawy, zaprosił Dom Spotkań z Historią, prezentując plenerową
wystawę „Niepokorne 2.0. Kobiety w opozycji lat 80”, organizując
spotkanie pod „Niespodzianką”, miejscem legendarnej kawiarni na
placu Konstytucji, oraz plebiscyt na utwory, które ostatecznie trafiły
na Singiel Wolności. Głównym akcentem było odsłonięcie pomnika
„Solidarności” m.in. z udziałem prezydent-elekt Białorusi Swiatłany
Cichanouskiej oraz znanych postaci ruchu solidarnościowego.

6

Finał Nagrody Literackiej
Wisła była tłem wręczenia, na pokładzie literackiej barki, nagród
laureatkom i laureatom 14. Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Jury
pod przewodnictwem Justyny Sobolewskiej spośród nominowanych
12 najlepszych polskich książek wydanych w 2020 roku,
w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca (tekst i ilustracje),
książka o tematyce warszawskiej wyłoniło laureatki i laureatów.
Wśród nich znaleźli się: Zyta Rudzka, Radosław Jurczak, Aleksandra
i Daniel Mizielińscy oraz Grzegorz Piątek. Tytuł Warszawskiej
twórczyni otrzymała Joanna Rudniańska. W ramach inicjatywy
Warszawskie Czytelnie Nagrody Literackiej, od 1 lipca do 31 sierpnia
książki-finalistki można było czytać w specjalnych punktach, w pięciu
miejscach w Warszawie.
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Warszawa literacka
Książki, wydawcy i autorzy gościli w letniej scenerii na Drugim
Plenerze Literackim w Ogrodzie Saskim. I tym razem Warszawa
przygotowała bogaty program dla czytelniczek i czytelników
w każdym wieku. Na stoisku warszawskim poznaliśmy m.in. finałową
piątkę reportaży nominowaną do Nagrody im. R. Kapuścińskiego.
W czerwcu odbył się również współfinansowany przez m.st.
Warszawa dziewiąty międzynarodowy festiwal czytania Big
Book Festival 2021, w przestrzeni miasta i w internecie. Tej edycji
towarzyszyło hasło „Jeszcze będzie najpiękniej!”.

Warszawskie Spotkania Teatralne
Poprzednie były dostępne tylko w Internecie. W 2021 roku, jeszcze
przy poluzowanych sanitarnych obostrzeniach, zaledwie w tydzień
po otwarciu teatrów po lockdownie, odbyły się 41. Warszawskie
Spotkania Teatralne. Widzowie nareszcie spotkali się z teatrem
żywym – każdy spektakl prezentowano dwukrotnie. Był również
program online, a w nim rejestracje przedstawień nurtu głównego,
jak spektakli, które w stolicy się nie pojawiły.
Most Anny Jagiellonki
Radni zatwierdzili propozycję Prezydenta Rafała Trzaskowskiego,
by patronką nowego mostu przez Wisłę, na południowej
obwodnicy Warszawy, została Anna Jagiellonka. Siostra ostatniego
przedstawiciela na polskim tronie dynastii Jagiellonów, Zygmunta
Augusta, dokończyła rozpoczętą przez niego budowę pierwszej stałej
(najdłuższej w ówczesnej Europie) przeprawy przez rzekę w naszej
stolicy.
Nowa strona kulturalna Warszawy
Ruszył nowy portal informacyjny Miasta - spójny, dostosowany do
urządzeń mobilnych, a przede wszystkim dostępny. Wśród stron
tematycznych, obok m.in. edukacji, zdrowia, sportu, architektury,
ważne miejsce przypadło kulturze. Zapraszamy do odwiedzania
strony https://kultura.um.warszawa.pl
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LIPIEC
Modernizacja sceny przy ul. Kasprzaka
Została wybrana pracownia architektoniczna, która zaprojektuje
nowoczesne i dostępne przestrzenie sceny przy ulicy Kasprzaka 22 przyszłej siedziby Teatru Żydowskiego. Inwestycję realizuje Stołeczny
Zarząd Rozbudowy Miasta. Wnętrze zaprojektuje Biuro Architekt
Kaczmarczyk S.C.
Wspieramy produkcje filmowe
Rozstrzygnęliśmy 11. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.
Dziękujemy za każdy z 44 złożonych wniosków. Dofinansowanie
z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego otrzymało
16 projektów, w tym 3 fabuły, 2 animacje oraz 11 dokumentów.
Budżet konkursu to ponad 2,2 mln złotych ze środków samorządu
województwa mazowieckiego oraz budżetu m.st. Warszawy.
Trzymamy mocno kciuki za nowe produkcje i gratulujemy tym
filmom, które już powstały dzięki naszemu wsparciu, a teraz zbierają
nagrody na krajowych i zagranicznych festiwalach. Dofinansowany
z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego obraz
“Żeby nie było śladów” w reż. Jana P. Matuszyńskiego zdobył Srebrne
Lwy w Gdyni, nagrodę krytyków na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji, nagrody na festiwalach w Pradze, Chicago,
Cottbus, był także polskim kandydatem do Oscara.

7
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Wybitni twórcy w przestrzeni miasta
Kolejne ważne dla świata kultury nazwiska przypomniane
zostały w przestrzeni miasta. Warszawscy radni zdecydowali,
że patronami alejek w śródmiejskim Parku Marszałka Edwarda
Rydza–Śmigłego zostali Tadeusz Konwicki, Jarosław Iwaszkiewicz,
Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz i ks. Józef
Tischner. Z kolei Wojciech Młynarski, rodowity warszawianin,
jeden z najwybitniejszych autorów w powojennej historii piosenki
i kabaretu literackiego w Polsce, zyskał pamiątkową tablicę
w budynku przy ul. Lwowskiej 1, gdzie przez długie lata mieszkał.
W odsłonięciu tablicy uczestniczyła rodzina artysty. „Warszawa była
dla niego najważniejszym miejscem” – mówiła córka Wojciecha
Młynarskiego, Agata Młynarska.
Kultura latem
W środku lata bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
wydarzenia kulturalne organizowane w plenerze. Przez całe
wakacje zapraszał Plac Defilad i Otwarty Jazdów, w lipcu oblegany
był festiwal Jazz na Starówce, Warsaw Summer Jazz Days i Strefa
Ciszy w Łazienkach Królewskich (współfinansowane przez m. st.
Warszawę). W ciepłe wieczory polecaliśmy kino pod chmurką, czyli
Filmową Stolicę Lata, odbywającą się już po raz szesnasty.

Święto muzyki na Pradze
Od 29 lipca przez ponad miesiąc w pawilonie koncertowym przy
Grochowskiej 272 trwał XXI Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka
Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu. Na tę edycję, kolejną już
odbywającą się w czasie pandemii, złożyło się 21 koncertów.
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SIERPIEŃ
Mobilni w kulturze
109 projektów zgłoszonych do programu „Mobilni w Kulturze”
otrzymało dofinansowanie (na łączną kwotę 900 000 zł) przez m.st.
Warszawa. Program był odpowiedzią na kryzys sektora kultury
spowodowany pandemią i jednym z największych, obok stypendiów
artystycznych m.st. Warszawy, miejskich programów indywidualnego
wsparcia dla osób działających w różnych dziedzinach kultury.
Zwycięskie pomysły wybrano spośród 399 złożonych wniosków.
Wirtualny album prezentujący projekty jest dostępny na stronie
https://mobilniwkulturze.waw.pl/ Realizatorem programu była
wyłoniona w konkursie Fundacja Inna Przestrzeń. Dziękujemy za
współpracę!

8

Europejski projekt Teatru Baj
Teatr Baj otrzymał ponad 167 tys. euro w ramach Funduszy
Norweskich i EOG. To jedna z 17 polskich instytucji (jedyna w stolicy!)
dofinansowanych w ramach tych funduszy. Otrzymał wsparcie na
projekt „Dziecko – Dorosły – leksykon wrażliwości”, który realizowany
będzie w latach 2022-2023.
Muzeum Powstania Warszawskiego
Radni m.st. Warszawy zdecydowali o zwiększeniu wysokości środków
przeznaczonych na prace projektowe planowanej rozbudowy
Muzeum. Konkurs na najlepszą koncepcję architektonicznourbanistyczną wygrała pracownia Nizio Design International.
Polskie tango, warszawskie tango – premiera filmu
To w Warszawie po raz pierwszy w Polsce zatańczono tango
publicznie. Tango jako cząstka niematerialnego dziedzictwa,
przedstawione zostało w filmowej opowieści z udziałem Jana
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Młynarskiego. Premiera odbyła się 31 sierpnia o godz. 18.00
na Facebooku i YT Domu Spotkań z Historią. Film jest częścią
cyklu poświęconego niematerialnemu dziedzictwu stolicy,
o przekazywanych międzypokoleniowo praktykach, tradycjach
i zwyczajach tworzących warszawską tożsamość.

Stypendia artystyczne – edycja na 2022
Ogłosiliśmy kolejną edycję stypendiów. Wsparcie od Miasta
mogli uzyskać autorki i autorzy najbardziej obiecujących
i oryginalnych projektów (w ośmiu kategoriach), którzy zgłaszali
je do końca września. W grudniu ogłosiliśmy wyniki - 51 projektów
stypendialnych otrzymało finansowe wsparcie na realizację w 2022
roku, w sumie prawie dwa miliony złotych. Tych, którzy dostali
stypendia w latach 2020-2021, można poznać na stronie, którą
uruchomiliśmy wspólnie z Dwutygodnikiem
https://stypendiawarszawy.dwutygodnik.com/
Warszawa Singera
Koncerty, spotkania, wystawy, spektakle i niepowtarzalna atmosfera
– to znaki rozpoznawcze Festiwalu Warszawa Singera, który od lat
przyciąga liczną publiczność i jest kulturalną wizytówką stolicy.
W 2021 roku odbyła się już 18 edycja tego wyjątkowego wydarzenia.

fot. m.st. Warszawa
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WRZESIEŃ
Inauguracja VOD Warszawa
Festiwal Freekwencja był pierwszym dostępnym wydarzeniem
na nowej warszawskiej platformie vod.warszawa.pl. 12 września
można było obejrzeć między innymi Dawida Podsiadłę, Artura
Rojka i Kasię Lins. Wydarzenie było bezpłatne, wystarczyło założyć
konto. Platforma VOD Warszawa staje się coraz atrakcyjniejsza.
Premiery teatralne i filmowe, muzyka, ciekawe teksty to kulturze
na wyciagnięcie ręki. Premiery online miały tam m.in. Nowy
Teatr i Komuna Warszawa, śledziliśmy także festiwale filmowe:
Cinemaforum, Kamera Dawida, Pięć Smaków, czy teatralny Korczak
Dzisiaj. Atrakcji nie zabrakło pod koniec roku. W grudniu Teatr
Guliwer pokazał mikołajkowy spektakl „Gwiazdka”, dostępna była
kolekcja filmów krótkometrażowych „Przygody dzikich dzieci”, a dla
widzów dorosłych m.in. kilka premier filmowych – „Warsaw by night”,
„Babadook”, czy nagrodzone Złotą Palmą w Cannes „Złodziejaszki”.
Zachęcamy do założenia konta!

9

fot. m.st. Warszawa
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Ulubione Księgarnie Warszawy
Warszawianki i warszawiacy – w głosowaniu online - wybrali
laureatów plebiscytu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2021.
Najwięcej głosów zdobyły: Antykwariat Grochowski, Tajfuny,
Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki, Księgarnia Galeria Nieznany
Świat oraz Czytaj swoje..
W tegorocznej edycji łączna pula nagród wyniosła 70 tysięcy
złotych. Laureatów poznaliśmy podczas otwartego dla
mieszkańców wydarzenia kończącego Warszawski Tydzień Księgarń
i Antykwariatów.

Konkurs w Teatrze Dramatycznym
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektorki/dyrektora Teatru Dramatycznego. Wśród wymagań były:
doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy
w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury,
doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz zobowiązane do
pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji
zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju teatru.
Konkurs wygrała Monika Strzępka. Obejmie nową funkcję
od 1 września na pięć następnych sezonów artystycznych.
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Otwarcie Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”
Na Ursynowie rozpoczęło działalność nowe miejsce kultury – miejsce
spotkań, rozmów oraz tworzenia więzi. W planach ma koncerty,
pokazy filmowe i przedstawienia teatralne. Ma nie zabraknąć
zajęć muzycznych, tanecznych i performatywnych, a także zajęć
z zakresu kultury wizualnej i edukacji ekologicznej. Wrześniowa
inauguracja wpisała się w Inaugurację Roku Kulturalnego 2021/2022
na Ursynowie. Instytucją kieruje Krzysztof Czubaszek, który wygrał
w maju konkurs na to stanowisko.
Pałacyk Konopackiego zaprasza
Zakończyliśmy remont Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej
11/13. Zmodernizowany budynek pełni funkcję praskiego domu
kultury. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wynosi
ponad 1300 m². Koszt inwestycji wyniósł ponad 16 mln złotych. Dzień
otwarcia – 12 września – to było wielkie święto kultury i mieszkańców.

9

fot. Dom Kultury Praga

Festiwal Kultury Bez Barier
Pod koniec września rozpoczęło się święto kultury dostępnej – bez
względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. W tym roku festiwal
odbywał się pod hasłem „Możesz być blisko!”, a w jego programie
znalazło się blisko 200 wydarzeń – nie tylko w Warszawie, ale i w całej
Polsce. Z tej okazji rozświetlił się także Pałac Kultury i Nauki.
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Najlepszy reportaż roku wybrany
Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego otrzymała Jessica Bruder za
"Nomadland. W drodze za pracą". Konkursowe jury uznało książkę
w tłumaczeniu Justyny Tomczak za najlepszy reportaż wydany
w Polsce w 2020 roku. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła
się 11 września w Teatrze Studio. Do Polski przyjechały wszystkie
finalistki: Jessica Bruder z USA, Eliane Brum z Brazylii, Jenela
Kostiuczenko z Rosji i Matilda VossGustavsson ze Szwecji, a dołączyła
do nich piąta nominowana - Karolina Sulej. Autorka najlepszego
reportażu, Jessica Bruder, otrzymała nagrodę w wysokości 100
tysięcy złotych, a tłumaczka jej książki – 20 tysięcy zł. Wszystkim
finalistkom przyznano nagrody w wysokości 5 tysięcy zł, tłumaczkom
i tłumaczowi reportaży, które znalazły się w finałowej piątce
‒ po 2 tysiące zł.
Zaczytana Warszawa
Tegoroczna edycja Warszawskich Targów Książki – w wersji
plenerowej – odbywała się dniach 9-12 września na Placu Defilad
przed Pałacem Kultury i Nauki. Zaprosiliśmy mieszkańców na stoisko
m.st. Warszawy – Zaczytana Warszawa. Przygotowaliśmy ciekawy
program m.in.: rozmowy o księgarniach niezależnych, spotkania
z laureatkami i laureatami nagród literackich, warsztaty literackie.
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Warsaw Gallery Weekend
Ze wsparciem Miasta wystartował wyjątkowy festiwal sztuki
współczesnej. Malarstwo, rzeźba, instalacje przestrzenne, fotografie
– wszystko to w kilkudziesięciu warszawskich galeriach prywatnych,
które można było odwiedzać bezpłatnie. Wystawom towarzyszyły
spotkania z artystkami i artystami, oprowadzania kuratorskie,
premiery wydawnictw o sztuce, ważne i ciekawe debaty.

9
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Zaproszenie do kina
Po raz pierwszy zaprosiliśmy warszawianki i warszawiaków na
specjalne wydarzenie wspierające i promujące kina studyjne
w naszym mieście - Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych..
W programie znalazły się seanse przedpremierowe najnowszych
filmów renomowanych twórców światowego kina, wykłady, wystawy,
spotkania, dyskusje, pokazy archiwalnych, czarno-białych materiałów,
kronik filmowych i klasyki polskiego kina. Głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Do kin i oglądania filmów online
zapraszaliśmy wraz z organizatorami 18. edycji festiwalu Millennium
Docs Against Gravity. W siedmiu polskich miastach - Warszawie,
Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie widzowie spotkali się z najwyższej jakości kinem dokumentalnym.
Na platformie mdag.pl zaprezentowano wybór ponad 120 filmów.
Upamiętniamy ludzi kultury
Na ścianie budynku przy Marszałkowskiej 68/70 odsłonięto tablicę
upamiętniającą Julię Hartwig - poetkę, eseistkę, tłumaczkę, autorkę
kilkunastu zbiorów poezji, prozy poetyckiej, monografii, esejów,
tłumaczeń, książek dla dzieci. Pamiątkowa tablica odsłonięta została
w setną rocznicę urodzin poetki.
Pamiętamy o Sprawiedliwych
Podczas uroczystości w Warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych
na Woli posadzono drzewka i odsłonięto kamienie upamiętniające
Hranta Dinka, Julię Ilisińską, Karola Modzelewskiego, Stanisława
Jewgrafowicza Pietrowa, Emanuela Ringelbluma, Antoninę
Wyrzykowską i Liu Xiaobo, Sprawiedliwych wybranych w 2020 i 2021
roku. Wydarzenie organizuje Dom Spotkań z Historią.
Warszawa rozbrzmiewała muzyką
Tradycyjnie w tym miesiącu odbywał się Festiwal Warszawska
Jesień – duży i mały, czyli święto muzyki współczesnej. Na program
złożyły się koncerty, formy operowe, spektakle muzyczne, instalacje,
performanse, działania w przestrzeni publicznej, spotkania
z artystami, warsztaty kompozytorskie. W ostatni weekend września
już po raz 11. zapraszaliśmy wspólnie z Sinfonią Varsovia na Szalone
Dni Muzyki. Tym razem w hołdzie muzyce Beethovena. 32 koncerty
orkiestrowe i kameralne, w tym dla najmłodszych, podczas czterech
festiwalowych dni, w trzech lokalizacjach, po obu stronach Wisły.
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PAŹDZIERNIK
Cała Warszawa gra Chopina
Podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
wręczono nagrody laureatkom i laureatom XVIII Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego – najważniejszego wydarzenia
muzycznego w Polsce i jednego z najważniejszych wydarzeń
muzycznych na świecie. Zwycięzcą został Bruce (Xiaoyu) Liu.
Warszawa, współorganizator konkursu, jest fundatorem VI nagrody,
którą otrzymał JJ Jun Li Bui z Kanady oraz czterech wyróżnień, które
otrzymali: Eva Gevorgyan reprezentująca Rosję i Armenię, Hyuk Lee
z Korei Południowej, Chińczyk Hao Rao oraz Polak Kamil Pacholec.
Chopina można było słuchać niemal wszędzie – w Internecie,
mediach społecznościowych, w przestrzeni miejskiej,
w aplikacji konkursowej oraz oczywiście na żywo w Filharmonii
Narodowej i Teatrze Wielkim.
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Nowy dyrektor Muzeum Karykatury
Paweł Płoski, teatrolog, redaktor i badacz polityki kulturalnej, został
nowym dyrektorem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.
Prezydent Warszawy zaakceptował wybór komisji konkursowej,
w skład której wchodzili przedstawiciele m.st. Warszawy, Muzeum
Karykatury, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz ICOM
Polska. Nowy dyrektor objął stanowisko 1 stycznia 2022 roku.
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Konkurs w Teatrze Komedia
Ogłosiliśmy konkurs na dyrektora/ dyrektorkę Północnego Centrum
Sztuki – Teatr Komedia. Konkurs wygrał Maciej Kowalewski.
Obejmie nową funkcję od 1 września na pięć następnych sezonów
artystycznych.
Konkurs w Teatrze Studio
W październiku ogłosiliśmy również konkurs na dyrektora/
dyrektorkę Teatru Studio. Konkurs wygrał Roman Osadnik. Będzie
kierował teatrem przez kolejne pięć sezonów artystycznych.

Finał Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
28 października podczas gali w Ursynowskim Centrum Kultury
Alternatywy poznaliśmy laureatki i laureatów Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej. Nagrody wręczane są w siedmiu kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,
instytucje animacji kultury, instytucje artystyczne i muzea,
organizacje pozarządowe oraz inne (artyści, przedsiębiorcy, uczelnie
wyższe). W tym roku do nagrody zgłoszono ponad sto projektów.
Kapituła Nagrody najwyżej oceniła 27 z nich. Łączna pula nagród
wyniosła 100 tys, złotych. Nagrodę Grand Prix otrzymały Justyna
Sobczyk, Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Wielgus z Fundacji Teatr
21 za projekt "O!SWÓJ".
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Społeczne Instytucje Kultury docenione
W finale konkursu The Innovation in Politics Awards 2021, w kategorii
Wspólnota (Community) znalazła się Aldona Machnowska-Góra,
wiceprezydentka m.st. Warszawy, za realizowany w stolicy program
„Społeczna Instytucja Kultury”. Prowadzony jest on w formie
otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe. W dwóch edycjach konkursu, w 2018
i 2019 roku, Warszawa dofinansowała sześć organizacji, które tworzą
ośrodki kultury o zróżnicowanym charakterze.
Warszawa w budowie po raz 13.
Zastanawiając się nad wyzwaniami dla edukacji przyszłości, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej wsłuchiwało się w głosy wielu środowisk: osób,
które się uczą i które nauczają, tych, którzy szkoły budują i tych,
którzy piszą o nich książki i tak zaprojektowało kolejny Festiwal
Warszawa w budowie pod tytułem „Jak robić szkołę?”. A my
tradycyjnie festiwal wspieraliśmy.
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Jesień festiwali filmowych
Rumuński film "Cud" zdobył Grand Prix w Konkursie
Międzynarodowym podczas 37. Warszawskiego Festiwalu
Filmowego. W programie znalazło się blisko 170 filmów, w tym
premiery światowe. Nagroda ufundowana przez Prezydenta
m.st. Warszawy wyniosła 100 tys. złotych. Ponadto jesienią można
było oglądać filmy azjatyckie, kino rosyjskie i ukraińskie, najnowsze
kino poruszające tematykę żydowską, kino grozy. Repertuar festiwali
filmowych - Pięć Smaków, Sputnik, Ukraina!, WJFF - wspieranych
przez m.st. Warszawa, był do obejrzenia w kinach i online.
World Cities Culture Forum
Na początku listopada rozpoczęło się World Cities Culture Forum.
To spotkanie miast kultury z całego świata, odbywa się co roku,
a Warszawa bierze w nim udział regularnie od kilku lat. Tym
razem rozmowy (online) toczyły się wokół wychodzenia z kryzysu
wywołanego pandemią i działań kulturalnych, które mogą wpływać
na naszą, lepszą przyszłość. Podczas dyskusji m.in. prezentowaliśmy
warszawską platformę VOD, opowiadaliśmy, jak zachęcamy
młodych do uczestniczenia i współtworzenia kultury w naszym
mieście. Warszawę reprezentowali Aldona Machnowska-Góra,
wiceprezydentka m.st. Warszawy oraz Artur Jóźwik, dyrektor Biura
Kultury.
ADESTE+
Dobiegł końca europejski projekt ADESTE+, którego Warszawa
była partnerem i aktywnym uczestnikiem. Ostatnim, mocnym
akcentem była konferencja online pod hasłem: “Od publiczności do
ludzi – odblokujmy moc kultury!”. Wydarzenie odbyło się w Turynie,
w dniach 10-12 listopada, z możliwością uczestnictwa online. Tam
spotkali się praktyczki i praktycy z całego świata, a także partnerzy
i goście ADESTE+.
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LISTOPAD
Zaduszkowe kwestowanie
W listopadzie wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad
Starymi Powązkami zaprosiliśmy do zaduszkowego kwestowania
i pracowaliśmy wspólnie nad wnioskiem na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa.. Mamy nadzieję, że staliście się częścią
tej tradycji i trafiła do Was jedna z 10 tysięcy pocztówek ze zdjęciem
Jerzego Waldorffa - pomysłodawcy i ikony kwesty. Albo broszura
"Niematerialna Warszawa", gdzie można znaleźć opis innych praktyk
warszawskiego niematerialnego dziedzictwa.

Zmiany w Biennale Warszawa
Warszawscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą statut i nazwę
Biennale Warszawa. Od 1 września 2022 roku instytucja będzie się
nazywała Warszawskie Obserwatorium Kultury, a wcześniej, bo już
wiosną, planujemy rozstrzygnięcie konkursu na nowego dyrektora.
Instytucja ma nadal prowadzić działalność na przecięciu rozmaitych
dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz
aktywizmu społecznego. Będzie realizować stały program działań
interdyscyplinarnych o charakterze badawczym oraz artystycznym.
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Nowe zadania Centrum Myśli Jana Pawła II
Rozszerzono dotychczasowy profil instytucji o działania związane
z dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym. Zmiany w statucie
zostały zaproponowane i wypracowane przez dyrektora i zespół Centrum.
Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych
Ogłosiliśmy nowe otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych,
wszystkie zgodnie ze Strategią #Warszawa2030. Na realizację
zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego przeznaczyliśmy w 2022 roku 4,5 mln
złotych. Do znanych już konkursów Kulturalna oferta Warszawy,
Różnorodna Warszawa oraz Dziedzictwo kulturowe Warszawy,
doszły dwa nowe - Kompetencje przyszłości oraz Partnerstwa i sieci
współpracy.
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Warszawska kultura dla wolnej Białorusi
Stołeczne instytucje kultury solidaryzują się z Białorusinami,
wspierając ich dążenia wolnościowe i promując białoruską kulturę.
Teatr Powszechny zapraszał na specjalne pokazy szkicu scenicznego
„Nastia” (na scenie artyści z Białorusi, Polski i Ukrainy) i debatę
o sytuacji artystów i społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi.
Ciekawe propozycje mieli również Nowy Teatr, TR Warszawa
i Teatr Studio. Dom Spotkań z Historią udostępnił przestrzeń
na próby białoruskiemu „Wolnemu Chórowi”, zakazanemu
w kraju, bo symbolizującego protesty w Białorusi. Białoruskich
twórców i twórczynie zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy do udziału
w rezydencjach literackich, którymi opiekuje się Staromiejski
Dom Kultury. O sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów pisał
w specjalnym numerze Dwutygodnik.

fot. Volny Chor
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Koniec roku z festiwalami
W grudniu można było uczestniczyć w WATCH DOCS - jednym
z najstarszych i największych na świecie festiwali filmowych
poświęconych prawom człowieka, organizowanym przez Helsińską
Fundację Praw Człowieka czy AfryKamerze - największym
w Europie Środkowo-Wschodniej festiwalu filmowym poświęconym
kulturze afrykańskiej. Ci, co kochają kino grozy, fantastykę
i bezkompromisowe kino arthousowe mogli wziąć udział Splat!
FilmFest w Kinie Muranów. Najciekawsze produkcje niezależne
z całego świata prezentował Festiwal Grand OFF, a krótkometrażowe
CINEMAFORUM. Festiwale tradycyjnie wsparte przez Miasto.

GRUDZIEŃ
Codzienny stan wojenny
Z okazji obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
stołeczne instytucje przygotowały bogaty program edukacyjnokulturalny. Wystawy, koncerty, spektakle i spacery historyczne
opowiadały o dramatycznych wydarzeniach 1981 roku. W Galerii
W-Z można było oglądać wystawę zorganizowaną przez Muzeum
Karykatury „Kiedy tarczą był śmiech”. Dom Spotkań z Historią
przygotował z okazji rocznicy stanu wojennego nową odsłonę
aplikacji „Wasza Warszawa”. Została ona uzupełniona o dziesiątki
miejsc, zdjęć i faktów, które można odkrywać spacerując z telefonem
w ręku lub w domowym zaciszu. Korzystając z aplikacji można też
sprawdzić swoją wiedzę o stanie wojennym i Warszawie.

12

Czytajmy o prawach człowieka
10 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Warszawskie biblioteki przygotowały z tej okazji specjalne
wydarzenia, a na czytelniczki i czytelników czekało wiele ciekawych
lektur - dla dorosłych i dla dzieci, w języku polskim, ale także
w językach obcych.
Bemowo, Żoliborz - konkursy w domach kultury
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił w grudniu konkursy na dyrektora/
dyrektorkę Bemowskiego Centrum Kultury oraz Żoliborskiego
Domu Kultury.

33

12

Księgarnie są ważne!
13 grudnia obchodzony jest Dzień Księgarza – święto, które swoją
historią sięga lat 30. ubiegłego wieku. Dziś księgarze i księgarki to
osoby nie tylko pomagające wybrać książki, ale też organizatorzy
wydarzeń, bo księgarnie to często małe centra kultury.
W Warszawie jest około stu niezależnych księgarń – to ważne miejsca
na kulturalnej mapie stolicy. Z myślą o nich organizowany jest
plebiscyt „Ulubiona Księgarnia Warszawy”. Warszawa dołączyła do
ogólnopolskiej kampanii pod hasłem "Księgarnie są ważne!".
Najlepsze książki historyczne
Grzegorz Piątek został laureatem Nagrody Historycznej m.st.
Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Za swoją książkę - „Najlepsze
miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” - otrzymał 50 tys.
zł oraz statuetkę - replikę temperówki patrona Nagrody. Specjalne
wyróżnienie od Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza
Moczarskiego otrzymała Karolina Sulej, autorka książki „Rzeczy
osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych
i zagłady”. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się aż 105 książek.

fot. Agnieszka Uścińska

fot. Agnieszka Uścińska
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Jubileuszowa Nagroda Literacka
Od 1 grudnia można było zgłaszać książki do jubileuszowej, 15.
Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Wśród kategorii pojawia się
nowa: komiks/powieść graficzna. Warszawa po raz
pierwszy nagrodzi najlepszych twórców i twórczynie w tej
dziedzinie. Tytuły książek, spośród których jury wybierze nominacje
i później laureatów, mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy, księgarze
i bibliotekarze.
Nowi jurorzy Nagrody im. R. Kapuścińskiego
Zmienił się skład jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Obok
Katarzyny Surmiak-Domańskiej, Elżbiety Sawickiej, Williama R.
Branda do gremium weszli: mieszkająca w Polsce białoruska poetka
i tłumaczka, Taciana Niadbaj, wiceprezeska Białoruskiego PEN
Clubu, zdelegalizowanego przez władze białoruskie, a także Wojciech
Jagielski – pisarz, dziennikarz, autor wielu książek reporterskich,
naoczny świadek większości najważniejszych wydarzeń z przełomu
wieków. Sekretarzynią Nagrody pozostała Maria Krawczyk.
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Budujemy MSN
Minął kolejny rok budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wznoszona
jest właśnie ostatnia kondygnacja. Po zakończeniu i zadaszeniu
budowy bryły budynku rozpoczną się prace wewnątrz obiektu.
W 2021 roku na realizację inwestycji wydatkowaliśmy prawie 70 mln.

fot. Marta Ejsmont
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Niematerialna Warszawa – kolejna premiera
Pokazaliśmy kolejny odcinek cyklu Niematerialna Warszawa.
Tym razem o warszawskiej gastronomii. Film zrealizowaliśmy we
współpracy Domu Spotkań z Historią. Varsavianista Jerzy S. Majewski
oprowadzał po stołecznych restauracjach, knajpach, kawiarniach,
cukierniach i barach mlecznych, a widzowie poznają ich historię dawną i współczesną.
Dawne kino Wars własnością Miasta
Zakończył się długotrwały proces zamiany nieruchomości i w jego
wyniku dawne kino Wars jest już własnością Miasta. Na ostatniej
sesji Rady m.st. Warszawy zabezpieczono środki na prace projektowe
i modernizację tego obiektu.
Budujemy TR Warszawa
Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na
budowę TR Warszawa o 155 milionów złotych (do 2028 roku). Te
środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na Generalnego Wykonawcę
robót budowlanych. Prace projektowe zakończyły się w 2019 roku,
a pod koniec 2020 zostało wydane pozwolenie na budowę dla części
kompleksu muzealno-teatralnego na Placu Defilad, w której będzie
się mieścił TR Warszawa. Przed przystąpieniem do realizacji prac,
konieczna będzie aktualizacja dokumentacji wykonawczej.

fot. Projekt Thomas Phifer Partners

Dotacje dla państwowych instytucji kultury i uczelni
Ogłosiliśmy warunki składania wniosków o dotacje celowe z budżetu
m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury i uczelni
publicznych na realizację projektów kulturalnych w 2022 roku.

fot. Wiesław Smetek
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Patroni 2022
Decyzją Rady m.st. Warszawy rok 2022 został rokiem Władysława
Bartoszewskiego. Z tej okazji do listopada Dom Spotkań z Historią
planuje działania wystawiennicze, wydawnicze, plenerowe,
edukacyjne i filmowe. Także w tym roku upamiętniony zostanie
w Warszawie Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent RP.
Również z tej okazji Dom Spotkań z Historią przygotuje specjalny
program.

Informacje o warszawskiej kulturze na stronie
kultura.um.warszawa.pl
 @KulturalnaWarszawa
 @kulturalnawawa
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Urząd m.st. Warszawy
Biuro Kultury
pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
tel. +48 22 44 30 321
̶
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl

