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Stanowisko nr 8 

 Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

z dnia 30 listopada 2013 r. 
 

w sprawie: uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy nr 172/XL/2013 z dnia 19 listopada 2013 w sprawie połączenia 

działających na terenie dzielnicy klubów kultury i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Wawerskie Centrum Kultury.  

 

Przewodniczący Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy stanowczo negatywnie oceniają wyżej wymienioną 

uchwałę i wnoszą do Rady m.st. Warszawy o nienadawanie biegu wnioskowi zawartemu w tej uchwale jako podjętej pochopnie i 

bez należytego rozpatrzenia skutków wynikających z wdrożenia zawartych w niej pomysłów. 

 

Uzasadnienie 

 

Utworzenie nowej placówki pod nazwą Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie ma według autorów pomysłu dać lepsze 

wykorzystanie potencjału osób i zasobów. Główny efekt ma polegać na otwarciu nowych możliwości w promowaniu wawerskich inicja tyw 

kulturalnych na terenie m.st. Warszawy lub okolicznych gmin i miast. Rzekomo ma to też zapewnić magiczny efekt synergii. Rezultat ma 

być osiągnięty mniejszymi środkami, niż do tej pory przeznaczano na funkcjonowanie osiedlowych klubów, i w sytuacji braku jakiejkolwiek 

bazy materialnej nowej placówki, zlokalizowanej w siedzibie nieprzystosowanej do takiej funkcji. 

 

Proponowana centralizacja, jak i przesunięcie ośrodka decyzyjnego do planowanego Wawerskiego Centrum Kultury  (po co w takim razie 

dzielnicowy wydział kultury?), a co za tym idzie utrata autonomii osiedlowych klubów kultury, odbiją się niekorzystnie na funkcjonowaniu 

tych jednostek i będą mieć negatywny wpływ na ofertę programową. Ponadto reorganizacja placówek kultury w Wawrze nie była 

konsultowana z mieszkańcami osiedli w tej dzielnicy, nie jest właściwie przemyślana ani od strony finansowej, ani też od strony 

zarządzania i funkcjonowania. Warto też przypomnieć, że kilka lat temu było już podobne centrum z filiami: Dzielnicowy Ośrodek Kultury.  

Zawiadował on 4 filiami. Okazało się jednak, że był to zły pomysł i szybko z takiej formy zrezygnowano. Zwrócono placówkom 

samodzielność merytoryczno-finansową. Wiadomo, że powołanie nowej placówki angażuje nowe środki finansowe, co automatycznie 

wyklucza oszczędności, tym bardziej że budynek byłego gimnazjum nie spełnia nawet minimalnych wymogów związanych z centrum 

kultury w XXI wieku. Kolejna wariacja dzielnicowego ośrodka kultury w zaproponowanej postaci typu „WCK” byłaby niedemokratyczna i 

niesprawiedliwa, zaś kierowników filii pozbawiłaby niejako motywacji do działania w zakresie ich obecnych placówek, ponieważ za to, co 

się tam dzieje decydowałaby tzw. „góra”. 

 

Czy można wymyślić większe zamieszanie? 

 

Funkcjonujące dziś placówki mają za podstawowe zadanie zapewniać ofertę kulturalno – oświatową dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych z najbliższych okolic. Dzielnica Wawer jest największą terytorialnie z dzielnic Warszawy i osiedlowe kluby kultury są od siebie 

oddalone o min. 5 - 6 km. Każda z tych placówek organizuje kilka imprez o większym znaczeniu, ale ich podstawowym powodem 

powołania i celem funkcjonowania jest obsługa lokalnej społeczności w zakresie podstawowej oferty kulturalnej. Wawerskie kluby kultury 

nastawione są na dawanie możliwości osobistego uczestniczenia w działaniach kulturalnych, a nie na prostą konsumpcję wielkich 

masowych imprez. W tych warunkach powołanie centralnej struktury organizacyjnej w miejsce istniejących dziś osiedlowych 

ośrodków kultury spowoduje przede wszystkim niepotrzebne przesunięcie środków do nowego centrum, które nie jest 

przygotowane, ani też nie ma doświadczenia w działalności prowadzonej przez istniejące obecnie kluby kultury. Nastąpi co 

najwyżej ograniczenie oferty istniejących klubów, a w konsekwencji ich likwidacja. Jest to absolutnie sprzeczne z podstawowymi 

zasadami pomocniczości i tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy takie działania za szkodliwe.  

 

Powstają więc pytania, na które oczekujemy odpowiedzi: 
 

1. Czy połączenie klubów da coś dodatkowego społecznościom lokalnym? 

2. Czy lepsze promowanie inicjatyw kulturalnych, co jest podstawowym celem nowej instytucji, służyć ma odbiorcom oferty 

 kulturalnej, czy ograniczonej liczbie promowanych inicjatyw i dyrekcji nowej placówki? 

3. Czy powołanie nowej instytucji ma na celu zapewnienie nowych etatów dla wiodących obecnie struktur? 

 

Stanowisko przekazuje się Radzie m.st. Warszawy oraz przedstawicielom właściwych organów m.st. Warszawy. 
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