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Szanowna Pani Prezydent,
Szanowny Panie Dyrektorze,
ostatnie posunięcia dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury, pana Marcina Jasińskiego, wprawiają
nas, odbiorców kultury, w osłupienie. Od początku pełnienia swej funkcji pan dyrektor zamyka całe
działy SDK, a teraz dowiedzieliśmy się, że likwiduje filię Staromiejskiego Domu Kultury – Piwnicę na
Wójtowskiej. Decyzję tę, podjętą bez żadnych konsultacji społecznych, my podpisani pod niniejszym
pismem musimy OPROTESTOWAĆ.
Kiedy w latach 80-tych pan Ryszard Waldeck-Ostromęcki założył Piwnicę na Wójtowskiej, w krótkim
czasie stała się ważnym miejscem na mapie kulturalnej Warszawy.
Pod koniec życia pan Ryszard przekazał obiekt miastu. Darowiznę tę obwarował warunkiem, że
miejsce to nadal ma być przeznaczone na działalność artystyczną i wskazał Staromiejski Dom Kultury
jako gospodarza i organizatora przyszłego repertuaru Piwnicy.
Nie użytkowana przez lata Piwnica wymagała generalnego remontu. SDK wziął ten ciężar na siebie,
wyposażył też salę teatralną w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i fortepian. Dzięki tym pracom i
nakładom finansowym od czerwca 2012 roku SDK prezentował w Piwnicy na Wójtowskiej koncerty
piosenki literackiej, spektakle teatrów offowych, przedstawienia i warsztaty dla grup przedszkolnych
oraz organizował coroczny konkurs Piosenki Kabaretowej im. Jeremiego Przybory. Odbywały się
ponadto regularnie zajęcia i spektakle teatrów amatorskich działających w SDK.
Warto zaznaczyć, że imprezy Piwnicy cieszyły się dużym zainteresowaniem szerokiej widowni.
Publiczność przybywała na koncerty i spektakle nie tylko z okolicy, lecz z całej Warszawy, a co
ciekawe również z wielu miejscowości także spoza naszego województwa. Było to efektem starannie
dobieranego profesjonalnego repertuaru, nad którym czuwał Marek Bartkowicz, kierujący Piwnicą od
początku jej działania jako filii SDK. Dodać trzeba, że sam obiekt jest unikalny, niezmiernie ciekawy,
dający możliwość tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.
Decyzję nowego dyrektora SDK o likwidacji Piwnicy na Wójtowskiej uważamy za skandaliczną.
Wieloletnia praca wielu osób nad wykreowaniem miejsca, zbudowaniem wiernej, szerokiej,

wyrobionej artystycznie publiczności, nad stworzeniem unikalnej atmosfery, zostanie w ten sposób
zmarnowana jedną arbitralną decyzją.
Uważamy, że niszczenie Staromiejskiego Domu Kultury poprzez zwalnianie bez jakiegokolwiek
uzasadnienia wieloletnich doświadczonych pracowników, jak też likwidację Piwnicy na Wójtowskiej,
to działanie na szkodę kultury naszego miasta.
Wobec powyższego my, niżej podpisani, żądamy odwołania nieprzemyślanych i szkodliwych dla życia
kulturalnego Warszawy decyzji obecnego dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury.
Publiczność Piwnicy na Wójtowskiej:

