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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Ostatnie decyzje władz samorządowych województwa mazowieckiego o obniżeniu dotacji podmiotowej 
dla Warszawskiej Opery Kameralnej o niemal 24% stawiają praktycznie w stan likwidacji tę zasłużoną dla 
polskiej kultury instytucję. Kilkuletnie postępowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego udowadnia, że urzędnicy nie są w stanie udźwignąć odpowiedzialności za instytucję artystyczną, której 
są organizatorem. 

Warszawska Opera Kameralna jako jedyny teatr na świecie od dwudziestu jeden lat prezentuje podczas 
corocznego, trwającego sześć tygodni, Festiwalu Mozartowskiego wszystkie sceniczne dzieła Wolfganga 
Amadeusza Mozarta. Instytucja ta jest realizatorem operowych festiwali Claudia Monteverdiego, Gioacchina 
Rossiniego, Georga Friedricha Händla, Festiwalu Oper Staropolskich czy Festiwalu Oper Kameralnych XX 
i XXI wieku. 

Od samego początku istnienia Warszawska Opera Kameralna pełni rolę kulturotwórczą. To na jej zamó-
wienie powstało kilkadziesiąt utworów muzycznych, w tym kilkanaście oper. W instytucji tej działa jedyny 
w Polsce etatowy zespół instrumentów dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, którego człon-
kowie, grający na instrumentach z epoki, specjalizują się w wykonawstwie muzyki baroku, klasycyzmu i ro-
mantyzmu. 

Warszawska Opera Kameralna od lat jest znakomitym ambasadorem kultury polskiej na świecie. Od ro-
ku 1972 podczas licznych wyjazdów zagranicznych odwiedziła trzydzieści trzy kraje Europy, Azji i obydwu 
Ameryk. Poza granicami Polski dała ponad tysiąc pięćset przedstawień i koncertów, które obejrzało i których 
wysłuchało ponad półtora miliona widzów i słuchaczy. Przedstawienia dzieł Mozarta zostały wykonane po 
raz pierwszy na przykład w Libanie, Japonii czy Omanie właśnie za sprawą Warszawskiej Opery Kameralnej. 

Zwracamy się z prośbą o zainicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie ustawy o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej umożliwiających przejęcie prowadzenia samorządowej instytucji kultury, 
jaką jest Warszawska Opera Kameralna, przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego lub spowodowanie 
tego, że minister kultury i dziedzictwa narodowego przejmie współprowadzenie Warszawskiej Opery Kame-
ralnej i stanie się, razem z samorządem województwa mazowieckiego, organizatorem działań tej szacownej 
instytucji artystycznej. 
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