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PRZEBIEG
PRAC
Diagnoza stanu zastanego:
-fokusy z mieszkańcami i ekspertami/aktywistami
-reserach historyczny
-reserach działań społecznych

Praca z zespołem Domu Kultury:
-warsztat inspiracyjny
-warsztat z diagnozy lokalnej
- spacery badawcze
- wizyty studyjne
-- superwizja

18 i 27.04.2016
15.05.2016
15.05.2016

06.05.2016
12.05.2016
18, 21, 23.05.2016
31.05.; 02 i 15.06.2016
06.05.2016

Mobilne konsultacje społeczne:

Termin
konsultacji

Godzina

Miejsce

Liczba
uczestników

1.

3 czerwca

9.00 – 11.00

bazarek przy Strzeleckiej

37 osób

2.

4 czerwca

10.00 – 14.00

aktywne, praskie podwórka

47 osób

3.

5 czerwca

10.00 – 13.00

ogród przy pałacyku
Konopackiego

28 osób

4.

11 czerwca

9.00 – 10.30

bazar przy Namysłowskiej

38 osób

5.

11 czerwca

11.00 – 12.30
16.00 – 17.30

Festiwal Aktywnego
Mieszkańca

31 osób

6.

12 czerwca

10.00 – 13.00

ogród przy pałacyku

46 osób
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Konopackiego
RAZEM

Warsztaty architektoniczne z mieszkańcami i Zespołem Domu Kultury

217 osób

25 i 28.05.2016

Przygotowanie Wytycznych do Programu Fukcjonalno-Użytkowego i koncepcji działania
budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13. – 1 sierpnia 2016.
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Wstęp
Projekt „Pałacyk Konopackiego – wspólne miejsce kultury” realizowany był przez Spółkę Dobre
Pomysły „ę” działającą na rzecz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w oparciu o jego zespół
i metody, w okresie marzec – czerwiec 2016 r. na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawy. Do
realizacji
projektu
stworzono
zespół
składający
się
z
ekspertów
z różnych dziedzin, m.in. socjologów, animatorów kultury oraz architektów. Wieloetapowe
działania od samego początku zakładały intensywną współpracę z zespołem pracowników Domu
Kultury Praga, w szczególności współpracę z dyrekcją oraz personelem merytorycznym. Dzięki
temu założeniu analizy dokonywane w trakcie działań projektowych są kompleksowe
i uwzględniają różne perspektywy.
Praca interdyscyplinarnego zespołu opierała się na metodzie zwanej design thinking
i uwzględniała potrzeby użytkowników oraz pracowników Domu Kultury. Elementy procesu design
thinking:
1. research
2. praca z zespołem Domu Kultury
3. fokusy
4. działania diagnozujące
5. prototypowanie
6. konsultacje społeczne
7. opracowanie wytycznych do Programu funkcjonalno-użytkowego
W raporcie wszystkie powyższe elementy są dokładnie opisane.
Aktualnie pałacyk Konopackiego, według dokumentu pt. „Zintegrowany Program Rewitalizacji
m.st.
Warszawy”,
przeznaczony
jest
na
placówkę
związaną
z
kulturą
i integracją społeczną, uwzględniającą potrzeby osób starszych. Ten zapis stanowił punkt wyjścia
dla rozmów na temat przyszłości tego miejsca.
Celem projektu „Pałacyk Konopackiego – wspólne miejsce kultury” było rozpowszechnienie
informacji na temat planów dotyczących pałacyku Konopackiego jako miejsca, gdzie mogą być
realizowane działania kulturalne Domu Kultury Praga. Kolejnym celem było zebranie wiedzy na
temat potrzeb mieszkańców oraz wzmocnienie zespołu pracowników domu kultury wraz
z przekazaniem im nowych umiejętności i wiedzy, które mogą zwiększyć efektywność pracy tej
instytucji. Ostatnim celem było opracowanie wytycznych do Programu funkcjonalno-użytkowego,
które zostaną przekazane do Biura Kultury oraz Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta.
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Budynek pałacyku Konopackiego jest po remoncie konserwatorskim. Prace polegały na
kompleksowym zabezpieczeniu budynku: wymianie dachu i zniszczonych stropów, zabezpieczeniu
murów zewnętrznych, bez tynkowania. Poza tym zostały zabezpieczone piwnice i fundamenty.
Celem było doprowadzenie budynku do stanu surowego, otwartego. To pierwszy etap
przygotowania do dalszych prac modernizacyjnych i zabezpieczenia budynku przed degradacją.
Środki na remont oraz dalszą modernizację będą pochodziły z funduszy Programu Rewitalizacji
Warszawy. Wstępna kwota przeznaczona na to działanie to 23 mln zł.

1. Przygotowania do procesu konsultacji
społecznych
Przygotowania miały charakter edukacyjny oraz poznawczy. Ich celem było zebranie
i uporządkowanie informacji, by można je było wykorzystać na dalszych etapach pracy
i rzetelnie przeprowadzić proces konsultacji społecznych. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że pałacyk Konopackiego jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Dlatego uznaliśmy, że
powinniśmy poznać jego historię, zwłaszcza że ten temat może pojawić się podczas rozmów
konsultacyjnych.
Wiedza uchwycona w researchu historycznym oraz społecznym była weryfikowana
i aktualizowana podczas dalszych prac konsultacyjnych.
1.1. Research historyczny
Poznaliśmy historię twórcy Nowej Pragi i właściciela pałacyku oraz losy samego budynku.
Równocześnie zarysowaliśmy historię osiedla Nowa Praga i rozpoznaliśmy najważniejsze
miejsca/budynki znajdujące się na tym terenie. W historii szukaliśmy też inspiracji, które mogą
wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie domu kultury w pałacyku.
Wiedzę czerpaliśmy z książek historycznych i artykułów. Jeszcze przed przystąpieniem do procesu
konsultacji wiedzieliśmy, że pałacyk Konopackiego ma dużą wartość historyczną. Jest uważany za
pierwszy murowany budynek na Nowej Pradze. Jego właścicielem był Ksawery Konopacki, który
w połowie XIX w. wszedł w posiadanie terenów, które dziś stanowią centralny punkt Nowej Pragi.
Dokonał parcelacji gruntów, wytyczył ulice i rozplanował całe osiedle, więc jest powszechnie
uznawany za twórcę Nowej Pragi.
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Okoliczni mieszkańcy zdają sobie sprawę ze znaczenia tego budynku i uważają go za ważny
element swojej tożsamości. Warto, żeby nowa instytucja nawiązywała do tej historii, spróbowała
ją zachować i przekazać następnym pokoleniom. W przeciągu kilku następnych lat na PradzePółnoc powstanie wiele nowych budynków, a w nich będą się osiedlać nowi mieszkańcy, którzy
historii Pragi nie znają.

1.2. Research dotyczący działań społecznych prowadzonych wokół pałacyku Konopackiego
Zebraliśmy informacje na temat aktywności społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych
oraz działań konsultacyjnych dotyczących przestrzeni i okolicy pałacyku Konopackiego. Skupiliśmy
się na działaniach realizowanych od 2008 do 2015 r. Zebrana wiedza posłużyła za materiał
wyjściowy do dalszych prac projektowych. Skoncentrowaliśmy się na informacjach dotyczących
potrzeb związanych z budynkiem. Już w 2008 r. podczas konferencji „Rola wspólnot
mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w procesie rewitalizacji. Partnerstwo w procesie
rewitalizacji” uczestnicy (90 osób) wypełnili ankietę, w której pytano o pałacyk Konopackiego.
Według uczestników (98%) powinno się tam mieścić Centrum Integracji Międzypokoleniowej.
Działania międzynarodowego zespołu The Knot (skupiającego między innymi architektów,
aktywistów, socjologów i ekspertów od zabytków) oraz nieformalnej grupy PRECEL pokazały, że

Raport z procesu konsultacyjnego „Pałacyk Konopackiego – wspólne miejsce kultury” przeprowadzonego przez Spółkę Dobre Pomysły ę,
w oparciu o metody i zespół z współpracujący z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”

pałacyk Konopackiego mógłby pełnić rolę miejsca sąsiedzkiego, gdzie można realizować różne
aktywności.
Warszawska grupa PRECEL powstała w celu zwrócenia uwagi władzom miasta na niszczejący
i pusty budynek pałacyku Konopackiego. Chcieli, by miejsce to służyło społeczności lokalnej.
W ramach swojego „apelu do władz miasta” przez kilka lat aktywiści animowali tę przestrzeń,
organizując wiele wydarzeń, m.in.: warsztaty architektoniczne, debaty publiczne, wieczorki
taneczne. Wspólnie z mieszkańcami zbudowano ogród społeczny, gdzie mieszkańcy hodowali
swoje owoce i warzywa. Pomysł zagospodarowania terenu przylegającego do pałacyku
Konopackiego pod grządki warzywne został zainicjowany przez mieszkańców, którzy skarżyli się, że
brakuje na Pradze terenów zielonych. W trakcie wszystkich działań PRECLA starano się zbierać
informacje na temat potrzeb mieszkańców dotyczących pałacyku Konopackiego. W efekcie
powstała koncepcja zagospodarowania pałacyku Konopackiego, w której ważnymi przestrzeniami
społecznymi były m.in.: pralnia, hotel dla rezydentów, przedszkole, inkubator idei, restauracja.
Projekt został zweryfikowany z mieszkańcami podczas spotkań w ogrodzie, a następnie przekazany
władzom dzielnicy. Podczas konsultacji sprawdzaliśmy, czy wypracowana wtedy koncepcja jest
nadal aktualna.

Mieszkańcy Nowej Pragi podczas działań PRECLA.
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1.3. Fokus z mieszkańcami
W fokusie, który odbył się 27 kwietnia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Pragi, wzięli udział
mieszkańcy Nowej Pragi aktywnie angażujący się w działania na rzecz dzielnicy: Piotr Stryczyński
(Towarzystwo Przyjaciół Pragi), Adam Lisiecki (Muzeum Pragi), Anna Straszyńska (Stowarzyszenie
Kolekcjonerzy Czasu), Antoni Dąbrowski (Związek Stowarzyszeń Praskich), Monika Wesołowska
(doktorantka UW) i Andrzej Zajączkowski (Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze). Celem wywiadu
grupowego było:
• Ocena różnych pomysłów na funkcjonowanie pałacyku Konopackiego, które pojawiały się
w ramach wcześniejszych działań społecznych wokół pałacyku: klasyczny dom kultury,
miejsce spotkań i integracji, wspieranie mieszkańców w realizacji ich własnych pomysłów,
wychodzenie z działaniami na podwórka, funkcja socjalna i edukacyjna.
• Poznanie specyfiki Nowej Pragi, charakterystyka społeczności zamieszkującej ten obszar
oraz tkanki miejskiej tworzącej osiedle.
• Rady co do dalszego procesu: gdzie prowadzić konsultacje, jak się promować?
Korzystaliśmy z tej wiedzy zarówno podczas warsztatów architektonicznych, jak i podczas
tworzenia rekomendacji, będących wynikiem całego procesu konsultacji. Poniżej prezentujemy
najważniejsze rekomendacje, które były wynikiem fokusu z aktywnymi mieszkańcami.
Rekomendacje po fokusie
Mit założycielski Nowej Pragi – wydobycie waloru historycznego pałacyku, budowanie na nim
tożsamości prażan
Chciałbym, żeby to miejsce było sercem. Z pałacykiem związany jest fantastyczny mit założycielski.
Historia przedsiębiorcy Konopackiego, który zakłada coś z niczego. Jeden z uczestników podkreślał,
że w odremontowanym budynku powinny znaleźć się elementy, które będą świadczyły
o wyjątkowości tego miejsca. „Rdzennym” mieszkańcom pałacyk ma przypominać ten mit
założycielski, a nowych mieszkańców go pokazywać. Niech pałacyk będzie miejscem, gdzie ten mit
założycielski kwitnie.
Rozbudowane badanie potrzeb/stylów życia mieszkańców Pragi-Północ
Uczestnicy uznali, że ważne jest przeprowadzenie rozbudowanych badań, których celem byłoby
rozpoznanie potrzeb mieszkańców co do konkretnej oferty, stylów życia różnych grup wiekowych
czy czynników, które utrudniają korzystanie z oferty domu kultury. To tak naprawdę pozwoli
dokładnie zaplanować działania instytucji i zwiększy szanse na powodzenie pałacyku. Zdaniem
uczestników konsultacje powinny wyznaczyć ramy, które pracownicy domu kultury lub Biuro
Kultury będzie wypełniać treścią (w jakich godzinach najlepiej organizować zajęcia? jak przyciągnąć
mieszkańców z dalszych rejonów? itp.) przez dalsze badania wśród społeczności Pragi-Północ.
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Rozproszenie działań domu kultury (filie + animowanie podwórek/ulic)
Problemem jest lokalizacja i pałacyk też tego nie rozwiąże. Dom kultury jest jeden na całą dzielnicę.
Stąd ze Stalowej większości osób nie chce się iść na Dąbrowszczaków. A jakby ktoś miał przyjść
z Kawęczyńskiej, to trzeba by rozdawać tam grube miliony złotych, żeby komuś się chciało. Wizja
centralnego domu kultury, który będzie ściągał wszystkich mieszkańców jest fikcją, niezależnie od
tego, jak bardzo atrakcyjnym miejscem będzie w przyszłości pałacyk. Silna tożsamość lokalna
i mocne przywiązanie do własnych ulic i podwórek są czynnikami, które bardzo utrudnią zasysanie
odbiorców.
Jeden z rozmówców wskazuje na inną istotną barierę logistyczną: Nie ma komunikacji wewnątrz
dzielnicy i pewnie nie będzie. Tu z Radzymińskiej trzeba przyjść na nogach. Robienie centralnego
domu kultury w pałacyku, bez otwierania filii, nie ma sensu. Według jednej z uczestniczek
warsztatu z oferty domu kultury na Dąbrowszczaków korzystają wyłącznie dzieciaki z jego
najbliższej okolicy, a osoby np. ze Szmulek tam nie przychodzą. Uczestnicy postulowali, że
konieczne jest utworzenie filii, która działałaby na rzecz mieszkańców osiedla Stara Praga i Szmulki.
Inny pomysł opierał się na wizji centralnego domu kultury, który prowadziłby sieć klubów
sąsiedzkich na terenie całej dzielnicy. Uczestnicy wskazali dogodne miejsce na ich utworzenie. Na
terenie Nowej Pragi są liczne schrony z czasów zimnej wojny. Część z nich należy do wspólnot,
część jest własnością miasta i od lat stoją niezagospodarowane. Jeśli ze względu na przepisy
budowlane schronów nie będzie można wykorzystać, to ZGN dysponuje wieloma lokalami, które
stoją puste.
Innym pomysłem na model funkcjonowania dopasowany do lokalnej specyfiki jest realizowanie
części oferty bezpośrednio na podwórkach i ulicach Nowej Pragi. Bez stałej siedziby, w przestrzeni
publicznej, przy użyciu nowatorskich narzędzi (w stylu „Szkoły Ruchomej” GPAS-u czy „Lato BOKu”
Białołęckiego Ośrodka Kultury).
Podwórko – miejsce, w którym toczy się życie
Życie mieszkańców ogniskuje się wokół wspólnego podwórka. Na podwórkach organizowane są
imprezy sąsiedzkie (ul. Inżynierska 9), powstają miejsca spotkań (finansowane i tworzone
całkowicie przez mieszkańców lub w ramach Inicjatywy Lokalnej), podejmowane są inicjatywy
odnowienia podwórek. Dzieci i młodzież spędzają tam każdą wolną chwilę, bawią się. Warto wziąć
to pod uwagę podczas planowania działalności nowej instytucji. Dom kultury może na podwórkach
realizować projekty z różnymi grupami wiekowymi. Tam zespół domu kultury może poznawać
mieszkańców, promować swoje działania i, co ważne, wspierać już aktywne wspólnoty lokalne.
Miejsce w pałacyku dla organizacji i mieszkańców
W pałacyku powinna znaleźć się przestrzeń, którą dom kultury będzie mógł udostępniać praskim
organizacjom, grupom nieformalnym i mieszkańcom na niekomercyjne wydarzenia kulturalnospołeczne. Nie musi to być miejsce przeznaczone tylko do tych celów. Może być pomieszczeniem
wielofunkcyjnym, z którego będą korzystać zarówno pracownicy domu kultury, jak i praskie
organizacje. Nie w takiej formie, że pół pałacyku jest na to przeznaczone, ale jeden pokój
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przeznaczony dla tych lokalnych społeczników. Wydaje się to świetną inicjatywą, biorąc pod
uwagę, że POSUL (Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający) spotyka się co tydzień
w klubokawiarni To Się Wytnie przy ul. Stalowej 46 i czasem trzeba odwołać spotkanie, ponieważ
organizowane jest tam jakieś większe wydarzenie. Natomiast Klub Seniora z ul. Środkowej, stracił
swoją siedzibę. Otwarcie się na tego typu działania w Pałacyku Konopackiego byłoby zachętą dla
innych do podobnych inicjatyw.
Działalność pałacyku w szerszym kontekście miejsc, które w ramach rewitalizacji powstaną na
Pradze Północ
Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że pałacyk Konopackiego nie powinien dublować funkcji, które
są lub będą obecne w innych instytucjach na Pradze. W ramach Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji będą powstawać w dzielnicy różne, interdyscyplinarne instytucje. Na Targowej mają
powstać dwa Centra Kreatywności, a na pl. Hallera Centrum Lokalne. To mają być przestrzenie,
które będą udostępniane mieszkańcom i organizacjom niemającym swojej siedziby. Trzeba dobrze
rozeznać, co jest planowane i wziąć to pod uwagę podczas tworzenia prototypu pałacyku
i Programu funkcjonalno-użytkowego.
Finansowanie pałacyku po Zintegrowanym Programie Rewitalizacji
Opracowując prototyp domu kultury i program funkcjonalno-użytkowy, trzeba brać pod uwagę,
czy dzielnica będzie w stanie w dłuższej perspektywie utrzymać instytucję, która powstanie
w pałacyku. Obecnie w obszary rewitalizowane inwestuje się duże środki. Będą powstawać centra
lokalne, centra kreatywności, parki technologiczne. Nie wiadomo jednak, czy budżet dzielnicy
będzie w stanie to wszystko utrzymać, kiedy program rewitalizacji się skończy i programy
operacyjne z UE znacznie się zmniejszą. Zdaniem mieszkańców nie powinniśmy projektować
instytucji, której funkcjonowanie będzie zbyt drogie dla dzielnicy. Przykładowo, utrzymanie
Muzeum Pragi jest obecnie bardzo kosztowne. W tej chwili mamy jeden dom kultury, który ledwo
zipie. Zawsze były problemy finansowe. Pamiętam, jak robiliśmy wspólnie akcje i oni [dom kultury]
nas prosili, żebyśmy wydrukowali plakaty, bo nie mieli papieru A3. To świadczy o tym, że problem
finansowy jest. Teraz pieniądze są w ZPRze, ale co będzie później? Trzeba się też zastanowić, jak
dom kultury może na siebie zarabiać.
Innym ograniczeniem jest kadra, jaką będzie dysponowała instytucja. Na razie zatrudnionych jest
sześć osób (razem z księgową i sprzątaczką). Pojawia się pytanie, czy mamy projektować prototyp
tego miejsca w założeniu, że będzie w nim sześcioro pracowników, czy też pojawi się możliwość
zwiększenia liczby etatów.
Oferta dla całych rodzin/międzypokoleniowa
Większość programów jest ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Nie ma takich działań, które
włączałyby całe rodziny, międzypokoleniowych. Obecnie dom kultury nie ma oferty dla całych
rodzin, międzypokoleniowych działań, a na Pradze-Północ jest taka duża potrzeba. Mieszkają tu
rodziny dysfunkcyjne, w których często obecna jest przemoc, alkoholizm. Jeśli chcemy wprowadzić
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kompleksową zmianę, to w działania musimy włączać całe rodziny. Praca tylko z dziećmi czy
młodzieżą pozwoli im przez chwilę spędzić fajnie czas, ale po powrocie do domu znowu zderzą się
z poważnymi problemami.
1.4. Fokus z ekspertami
Spotkanie odbyło się w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, 18 kwietnia 2016 r.
skierowane było do ekspertów organizacji pozarządowych, które działały bądź działają na terenie
Pragi-Północ. Celem spotkania było przedstawienie etapów projektu „Pałacyk Konopackiego –
wspólne miejsce kultury” oraz omówienie działań realizowanych w ubiegłych latach. Eksperci
podzielili się z nami doświadczeniami oraz krytycznie spojrzeli na dotychczasowe realizacje.
Ważnym tematem spotkania było zaangażowanie dzieci w działania realizowane na terenie Pałacu
Konopackiego. Eksperci opowiedzieli o sposobie pracy z młodzieżą oraz o problemach ze
współpracą. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób Maciej Czeredys (członek grupy PRECEL), Michał
Krasucki (członek grupy PRECEL, zastępca stołecznego konserwatora zabytków), Paweł Jaworski
(aktywista, architekt), Piotr Stryczyński (Towarzystwo Przyjaciół Pragi), Beata Kalinowska (Biuro
Kultury), Katarzyna Świerzewska (Dom Kultury Praga).
Ważniejsze wątki poruszone podczas spotkania:
● Miejsca realizacji konsultacji społecznych – eksperci stwierdzili, że warto skupić działania na
najbliższym
sąsiedztwie
i
terenie
wokół
pałacyku
Konopackiego.
W okolicznych kamienicach mieszka sporo osób, które włączały się w wydarzenia
realizowane przez aktywistów. Warto z nimi porozmawiać na temat wizji pałacyku
Konopackiego.
● Sposób komunikowania celu konsultacji społecznych dla mieszkańców – cel konsultacji
społecznych (wytyczne do planu funkcjonalno-użytkowego) może być trudny do
zrozumienia dla mieszkańców. Eksperci stwierdzili, że należy wyraźnie komunikować
prażanom, w jakim celu zbieramy opinie, ponieważ wszelkie pytania dotyczące pałacyku
Konopackiego mogą rozbudzić oczekiwania mieszkańców. Podczas konsultacji wyraźnie
powinniśmy przekazywać informacje dotyczące dalszych etapów prac związanych
z remontem i z powstawaniem instytucji kulturalnej.
● Sposób informowania mieszkańców o procesie – eksperci podzielili się swoim
doświadczeniem współpracy z mieszkańcami. Uważają, że na Pradze mieszka dużo osób,
które są nieufne. Ważne jest wyraźne przekazanie informacji na temat procesu
konsultacyjnego (kto, dlaczego, po co przeprowadza taki proces).
● Sposób dalszych prac realizowanych przez SZRM (przetarg/konkurs) – dużo czasu
poświęcono na rozmowę o dalszych działaniach miasta po konsultacjach społecznych.
Eksperci stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie procedury
konkursowej, a nie przetargu. W trakcie konkursu architektonicznego na budynek i ogród
zostanie wyłoniona oferta, która może w kreatywny sposób zebrać wiedzę
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pokonsultacyjną. Eksperci boją się, że procedura przetargowa wyłoni wykonawcę
z najtańszą ofertą, która nie będzie atrakcyjna i satysfakcjonująca. Eksperci stwierdzili, że
jest to na tyle ważny budynek, że warto włożyć w niego więcej pieniędzy. Ich zdaniem
mieszkańcy potrzebują sukcesu w tym miejscu.
● Rozumienie kultury na terenie Pragi-Północ (potrzeby i dotychczasowe działania różnych
instytucji). Niestety zdaniem ekspertów na Pradze nie ma propozycji kultury wysokiej
jakości. Jest Muzeum Warszawskiej Pragi, które nie ma oferty dla mieszkańców, albo
mieszkańcy nic o niej nie wiedzą. Najczęściej masowe imprezy organizowane na świeżym
powietrzu mają charakter biesiadny z muzyką disco polo.
● Na terenie Pragi-Północ znajdują się biblioteka oraz lokalne radio. Jednak osób korzystająca
z usług tych instytucji jest niewiele. Ważnymi miejscami zdaniem ekspertów są instytucje
pomocowe, działające głównie na rzecz dzieci i młodzieży (GPAS, TPP, Ognisko Dziadka
Lisieckiego, Serduszko dla dzieci).
Wątek ten zakończono refleksją na temat sposobu włączania innych form kultury. Eksperci
stwierdzili, że nie można robić tego na siłę, eliminując kulturę disco polo. Uważają, że
małymi krokami uda się wprowadzić i wzbudzać zainteresowanie mieszkańców kulturą
o innym charakterze.
● Zdaniem ekspertów Praga jest wykorzystywana do działań artystycznych. Niszczejące
kamienice, piękne kapliczki na podwórkach są pretekstem do działań artystycznych. Wielu
znanych artystów prowadzi tu swoje pracownie. Niestety większość z nich nie współpracuje
ze społecznością lokalną, a jedynie wykorzystuje wizerunek mieszkańców do swoich dzieł.
Eksperci, stwierdzili, że taka postawa powoduje stygmatyzację mieszkańców Pragi.

2.

Wsparcie zespołu Domu Kultury

2.1. Warsztat wzmacniający zespół Domu Kultury Praga
Celem warsztatu było oswojenie pracowników z procesem zmiany związanym
z pojawieniem się nowej dyrekcji i z perspektywą nowej lokalizacji domu kultury w pałacyku
Konopackiego. Uczestnicy mieli się lepiej poznać i sformułować kontrakt, który regulowałby zasady
współpracy z nową dyrekcją, ale też uczulał na kwestie problematyczne, które mogą się pojawić na
etapie rozpoczęcia współpracy.
Warsztat zakończył się spisaniem zasad współpracy, które później zostały wprowadzone
w życie, a potem sprawdzone podczas procesu superwizji zespołu przeprowadzonego przez tego
samego trenera.

2.2. Warsztat inspiracyjny
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W pierwszej części warsztatu uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami dotyczącymi działań
instytucji kultury na podstawie badań prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
„JASKÓŁKI – nowe zjawiska w instytucjach kultury”. Wśród nich są takie trendy, jak: „instytucja
refleksyjna”, „odpowiedzialność za miejsce”, „poza murami”, „nieinstytucje”, „społeczność
w centrum”, „postpartycypacja”.
W drugiej części uczestnicy w grupach pracowali wg metody „whatif” (co by było, gdyby).
To sposób na uruchomienie odważnego myślenia o rzeczywistości oraz na znajdowanie pomysłów
i rozwiązań, które zazwyczaj z trudnością przychodzą do głowy. Zaletą tej metody jest pobudzanie
fantazji i wzmacnianie nieszablonowych sposobów myślenia. Na podstawie odpowiedzi można
tworzyć scenariusze przyszłości. Po etapie fantazjowania następuje czas namysłu, co te scenariusze
mogą oznaczać dla nas tu i teraz. Uczestnicy zastanawiali się, co oznaczałoby zaistnienie w tych
instytucjach niektórych z omawianych wcześniej trendów. W efekcie na końcu spotkania mieliśmy
zbiór inspiracji dotyczących pracy domu kultury. Wśród nich znalazły się te związane
z „wychodzeniem do społeczności”, ale też ze zmianami wewnątrz zespołu.
2.3. Warsztat z zakresu diagnozy lokalnej
Podczas przeprowadzania konsultacji społecznych zastosowaliśmy nowatorskie rozwiązanie.
Zdecydowaliśmy się na jak najszersze włączenie pracowników domu kultury
w ten proces. W każdym elemencie badania miała brać udział przynajmniej jedna osoba
z zespołu instytucji. Rola pracowników miała polegać nie tylko na obserwowaniu działań
i uczestniczeniu w nich. Zależało nam, żeby stali się częścią zespołu badawczego i wspólnie z nami
przeprowadzali konsultacje, i w ten sposób mogli nawiązać bezpośredni kontakt ze swoimi
obecnymi/potencjalnymi odbiorcami oraz lepiej poznać ich potrzeby. Doświadczenie rozmowy
z mieszkańcami i wstępnego analizowania ich wypowiedzi może więcej dać pracownikom niż
przeczytanie nawet najlepszego raportu z konsultacji.
Realizacja tego założenia wymagała jednak od nas przygotowania zespołu domu kultury do
pełnienia roli badaczy. Dla większości z nich było to pierwsze zetknięcie z tego rodzaju działaniem.
Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować warsztat dotyczący sposobów przeprowadzania
diagnozy lokalnej „Jak zostać badaczem swojej społeczności?”. Szkolenie nie było nakierowane
tylko na proces konsultacji. Chcieliśmy przygotować pracowników do realizacji własnych badań
w przyszłości. Badań, które mogą im pomóc dostosowywać swój styl działania i program do
potrzeb odbiorców.
W pierwszej części warsztatu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dom kultury do tej pory
pozyskiwał informacje o lokalnej społeczności. W ten sposób pokazaliśmy, że każdy człowiek jest
badaczem i nie jest to zajęcie zarezerwowane tylko dla socjologów. Potem zaprezentowaliśmy
różnorodne metody badawcze, które może stosować każdy, ponieważ nie wymagają
specjalistycznej wiedzy. Bazowaliśmy głównie na doświadczeniach wyniesionych z projektów
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realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Następnie opisaliśmy każdy z trzech
etapów konsultacji, w których mieli uczestniczyć pracownicy: spacer badawczy, warsztaty
architektoniczne i mobilne konsultacje. Podczas dyskusji staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie
wątpliwości i obawy uczestników warsztatu.
W ostatniej części spotkania pracownicy wstępnie zaprojektowali badanie, które chcieliby
przeprowadzić w przyszłości. Zdecydowali, że badanie będzie skierowane do gimnazjalistów.
Pracownikom zależy na współpracy z tą grupą, a obecnie jej przedstawiciele praktycznie nie
korzystają z oferty domu kultury. Na początku planowania zastanawialiśmy się, co pracownicy
wiedzą o gimnazjalistach, o ich stylu życia, potrzebach, ograniczeniach, wartościach, które
wyznają. Następnie wypisywaliśmy obszary, o których nic nie wiemy w kontekście tej grupy,
a które pomogłyby pracownikom w nawiązaniu stałej współpracy z gimnazjalistami. Na koniec
formułowaliśmy sobie pytania i dobieraliśmy metody dostosowane do grupy i tematu badania.
Efektem spotkania jest wstępny plan badania potrzeb gimnazjalistów, który może zostać
zrealizowany w przyszłości.

2.4. Wizyty studyjne w innowacyjnych instytucjach kultury
Wizyty miały na celu wzmocnienie procesu kreatywnego myślenia w szeregach zespołu Domu
Kultury Praga o instytucji, która ma powstać w pałacyku Konopackiego. Przy wyborze
odwiedzanych miejsc kierowaliśmy się po pierwsze potrzebami i potencjałem zespołu ujawnionymi
podczas warsztatu inspiracyjnego, po drugie chcieliśmy pokazać te, które przeszły proces zmiany
i były współtworzone przez społeczność lokalną.
Centrum Społeczne Paca – koordynatorka Centrum Agata Gajda opowiedziała o procesie
tworzenia tego miejsca przez sąsiadów. Wątek włączania mieszkańców do działania na terenie
pałacyku Konopackiego zachęcał do pytań o formułę współpracy z okolicznymi mieszkańcami.
Zespół Domu Kultury Praga dowiedział się, jak powstawało Centrum Paca i jakie narzędzia
stosowano, aby zaangażować w ten proces lokalną społeczność.
Służewski Dom Kultury wybraliśmy ze względu na jego pozarządowe korzenie oraz innowacyjny
charakter działań połączony z tradycyjnym domem kultury. SDK prowadzi m.in. ogród sąsiedzki
oraz gospodarstwo wiejskie, a równolegle typowe dla tego typu instytucji pracownie: plastyczne,
muzyczne, teatralną. Dodatkowo pracownicy DK Praga dowiedzieli się od dyrektor Ewy Willmann,
jak wyglądał proces powstawania tego miejsca, od planów po zakończenie budowy.
Motyka i Słońce na Jazdowie – Iza Kaszyńska, współautorka portalu Wymiennik oraz
przedstawicielka ogrodu sąsiedzkiego na Jazdowie wprowadziła dyrektorkę DK Praga Katarzynę
Świerzewską w tajniki prowadzenia tego miejsca, sposoby organizacji grup sąsiedzkich i narzędzia
koordynacji takiej przestrzeni. Spotkanie było bardzo inspirujące i zakończyło się deklaracją
wsparcia w tworzeniu ogrodu sąsiedzkiego na terenie pałacyku Konopackiego.
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Wartością dodaną wizyt stała się motywacja do działania już od teraz. Zespół Domu Kultury Praga,
nie czekając na przeprowadzkę do pałacyku Konopackiego, zaczął realizować pomysły, które
pojawiły się podczas wizyt studyjnych.
Przed nami wizyta w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”, podczas której opowiemy
o inkubowaniu pomysłów mieszkańców. Wizytę przesuwamy w czasie ze względu na przeciążenie
zespołu DK Praga różnego rodzaju zajęciami, takimi jak szkolenia, i napiętym harmonogramem
wakacyjnym.

3.

Konsultacje społeczne

Otwarte dla mieszkańców konsultacje społeczne trwały od 18 maja do 15 czerwca 2016 r.
Mieszkańcy uczestniczyli w spacerach badawczych, warsztatach architektonicznych i mobilnych
konsultacjach. Mogli również przesłać swoje uwagi drogą mailową (z tej możliwości skorzystało
jednak niewiele osób).
Plakaty informujące o wydarzeniach były rozwieszone na Nowej Pradze, w okolicach pałacyku
Konopackiego: w okolicznych instytucjach, kawiarniach, punktach usługowych, na tablicach
informacyjnych w okolicznych kamienicach i w innych miejscach.
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Efektem konsultacji społecznych miał być model funkcjonowania domu kultury w pałacyku
Konopackiego, na podstawie którego zostanie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy tej
instytucji. Mieliśmy świadomość, że tak skomplikowany przedmiot konsultacji może być trudny do
rzetelnego przebadania, ponieważ stawia duże wymagania przed mieszkańcami, którzy mają się na
jego temat wypowiedzieć. Praca nad modelem funkcjonowania instytucji podczas konsultacji
mogła okazać się zbyt czasochłonna dla uczestników. Istniało też ryzyko, że będzie wykraczać poza
ich kompetencję/wiedzę. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozciągnięcie całego procesu w czasie
i zastosowanie trzech różnych metod, które pozwolą nam stopniowo zmierzać do wypracowania
pożądanego efektu.
Zaczęliśmy od spacerów badawczych. Dzięki nim mogliśmy rozpoznać różnorodne potrzeby
mieszkańców i lepiej poznać kontekst lokalny (urbanistyczny, społeczny), w którym będzie
w przyszłości funkcjonował dom kultury. Następnie odbyły się warsztaty architektoniczne. Na
podstawie wiedzy zdobytej dzięki analizie materiałów zastanych, fokusów i spacerów badawczych
uczestnicy skonstruowali dwa robocze modele funkcjonowania domu kultury w pałacyku
Konopackiego. Kluczowym etapem procesu badawczego były mobilne konsultacje, które
realizowaliśmy na terenie całej Nowej Pragi. Aby dostosować działania do możliwości
mieszkańców, rozmowy prowadziliśmy w oparciu o jeden z modeli wypracowanych na warsztacie
architektonicznym. Uczestnicy mogli się do niego odnosić, wskazywać jego braki lub proponować
zmiany. Na zakończenie całego procesu zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące konsultacje.
Dyskusja, która rozgorzała po prezentacji, również stanowiła dla nas ważny punkt odniesienia do
tworzenia końcowego raportu. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy mieli też możliwość
wysyłania swoich uwag i propozycji drogą mailową.
3.1. Spacery badawcze
Spacery po aktywnej Pradze
Spacery został zrealizowany w środę, 17 maja, między godziną 17.30 a 20.30. Wzięły w nim udział
trzy osoby zatrudnione w domu kultury i dyrektor instytucji, Katarzyna Świerzewska. Spacer
poprowadził Piotr Stryczyński, lokalny aktywista i członek Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Piotr
opracował trasę, biorąc pod uwagę nasze wytyczne. Głównym celem spaceru było
zaprezentowanie pracownikom domu kultury miejsc aktywności mieszkańców otaczających
pałacyk Konopackiego, zarówno tych instytucjonalnych, jak i „podwórkowych”. Piotr opowiadał też
o historii Nowej Pragi. Pokazywał m.in. dawne, przedwojenne szyldy malowane na murach lokali
usługowych, które stanowią ważne dziedzictwo historyczne Nowej Pragi. Przedstawiał historię
ważniejszych ulic i budynków. Opowiadał o problemach, z jakimi borykają się tutejsi mieszkańcy.
Istnieje duże ryzyko, że wraz z budową stacji metra na Szwedzkiej na tym obszarze mogą zaistnieć
wszystkie negatywne skutki gentryfikacji. Dom kultury w pałacyku Konopackiego powinien
próbować przeciwdziałać tym tendencjom, które mogą obniżać jakość życia mieszkańców Nowej
Pragi.
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Pracownicy Domu Kultury Praga podczas spaceru z Piotrem Stryczyńskim.

Pracownicy domu kultury zaangażowali się w ten spacer. Dopytywali Piotra o wątki, które
ich interesują. Zapoznawali się z przedstawicielami instytucji i brali do nich kontakty. Mimo
wcześniejszych próśb o skrócenie spaceru nasze działanie wręcz się przedłużyło.
Odwiedzone miejsca i potencjalni partnerzy działań: Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Wzory
i Kolory Bareja Klub, Klubokawiarnia To Się Wytnie, nowy antykwariat na Stalowej.
Odwiedzone „aktywne” podwórka: Strzelecka 7/9, Strzelecka 6, Strzelecka 21/25 i 27/29,
Strzelecka 34, Stalowa 51, Stalowa 44, Środkowa 18.
Spacer po pałacyku przyszłości
Akcja została zrealizowana 21 maja w Parku Praskim przy okazji imprezy seniorskiej organizowanej
przez Dom Kultury Praga w muszli koncertowej. Wspólnie z dwójką pracowników domu kultury
wyruszyliśmy na badania. Zastosowaliśmy metodę badawczą „spotkanie i pytanie”. Na planszy A1
mieliśmy wydrukowany schemat jednego z pięter w pałacyku Konopackiego wraz z ogrodem
otaczającym to miejsce. Podchodziliśmy do ludzi napotkanych w parku, przedstawialiśmy im ideę
i pytaliśmy się o to, jak powinien funkcjonować dom kultury na Pradze. Mieszkańcy biorący udział
w akcji mogli przyporządkować każdemu pomieszczeniu wymarzoną funkcję (np. ciemnia
fotograficzna czy warsztat rowerowy). Podczas rozmów staraliśmy się doprecyzowywać ich
wypowiedzi, dopytywać o przyczyny wskazania akurat takich funkcji. Mieszkańcy mieli też
możliwość wsparcia pomysłów, które już pojawiły się na planszy, poprzez doklejenie do danego
pomieszczenia kolorowej kropki.
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Zebrane pomysły mieszkańców:
Klasyczna oferta zajęć/pracownie: zajęcia kulinarne, zajęcia kulinarne dla rodziców
z dziećmi jako jury, sala do zajęć ruchowych, balet dla dorosłych, zespół taneczny (dziecięcy,
młodzieżowy), zajęcia z gwiazdami („Pałacyk realizuje marzenia – spotkania z idolem”), pracownia
przyrodniczo-ekologiczna, zajęcia dot. historii i kultury praskiej („Dzieje rodzin praskich”),
organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w inne rejony miasta, zajęcia dla dzieci 0-3 lata,
zajęcia z masażu Shantala (masaż dla niemowląt), półkolonie dla dzieci, dyżury wakacyjne dla
przedszkolaków, wystawy – prezentacja prac podopiecznych/wystawy lokalnych artystów, pingpong.
Edukacja/umiejętności praktyczne: nowe technologie: e-sporty, programowanie, robotyka,
projektowanie 3D, pracownia szycia i mody, stolarnia, pracownia renowacji starych przedmiotów,
edukacja obywatelska (Jak działa miasto? Jak ja mogę wpływać na miasto?), nauka umiejętności
ułatwiających szukanie pracy (pisanie CV/listu motywacyjnego, obsługa komputera), prelekcje dla
rodziców dotyczące rozwoju dziecka.
Dom kultury jako miejsce spotkań dla mieszkańców/wspólnych działań (dla wybranych
grup/łączące różne grupy): klub seniora, klub malucha jako miejsce spotkań dla matek
z dziećmi (wymiana doświadczeń), klub książki, retro potańcówki, karaoke, klubokawiarnia, sala
dostępna – przestrzeń do działań/spotkań praskich organizacji, grup nieformalnych.
Funkcje i sposoby wykorzystania ogrodu: ogród wielofunkcyjny, odpoczynek i rekreacja: leżaki
i hamaki, miejsce na ognisko, kino letnie, kameralne koncerty.
Pomysły mieszkańców zostały potem wykorzystane podczas warsztatów architektonicznych, na
których powstawał wstępny model funkcjonowania domu kultury. Na podstawie ich wypowiedzi
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powstały pomysły na pracownie/przestrzenie wielofunkcyjne, które mogłyby służyć do realizacji
potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. Przykładowo, pomysły na kino letnie i kameralne
koncerty zaowocowały propozycją, żeby w ogrodzie stworzyć mały, plenerowy podest.
Te pracownie/przestrzenie wielofunkcyjne zostały włączone do puli materiałów pomocniczych,
z których korzystaliśmy podczas warsztatów architektonicznych. To na ich podstawie mieszkańcy
tworzyli później model funkcjonowania pałacyku Konopackiego.

Spacer badawczy „Dom Kultury w terenie”
Spacer zrealizowaliśmy 23 maja 2016 r. i uczestniczyło w nim 9 osób. Celem spaceru było zebranie
informacji na temat potrzeb mieszkańców dotyczących Domu Kultury. Inspiracją
i punktem wyjścia do rozmów były obszary, które skupiają mieszkańców pobliskich kamienic,
tj.: podwórka, skwer przy ulicy Inżynierskiej, place zabaw. Wspólnie zastanowiliśmy się, jakie
elementy przestrzeni publicznej, w której znajdowaliśmy się podczas spacerów, są atrakcyjne dla
społeczności lokalnej, oraz które ich elementy mogłyby pojawić się w domu kultury w pałacyku
Konopackiego. Narzędziem wspomagającym rozmowy na temat jakości przestrzeni publicznej były
zdjęcia zrobione podczas rozmowy aparatem fotograficznym typu polaroid. Mieszkańcy
sfotografowali m.in. place zabaw, przestrzenie urządzane przez samych mieszkańców (ławki,
stoły), jako przykłady przestrzeni publicznej, która jest pożądana na terenie Nowej Pragi. Rozmowy
dotyczyły takich zagadnień, jak: dostępność, poczucie bezpieczeństwa i poczucie lokalnej
tożsamości oraz kwestii związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pałacyku Konopackiego.
Główne tematy poruszane podczas spaceru badawczego:
• Dostępność, rozumiana przez mieszkańców jako możliwość korzystania z domu kultury bez
koniecznego uczęszczania na zajęcia. Mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas na terenie
obiektu, odwołując się do przestrzeni ich podwórek, na które można bez problemu wejść.
Gdzie można z kimś porozmawiać, posiedzieć.
• Poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy chcieliby, żeby obiekt im służył i nie był
dewastowany, dlatego ważne jest zamykanie bram na czas, kiedy dom kultury jest
nieczynny. Dzięki temu sprzęt na terenie ogrodu będzie bezpieczny. Mieszkańcy mówili też
o bezpieczeństwie w kontekście klimatu miejsca. Zdaniem mieszkańców tam można
schować się i zapomnieć o problemach dnia codziennego, oderwać się od szarej
rzeczywistości.
• Poczucie lokalnej tożsamości – było podkreślane przez mieszkańców, którzy znają historię
tego miejsca. Wiedzą, że jest to obiekt zabytkowy. Ważne dla nich jest podkreślenie tej
kwestii w działaniach domu kultury. Mówiono o warsztatach z praskiej kuchni oraz
o dyskusjach historycznych na temat znanych prażan oraz historii Pragi.
• Ogród wokół pałacyku Konopackiego – zdaniem respondentów powinien służyć jako
wizytówka, miejsce spotkań. To miejsce aktywności mieszkańców pod względem
sportowym i artystycznym. To tu mogą odbywać się różnego rodzaju wydarzenia
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w sezonie letnim. Ważne dla mieszkańców jest usytuowanie w ogrodzie placu zabaw,
mieszkańcy skarżyli się, że w okolicy jest bardzo mało takich terenów, są one oblegane
przez mieszkańców Pragi.
3.2. Warsztaty architektoniczne – przebieg i efekty pracy
Warsztaty architektoniczne zorganizowaliśmy w dwóch terminach: środę 25 maja
po południu i w sobotę 28 maja w godzinach przedpołudniowych, każdy trwał trzy godziny. Wzięło
w nich udział 13 osób.
W pierwszej części, edukacyjnej, uczestnicy dowiedzieli się, jaki jest cel i sposoby pracy w ramach
konsultacji społecznych, a także jak można się włączyć do dalszych działań konsultacyjnych. Dostali
informacje na temat aktualnego stanu budynku (i co kryje się pod hasłami: remont
konserwatorski, opieka konserwatora zabytków). Moderatorzy wyjaśnili również, czym jest
dokument zwany programem funkcjonalno-użytkowym i w jakim celu się go sporządza. Prażanie
poznali funkcje domu kultury oraz wszystkie zebrane do tej pory pomysły na działania, które
można prowadzić w domu kultury w pałacyku Konopackiego.
W drugiej części warsztatów mieszkańcy podzielili się na dwie grupy, każda z nich miała
moderatora oraz osobę wspierającą. Celem pracy grupowej było stworzenie projektu domu
kultury w pałacyku Konopackiego uwzględniającego podział na pomieszczenia funkcjonalne,
w których można realizować różnego rodzaju aktywności. W każdej grupie z puli funkcji i form
spędzania czasu wolnego zebranej podczas prac przygotowawczych (researchu, fokusów) oraz
spacerów badawczych mieszkańcy wybrali najbardziej pożądane aktywności oraz funkcje. Na
wydrukach rzutów poziomów budynku uczestnicy przyklejali karteczki z nazwami poszczególnych
sal i pomieszczeń funkcjonalnych. Praca w grupie wymagała rozmów oraz analiz m.in. dotyczących
wielkości pomieszczeń, dostępu do światła, barier architektonicznych. Powstały dwie koncepcje,
które pod koniec warsztatów zostały zaprezentowane i omówione przez ekspertów.
Rozkład funkcji w pałacyku Konopackiego wg I koncepcji
Piwnica: pracownia komputerowa, klub seniora, stolarnia, pracownia renowacji mebli, warsztat
rowerowy/majsterkowicza, kotłownia, warsztat pracownika gospodarczego, magazyn dla osoby
sprzątającej, magazyn sprzętu nagłaśniającego, magazyn różnych gabarytów, kotłownia,
serwerownia, pracownia muzyczna, laboratorium fotograficzne, pracownia przyrodnicza, sala filmu
animowanego, archiwum.
Parter: otwarta kuchnia wraz z pracownią kulinarną, trzy pomieszczenia wystawiennicze,
kawiarnia wraz z poczekalnią, w której mieści się „wymiennik sąsiedzki” i jest dostęp do książek
i czasopism, punkt informacyjny z recepcją, miejsce zwierzeń, miejsce pamięci, kasa, podręczny
magazyn, klub malucha, sala dostępna dla NGO, toalety, pokój dla rodziców z małymi dziećmi.
Piętro: księgowość, pokój socjalny, sekretariat, pokój dyrekcji, pracownie: plastyczne, kroju
i szycia, rzeźby, językowa; klub książki, klub dyskusyjny, dział promocji i marketingu, dział
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administracyjny, pokój konferencyjny, toaleta z pomieszczeniem socjalnym, kuchnia wraz
z jadalnią.
Poddasze: garderoba dla wykonawców, sala taneczno-ruchowa, sala koncertowa, szatnia do
przebrania się na zajęcia ruchowe.
Ogród: plac zabaw, garaż, pomieszczenie na kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kino letnie,
miejsca na gimnastykę plenerową, koncerty, odpoczynek i rekreację z leżakami i hamakami, altana,
ogród społecznościowy, pomieszczenie ogrodnika, miejsca do siedzenia w cieniu lub w większej
grupie.
Założenia I koncepcji:
● ogród służy jako miejsce kulturalnej i fizycznej aktywności mieszkańców;
● poziom parteru jest przestrzenią reprezentacyjną, to tu mieszkańcy mogą pochwalić się
swoimi pracami stworzonymi w ramach domu kultury; aktywności realizowane na tym
poziomie mogą „wypływać na teren ogrodu”;
● piętro jest przestrzenią z pomieszczeniami dla pracowników oraz pracowniami
artystycznymi;
● poddasze to przestrzeń przeznaczona na spotkania w większym gronie, wymagające więcej
wolnej przestrzeni;
● w piwnicy usytuowane są sale, które nie wymagają dostępu do naturalnego światła, tam
też są ulokowane pracownie „głośne” i pomieszczenia magazynowe.

Warsztaty architektoniczne z Jakubem Szczęsnym.
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Rozkład funkcji w pałacyku Konopackiego wg II koncepcji
Piwnica: sala dla młodzieży, pracownia ceramiczna z piecem, stolarnia, pracownia renowacji mebli,
warsztat rowerowy/majsterkowicza, pracownia dźwiękowa, sala filmu animowanego, pracownia
fotograficzna wraz z ciemnią, kotłownia, warsztat pracownika gospodarczego, magazyn dla osoby
sprzątającej, magazyn sprzętu nagłośniającego, magazyn sprzętu ogrodniczego, serwerownia;
Parter: poczekalnia z komputerami i „wymiennikiem sąsiedzkim”, wózkarnia, otwarta kuchnia
z kawiarnią, dział administracyjny, dział księgowy, pokój socjalny, pokój konferencyjny, sekretariat,
kasa, recepcja z informacjami, sala spotkań, dział programowy, pokój dyrekcji, szatnia wraz
z toaletą, klub seniora, klub malucha,
Piętro: pracownie: szycia i mody, rzeźby, decoupage, plastyczna z dostępem do wody, toalety,
pokój wsparcia z oddzielną toaletą, pracownia językowa połączona z pracownią komputerową
archiwum, pokój zwierzeń, gdzie można spotkać się z prawnikiem, psychologiem, ale też można
odrabiać lekcje;
Poddasze: sale dostępne dla NGO, sala taneczno-ruchowa i koncertowa, miejsca do karaoke,
wystaw, z możliwością organizowania klubów dyskusyjnych, sala konferencyjna, garderoba dla
wykonawców, szatnia dla osób uczęszczających na zajęcia ruchowe wraz z toaletą i prysznicem;
Ogród: sad, ogród społecznościowy, stojaki rowerowe, ogród reprezentacyjny, ogród
wielofunkcyjny, miejsce do rekreacji i odpoczynku z leżakami i hamakami, altana, miejsce do gry
w boule, spryskiwacze do podlewania ogrodu, kino letnie, miejsca na gimnastyka plenerową, na
koncerty, gdzie można usiąść w większym gronie, magazyn na sprzęt ogrodniczy połączony
z garażem i miejscem parkingowym.
Założenia II koncepcji:
• ogród służy jako miejsce kulturalnej i fizycznej aktywności mieszkańców;
• poziom parteru jest przestrzenią dostępną, to tu mieszkaniec uzyskuje informacje
na temat funkcjonowania domu kultury, tu jest też ulokowany personel, z którym
można bez problemu porozmawiać;
• piętro przeznaczone jest na pracownie o różnym charakterze, dodatkowo
ulokowano tu pokój, w którym może odpocząć gość/rodzic z małym dzieckiem;
• poddasze to przestrzeń otwarta, jej charakter może zmieniać się w zależności
od potrzeb, ściany są ruchome, więc można organizować spotkania dedykowane
większym i mniejszym grupom;
• piwnica to miejsce pracowni brudne, tam też znajdują się pomieszczenia
magazynowe.
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Warsztaty architektoniczne.

Uczestnicy stwierdzili, że pomieszczenia takie jak łaźnia, pralnia nie powinny znajdować się
w domu kultury, a ich prowadzenie należy do obowiązków MOPS-ów. Obie koncepcje wykluczyły
z oferty domu kultury działania, które można prowadzić w innych instytucjach w okolicy, takich jak
klub malucha, wypożyczalnia książek.
Otwarta kuchnia wraz z kawiarnią oraz strefa poczekalni z kącikiem dla dzieci i kącikiem
komputerowym, która pełni funkcję niezobowiązującego miejsca relaksu na parterze budynku, to
propozycje uczestników warsztatów, które wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. To miejsce
o charakterze domowym, ciepłym oraz spokojnym, gdzie bez problemu można spędzić wolny czas,
czekając na dzieci bądź odpoczywając.
Obie grupy uznały za ważne zagospodarowanie ogrodu jako miejsca, gdzie można realizować się
artystycznie (np. kino plenerowe, zajęcia plastyczne), sportowo (ping- pong, joga) lub odpoczywać
(hamaki i leżaki ). Dzięki strefie zieleni funkcje ulokowane na parterze budynku mogą wtapiać się
w naturalną przestrzeń terenu. Ważnym elementem dwóch koncepcji była strefa wejścia.
Uczestnicy wyraźnie podkreślali rolę recepcji, jako miejsca, gdzie mieszkańcy uzyskują wszystkie
niezbędne informacje dotyczące oferty i sposobu funkcjonowania instytucji. Zastanawiano się
również nad stworzeniem klubów dla młodzieży oraz seniorów. Zdaniem uczestników ze względu
na małą powierzchnię budynku warto zastanowić się nad zagospodarowaniem piwnic na
pracownie/warsztaty niewymagające naturalnego światła (tj. warsztaty fotograficzne wraz
z ciemnią, warsztat majsterkowicza/miejsce naprawiania mebli, rowerów). Obie grupy stwierdziły,
że poddasze, ze względu na małą ilość ścian działowych, może pełnić rolę miejsca spotkań
w większym gronie. Tam grupy zlokalizowały zajęcia grupowe o charakterze ruchowo-tanecznym,
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karaoke, różnego rodzaju wystawy oraz przedstawienia. Grupy podkreśliły, że pracownie
artystyczne/tematyczne powinny być zaprojektowane w taki sposób, by mogły odpowiadać na
wiele potrzeb, zarówno jako przestrzenie do zajęć z decoupage’u oraz jako pracownia malarska,
plastyczna czy krawiecka.
W trakcie warsztatu uczestnicy dostrzegli, że praca architekta wymaga bardzo dużej wiedzy oraz
umiejętności łączenia różnych informacji na temat potrzeb użytkowników. W trakcie rozmów
w grupach mieszkańcy dokonywali trudnych wyborów dotyczących rozmieszczenia funkcji, dzięki
czemu „na własnej skórze” przekonali się, że stworzenie domu kultury jest skomplikowane
i wymaga bogatej wiedzy oraz zaangażowania i wglądu w lokalne potrzeby.
Warsztaty architektoniczne to formuła działań konsultacyjnych o wyraźnej strukturze. Uczestnicy
brali udział w trzygodzinnym spotkaniu, zdawaliśmy sobie sprawę, że wymaga to od nich
poświęcenia czasu, dlatego na tej formule nie zakończyliśmy działań mających na celu zbieranie
wiedzy na temat potrzeb mieszkańców dotyczących domu kultury w pałacyku Konopackiego.
3.3. Konsultacje mobilne
Formy konsultacji różnią się od siebie poziomem dostępności dla przeciętnego mieszkańca. Mogą
się odbywać w formie spotkań warsztatowych, popularne jest też organizowanie plenerowych
stanowisk w miejscu, które bezpośrednio jest związane z tematem konsultacji. Nasz zespół
zdecydował się pójść krok dalej. Wybraliśmy formę konsultacji mobilnych, podczas których
szukaliśmy rozmówców na osiedlu. Z naszych wcześniejszych doświadczeń wynikało, że taka forma
konsultacji pozwoli zbadać potrzeby największej liczby potencjalnych użytkowników domu kultury.
Skłoniła nas do tego też specyfika osiedla Nowa Praga, którą poznaliśmy podczas fokusa
z aktywnymi mieszkańcami. Okazało się wtedy, że osoby mieszkające w tym rejonie Pragi-Północ
są mocno związane ze swoim miejscem zamieszkania. Tworzą mikrowspólnoty lokalne jednego
podwórka czy jednej ulicy i tam spędzają swój wolny czas. Doszliśmy więc do wniosku, że
będziemy skuteczniejsi, jeśli odwiedzimy ich właśnie tam, niż gdybyśmy zapraszali ich do urzędu
dzielnicy czy domu kultury przy ul. Dąbrowszczaków. Trzeba też podkreślić, że aktywność
obywatelska mieszkańców Pragi-Północ jest niższa w porównaniu z mieszkańcami innych dzielnic
Warszawy. Słabiej znają miejskie narzędzia partycypacji, więc może być trudno zachęcić ich do
przyjścia w wyznaczone miejsce i wzięcia udziału w konsultacjach.
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Mobilna makieta przedstawiająca pałacyk Konopackiego.

Narzędzia konsultacji i sposób ich prowadzenia
Naszym głównym narzędziem podczas konsultacji mobilnych była makieta przedstawiająca pałacyk
Konopackiego. Składała się z czterech kondygnacji, które można było zdejmować i prezentować
mieszkańcom – każdy poziom osobno. Jej projektantka odwzorowała też ogród otaczający
budynek wraz z drzewostanem. W makietę został wpisany pierwszy model funkcjonowania domu
kultury (opisany powyżej).
Makieta była ustawiona na wózku, dzięki czemu mogliśmy łatwo przemieszczać się po ulicach
Nowej Pragi. Konstrukcja miała też swoje walory promocyjne, ponieważ przykuwała uwagę
mieszkańców i zachęcała do nawiązania z nami kontaktu.
Mieliśmy ze sobą formularze, w którym zapisywaliśmy wypowiedzi respondentów, z trzema
głównymi pytania badawczymi:
● Proszę spojrzeć na funkcje, jakie ma pełnić w przyszłości dom kultury w pałacyku
Konopackiego. Czy brakuje tu jakiejś istotnej funkcji? Czy któraś z tych funkcji jest zbędna?
Czy popierasz którąś z funkcji szczególnie?
● Z jakich sal/miejsc w Domu Kultury chciał(a)byś korzystać. Jakiego rodzaju zajęcia mogłyby
się tam odbywać? W czym chciał(a)byś uczestniczyć (sam(a), ze znajomymi, z rodziną)?

Raport z procesu konsultacyjnego „Pałacyk Konopackiego – wspólne miejsce kultury” przeprowadzonego przez Spółkę Dobre Pomysły ę,
w oparciu o metody i zespół z współpracujący z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”

● Jaka powinna być wskazana przez Ciebie sala/miejsce, żebyś czuł(a) się w niej dobrze? Co
powinno się w niej znajdować? Gdzie powinna się mieścić?
Formularz zawierał też metryczkę oraz miejsce na notatki niezwiązane z trzema kluczowymi
pytaniami.
(Formularz badania stanowi załącznik nr 2).
Punktem wyjścia do dyskusji było zaprezentowanie wszystkich funkcji domu kultury znajdujących
się w modelu. Stosowaliśmy dwie techniki. Z częścią mieszkańców „przechodziliśmy” przez
wszystkie kondygnacje makiety i pokazywaliśmy im poszczególne pomieszczenia. Czasem
korzystaliśmy z tabeli, do której zostały wpisane wszystkie funkcje podzielone na 4 strefy: strefa
relaksu/miejsca spotkań, strefa twórczości, strefa wielofunkcyjna i strefa administracyjna. Dzięki
temu mieszkańcy mogli się zorientować, jakie rodzaje aktywności są wstępnie planowane
w pałacyku Konopackiego i wyrazić swoją opinię na ich temat. Sprawdzaliśmy, czy zaproponowane
działania nie dublują się z działaniami innych instytucji. Staraliśmy się też odkrywać nowe potrzeby
mieszkańców, które nie zostały zaspokojone w proponowanym modelu. W końcu testowaliśmy,
czy zaproponowane funkcje trafiają w potrzeby mieszkańców Nowej Pragi.
Funkcje pałacyku Konopackiego z podziałem na strefy
Strefa
relaksu/miejsca
spotkań

Strefa twórczości

Strefa wielofunkcyjna Strefa
administracyjno-biurowa

Leżaki/hamaki
w ogrodzie

Pracownia kulinarna
– zajęcia kulinarne
dla rodziców (dzieci
jako jury)

Wystawy –
prezentacja prac
podopiecznych/wysta
wy lokalnych
artystów (czy sala,
czy inna przestrzeń –
korytarz?)

Szatnia z szafkami
dla osób
przychodzących
do DK

Ogniska z gitarą

Sala taneczno-ruchowa – zespół
taneczny, balet dla
dorosłych,
samoobrona dla
kobiet, joga, sport
dla młodzieży

Retro potańcówki

Kuchnia

Kino letnie

Możliwość

Karaoke

Szatnia do
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w ogrodzie

odrabiania lekcji

przebierania na
zajęcia ruchowe

Kameralne
koncerty
plenerowe

Pracownia
komputerowa –
e-sporty,
programowanie,
robotyka,
projektowanie 3D

Sala dostępna –
przestrzeń do
działań/spotkań dla
praskich organizacji,
grup nieformalnych

Ogród
społecznościowy

Pracownia szycia
i mody

Debaty, np. na temat
miasta/dzielnicy/edu
kacji obywatelskiej

Plac zabaw

Stolarnia

Koncerty

Przestrzeń, gdzie
można usiąść
większą grupą

Pracownia
renowacji starych
przedmiotów

Przedstawienia

Siedziska w cieniu

Warsztat
rowerowy/majsterk
owicza

Kasa

Stojaki rowerowe

Pracownie językowe

Dział programowy

Ujęcie wody pitnej
(oligoceńskiej) –
kranik dla osób
przebywających
w DK

Studio dźwiękowe

Pokój dla dyrektora

Gimnastyka
plenerowa, np.
joga

Sala filmu
animowanego

Salka
konferencyjna/szkol
enia/spotkania z
gośćmi

Ogród o funkcji
reprezentacyjnej
(„ukwiecony,

Pracownie
plastyczne

Recepcja/informacja
/punkt zwierzeń

Garderoba dla
wykonawców

Toalety

Sekretariat
Księgowość
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kolorowy jak
z bajki”)
Klub seniora

Pracownie
muzyczne

Dział
administracyjny

Młodzieżowy Klub

Pracownia rzeźby
i ceramiki (+ piec
ceramiczny)

Magazynek dla
osoby sprzątającej

Klub książki

Sala decoupage’u

Magazyn sprzętu
nagłośnieniowego

Kawiarnia/kluboka
wiarnia –
prowadzona przez
spółdzielnię
socjalną
(zatrudniającą
okolicznych
mieszkańców)

Pracownia
historyczna –
historia i kultura
praska („Dzieje
rodzin praskich”)

Magazynki w salach
w celu
przechowywania
materiałów do zajęć

Strefa
Dyżury
domowa/poczekal- psychologa/praw
nia/miejsce relaksu nika
z książkami,
zabawkami dla
dzieci,
komputerami

Warsztat dla
pracownika
gospodarczego

Miejsce, gdzie
można prowadzić
wymiennik
sąsiedzki

Serwerownia

Pracownia
fotograficzna +
ciemnia

Dostęp do książek,
czasopism i gier
planszowych dla
wszystkich, może
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przy klubokawiarni
Sztuka w ogrodzie

W dalszej części rozmowy przechodziliśmy do indywidualnych potrzeb respondentów. Szukaliśmy
w naszym modelu takich przestrzeni, z których dana osoba chciałaby korzystać sama lub ze swoimi
znajomymi/rodziną. Przez podejście nakierowane na potrzeby rozmówców chcieliśmy uniknąć
tworzenia artefaktów, które mogą powstać, kiedy np. młodzież wypowiada się na temat potrzeb
seniorów.
Celem trzeciego pytania było zdobycie szczegółowej wiedzy, która może okazać się przydatna przy
tworzeniu Programu funkcjonalno-użytkowego. Założyliśmy, że niektórzy mieszkańców będą
chcieli rozwijać w domu kultury swoje pasje i zainteresowania, w związku z czym mogą też być
ekspertami w kwestii niezbędnego wyposażenia sali, jej charakteru, usytuowania. Zdawaliśmy
sobie sprawę, że niektórzy respondenci będą w stanie wskazać, co chcieliby robić w przyszłym
domu kultury, ale nie wypowiedzą się na temat zaaranżowania przestrzeni czy jej wyposażenia.
Uznaliśmy jednak, że uwagi nawet części respondentów mogą okazać się kluczowe dla architekta,
który będzie tworzył program funkcjonalno-użytkowy pałacyku.

Mieszkańcy podczas konsultacji mobilnych.

Mieszkańcy opowiadali nam też sporo na temat specyfiki Nowej Pragi i obecnej działalności domu
kultury przy Dąbrowszczaków. Uważnie ich słuchaliśmy i notowaliśmy ważniejsze wątki.
Potraktowaliśmy to jako wartość dodaną naszych konsultacji mobilnych. Wnioski z tych rozmów
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mogą posłużyć dyrekcji domu kultury do wprowadzania drobnych korekt i ulepszeń w bieżącym
funkcjonowaniu instytucji. Dlatego wnioski z tych rozmów umieściliśmy w raporcie.
Zespół badawczy
Konsultacje mobilne zostały przeprowadzone przez Ludwikę Ignatowicz i Adama Kadenaci.
Wspierała ich w tym koordynatorka całego projektu, Eliza Gryszko. Podczas każdego dnia
mobilnych konsultacji w zespole badawczym była przynajmniej jedna z osób pracujących w Domu
Kultury Praga. Praktycznie przez cały czas była z nami Katarzyna Świerzewska, nowa dyrektor
Domu Kultury Praga. Pracownicy byli tylko nie obserwatorami, lecz częścią zespołu, która
przeprowadzała konsultacje. Byli już przeszkoleni i wdrożeni w sposoby korzystania z narzędzi
konsultacji podczas warsztatów. Zależało nam na tym, żeby mieli możliwość bezpośredniego
kontaktu z mieszkańcami, podczas którego mogą poznać ich potrzeby, dowiedzieć się więcej na
temat ich stylu życia. Dzięki temu mogli skonfrontować obecną ofertę i plany na przyszłość nie
tylko z użytkownikami ich instytucji, ale też z mieszkańcami, którzy do tej pory nie korzystali
z działań realizowanych przez dom kultury.

Mieszkańcy podczas konsultacji mobilnych.

Terminy i miejsca prowadzenia mobilnych konsultacji
Mobilne konsultacje były realizowane przez 5 dni (3, 4, 5, 11 i 12 czerwca). Długi czas trwania miał
zapewnić nam zebranie jak najobszerniejszego materiału do analizy. Wybór miejsc nie był
przypadkowy. Podczas fokusa z aktywnymi mieszkańcami polecono nam szczególnie dwie
lokalizacje: bazar przy Strzeleckiej i bazar przy Namysłowskiej. Oba miejsca funkcjonują tylko
w wybrane dni, jednak cena i jakość towarów przyciąga tam wielu mieszkańców. Natomiast
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podczas spaceru badawczego mieszkańcy pokazali nam m.in. praskie podwórka, na których
mieszkańcy są najbardziej aktywni i chętni do działania. Przejawem tej aktywności są place zabaw
dla dzieci (ul. Strzelecka 6) czy piękne ogródki (ul. Środkowa 18). Ci mieszkańcy chętnie angażują
się też w działania realizowane przez praskie stowarzyszenia. Zależało nam na poznaniu opinii
aktywnych mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy się odwiedzić ich na podwórkach, na których
spędzają większość swojego wolnego czasu. Na podstawie spaceru badawczego wybraliśmy
następujące miejsca: Strzelecka 6, Strzelecka 7/9, Strzelecka 21/25, Strzelecka 34, Stalowa 51,
Stalowa 44, Środkowa 18. Do tej puli dodaliśmy jeszcze jedno miejsce (Inżynierska 9) polecone
nam przez Monikę Wesołowską, lokalną aktywistkę.
Postanowiliśmy skorzystać też z lokalnego wydarzenia, które mogło przyciągnąć aktywnych
mieszkańców. Przy pl. Hallera, w Centrum Wielokulturowym, był organizowany przez Centrum
Komunikacji Społecznej Festiwal Aktywnego Mieszkańca. Nasza makieta i badacze pojawili się
również tam.
Ostatnim miejscem, gdzie były prowadzone konsultacje społeczne, był teren otaczający pałacyk
Konopackiego. Zależało nam na tym, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z budynkiem i jego
ogrodem „na żywo”, a nie tylko za pośrednictwem makiety. Niestety nie mieliśmy możliwości, żeby
wejść do budynku, ponieważ jest to obecnie zabronione. Ale mieszkańcy mogli zapoznać się z bryłą
budynku i jego ogrodem, który stanowi duży potencjał tego miejsca i jest ważnym argumentem za
tym, żeby powstała tu instytucja kultury.
Warto dodać, że podczas przemieszczania się między wybranymi punktami konsultacji
wielokrotnie zatrzymywaliśmy się po drodze, żeby porozmawiać z mieszkańcami. Czasem
inicjatywa wychodziła od nich, czasem od nas. To jeszcze bardziej zwiększyło pulę i różnorodność
naszych respondentów, co korzystnie wpłynęło na proces konsultacji.
Statystyki mobilnych konsultacji
Termin
konsultacji

Godzina

Miejsce

Liczba
uczestników

1.

3 czerwca

9.00 – 11.00

bazarek przy Strzeleckiej

37 osób

2.

4 czerwca

10.00 – 14.00

aktywne, praskie podwórka

47 osób

3.

5 czerwca

10.00 – 13.00

ogród przy pałacyku
Konopackiego

28 osób

4.

11 czerwca

9.00 – 10.30

bazar przy Namysłowskiej

38 osób

5.

11 czerwca

11.00 – 12.30
16.00 – 17.30

Festiwal Aktywnego
Mieszkańca

31 osób

6.

12 czerwca

10.00 – 13.00

ogród przy pałacyku

46 osób
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Konopackiego
RAZEM

217 osób

Mieszkańcy podczas konsultacji mobilnych.

3.4. Spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych – przebieg i wnioski.
15 czerwca w Domu Kultury Praga zorganizowaliśmy spotkanie, aby zaprezentować i podsumować
wyniki konsultacji dla poszczególnych etapów projektu. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy
(w tym spora reprezentacja seniorów), pracownicy Domu Kultury, przedstawiciele Biura Kultury
(dyrektor Tomasz Thun-Janowski) oraz przedstawiciele władz dzielnicy (burmistrz Wojciech
Zabłocki, wiceburmistrz Dariusz Wolke), w sumie około 25 osób. W pierwszej części, jako zespół
odpowiedzialny za realizację działań konsultacyjnych, przedstawiliśmy prezentację, w której
zawarte były informacje na temat celu konsultacji, sposobu pozyskiwania wiedzy oraz wnioski
z przeprowadzonych prac konsultacyjnych.
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Spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych.

Po prezentacji otwarto dyskusję na temat wniosków, można było zadać dodatkowe pytania
dotyczące procedury konsultacyjnej. Dyskusja była bardzo ożywiona, mieszkańcy oraz
przedstawiciele urzędu chętnie zabierali głos.
W trakcie spotkania mieszkańcy poznali dwa stanowiska władz miasta. Burmistrz wraz
z wiceburmistrzem poinformowali o możliwości ulokowania w pałacyku Konopackiego przedszkola
oraz wybudowania domu kultury w Parku Praskim. Natomiast dyrektor Biura Kultury powiedział,
że pałacyk Konopackiego to idealne miejsce do tworzenia instytucji o charakterze kulturalnym
i społecznym. Głos zabrała starsza mieszkanka Nowej Pragi, która była zmieszana dyskusją władz,
zwróciła uwagę na odpowiedzialność wykonawców: jeśli chodziliście i pytaliście mieszkańców na
Pradze o pałacyk Konopackiego, to musi to teraz być zrealizowane, bo Praga pamięta.
Dużo czasu poświęcono na rozmowę na temat możliwości zagospodarowania wnętrza Pałacu
Konopackiego. Mieszkańcy oraz pracownicy domu kultury zdają sobie sprawę, że pałacyk jest zbyt
mały wobec potrzeb mieszkańców i nie może pełnić funkcji jedynego domu kultury na terenie
Pragi-Północ. W trakcie dyskusji głos zabrał burmistrz Dariusz Wolke, który zaznaczył, że na PradzePółnoc jest potrzebny dom kultury z prawdziwego zdarzenia, że jest potrzeba dużej sali
widowiskowej, która zmieści 300 osób. Jedna z mieszkanek stwierdziła, że potrzebuje na Nowej
Pradze czegoś na kształt Centrum Aktywności Lokalnej Paca 40, miejsca otwartego na
mieszkańców, z ogrodem, gdzie człowiek może się zgłosić i coś zrobić. Jacek Grunt-Mejer
(koordynator ds. realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych) stwierdził, że pałacyk
Konopackiego jest dostępny w trybie pieszym, leży w sercu dzielnicy i ten potencjał jego zdaniem
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trzeba wykorzystać. Zastanawiano się również, jak mógłby funkcjonować dom kultury przy
ul. Dąbrowszczaków z filią w pałacyku Konopackiego.
Mieszkańcy dowiedzieli się też o planach władz dzielnicy dotyczących terenów zielonych wokół
pałacyku. Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoła ma zaplanowaną w tym miejscu
inwestycję o charakterze sportowym – bieżnię. Mieszkańcy zauważyli, że liczba aktywności, które
chcą realizować prażanie w ogrodzie, jest nieadekwatna do wielkości terenu zielonego, co
wzbudziło wiele emocji.
Burmistrz Wojciech Zabłocki zaproponował, żeby do pałacyku przenieść Miejsce Aktywności
Lokalnej, które jest planowane przy ul. Markowskiej 23, natomiast budynek przy ul. Markowskiej
w całości przeznaczyć na mieszkania komunalne.

Burmistrz Wojciech Zabłocki w trakcie spotkania podsumowującego proces konsultacji społecznych.

Wysiłek włożony w realizację konsultacji społecznych oraz materiał zebrany na temat potrzeb
mieszkańców dotyczących działań kulturalnych oraz pracy nad więziami lokalnymi na pewno nie
zostaną niewykorzystane. Wiedza zebrana podczas procesu konsultacyjnego została doceniona
przez pracowników domu kultury, którzy doskonale znają potrzeby mieszkańców i wiedzą, co jest
atrakcyjne. Bazując na tej wiedzy, mogą zaktualizować ofertę, co może przyczynić się do
zwiększenia liczby użytkowników domu kultury.
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4.

Wiedza zdobyta podczas konsultacji społecznych

4.1. Historia materialna/niematerialna i jej znaczenie dla mieszkańców
Zaobserwowaliśmy, że dla społeczności dzielnicy bardzo ważnym wątkiem jest historia miejsca.
Podczas konsultacji terenowych osoby mieszkające najbliżej pałacyku opowiadały np. że pamiętają
czasy, kiedy chodziły do przedszkola mieszczącego się w pałacyku Konopackiego. Miejsce to
kojarzone jest pozytywnie. Świadomość, że jest to jeden z pierwszych murowanych budynków, ma
większość mieszkańców. Dla prażan ważny jest zabytkowy charakter pałacyku Konopackiego,
podkreślają wartość jego formy architektonicznej oraz skromnych detali. Badacze tłumaczyli, że
będzie to zachowane podczas prac remontowych przebiegających według wytycznych
konserwatora zabytków.
Dziedzictwo
historyczne
pałacyku
Konopackiego
powinno
zostać
upamiętnione
w widocznym, ogólnodostępnym miejscu. Zdaniem respondentów młode pokolenia powinny
wiedzieć,
komu
zawdzięczają
powstanie
Nowej
Pragi.
Prażanie
mówili
o różnych formach upamiętnienia założyciela dzielnicy, wśród nich są:
● popiersie w ogrodzie,
● patronat (nadanie domowi kultury imienia Ksawerego Konopackiego),
● ściana pamięci ze zdjęciami i z historycznymi informacjami.
4.2. Wizja funkcjonowania domu kultury w pałacyku Konopackiego
Podczas konsultacji mieszkańcy kotwiczyli się głównie na poziomie projektowania przestrzeni
w pałacyku Konopackiego lub propozycji konkretnych działań, które mogłyby mieć miejsce w domu
kultury. Na podstawie tych wypowiedzi można jednak wejść na poziom wyżej i przedstawić wizję
funkcjonowania domu kultury w pałacyku Konopackiego, który wyłania się z wypowiedzi
mieszkańców. Pierwszy zasób wiedzy zebranej podczas konsultacji dotyczy właśnie tej kwestii.
Lokalność pałacyku
Na Pradze-Północ w dyskusji pomiędzy władzami dzielnicy, władzami miasta i mieszkańcami
zderzają się ze sobą dwie wizje domu kultury. Z jednej strony mamy „dom kultury z prawdziwego
zdarzenia”. Poprzez ten termin rozumiemy dużą, centralną instytucję, o rozbudowanym zapleczu
technicznym (m.in. z salą widowiskową na kilkaset osób), która ma zaspokajać większość potrzeb
kulturalnych mieszkańców dzielnicy. Na drugim biegunie jest wizja kilku małych, lokalnych „miejsc
kultury”, które dostarczają oferty kulturalnej mieszkańcom najbliższych kwartałów, wspierają ich
w realizacji własnych pomysłów oraz służą integracji lokalnej społeczności.
Podczas konsultacji wyraźnie dominowała wizja małych, lokalnych „miejsc kultury”. Pałacyk
Konopackiego miałby pełnić taką funkcję dla mieszkańców wschodniej części osiedla Nowa Praga.
Centralna instytucja nie sprawdziłaby się na terenie Pragi-Północ, niezależnie od tego, gdzie by
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powstała. Umiejscowienie w pałacyku Konopackiego jedynej, dzielnicowej instytucji kultury byłoby
zdaniem mieszkańców błędem, ze względu na kilka istotnych czynników:
Bariery architektoniczne: Aleja Solidarności przecina dzielnicę na pół. Nowa Praga i Pelcowizna są
słabo skomunikowane ze Starą Pragą i Szmulowizną, dotyczy to zarówno poruszania się pieszo, jak
i komunikacją miejską. Niezależnie od tego, na którym osiedlu miałby powstać centralny dom
kultury, mieszkańcy pozostałych będą mieli do niego utrudniony dostęp.
Różnice potrzeb mieszkańców dwóch części Nowej Pragi: Prażanie wyróżniają się na tle
mieszkańców innych dzielnic silnym poczuciem tożsamości lokalnej. Na Nowej Pradze przeważają
rodziny, które mieszkają tam od pokoleń i mocno identyfikują się z tym miejscem. Jednak podczas
konsultacji mieszkańcy podkreślali, że społeczność zamieszkująca przedwojenne kamienice na
wschód od ul. 11 Listopada i powojenne osiedla (Praga 1, Praga 2) różnią się od siebie pod kątem
demograficznym (wiek, status społeczny, skala bezrobocia). Te dwie części Nowej Pragi są też
odmienne pod względem urbanistycznym i funkcjonalnym przestrzeni. Widoczny podział osiedla
skutkuje różnymi potrzebami mieszkańców. Przykładów jest wiele. Dla osób ze wschodniej części
Nowej Pragi kluczową potrzebą jest dostęp do przestrzeni zielonych (co pałacyk Konopackiego
mógłby zaspokoić). Mieszkańcy zachodniej części nie podnosili tej kwestii, ponieważ ich budynki są
zatopione w zieleni, a w pobliżu znajduje się park Praski.
Przywiązanie do mikrowspólnot: Na Pradze-Północ istnieje zjawisko mocnego przywiązania do
podwórka i ulicy, na której się mieszka, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Mieszkańcy mają
tendencję do spędzania wolnego czasu jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania i zdaniem
uczestników fokusa nawet najbardziej atrakcyjny centralny dom kultury tego nie zmieni.
Silne poczucie tożsamości związane z najbliższą okolicą stanowi zjawisko, do którego Dom Kultury
Praga powinien się dostosować i w oparciu o nie budować swoje działania. Będzie to możliwe, jeśli
nastąpi terytorialna dywersyfikacja działań kulturalnych. Warto podkreślić, że wizja kilku „miejsc
kultury” na terenie dzielnicy umożliwi korzystanie z oferty kulturalnej grupom, które są najbardziej
defaworyzowane w przestrzeni publicznej, czyli osobom starszym i matkom z dziećmi. Tym
grupom najtrudniej jest poruszać się na dłuższe dystanse. Szczególnie na Pradze-Północ, gdzie
komunikacja miejska wewnątrz dzielnicy jest niewystarczająca, a w przestrzeni publicznej brakuje
nawet ławek, na których można by odpocząć.
To wszystko każe przypuszczać, że pałacyk Konopackiego będzie miał lokalny charakter. Trzon jego
użytkowników będą stanowili mieszkańcy wschodniej części Nowej Pragi. Należy brać to pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Domu Kultury Praga przy
ul. Dąbrowszczaków.
Dom kultury jako miejsce spotkań
Sposób funkcjonowania domów kultury ulega ostatnio zmianom. Tradycyjne podejście zakłada, że
instytucja dostarcza mieszkańcom gotową ofertę kulturalną, z której mogą korzystać. Coraz
częściej wzbogaca się działalność domu kultury o inne komponenty. Jednym z nich jest
traktowanie domu kultury jako miejsca spotkań, gdzie mieszkańcy mogą się poznawać
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i integrować. Na różnych etapach konsultacji zgłaszano taką potrzebę, a jej najbardziej widocznym
przejawem są propozycje dotyczące ogrodu otaczającego pałacyk Konopackiego. Zdaniem
mieszkańców powinno to być miejsce, gdzie mogliby w swobodny sposób spędzać razem wolny
czas. Ogród powinien być otwarty jak najdłużej. Postulowali, żeby był wyposażony w ławki, leżaki,
altanę, które umożliwiałyby spotkania. Ogród mógłby być też miejscem, gdzie odbywają się
sąsiedzkie grille czy plenerowe transmisje sportowe, które są postrzegane jako najbardziej
uniwersalny sposób integrowania się mieszkańców.
Również w samym budynku mieszkańcy zaproponowali liczne przestrzenie, gdzie mogliby spędzać
wolny czas z sąsiadami, znajomymi czy rodziną. W modelu funkcjonowania domu kultury pojawiła
się kawiarnia, klub książki/klub dyskusyjny, klub seniora czy klub młodzieżowy. Rozmówcy
podkreślali, że jedna z sal wielofunkcyjnych powinna być udostępniana na spotkania mieszkańców
zrzeszonych w nieformalnych grupach czy organizacjach pozarządowych.
Podczas mobilnych konsultacji ciekawą metamorfozę przeszła pracownia kuchenna, która została
zaproponowana w modelu funkcjonowania domu kultury. Z miejsca, w którym odbywają się
zajęcia kulinarne, przekształciła się w otwartą kuchnię, gdzie mieszkańcy mogą gotować i jeść
wspólne posiłki.
Promowanie domu kultury jako miejsca spotkań może przyczynić się do zwiększenia liczby
odbiorców instytucji. Według mieszkańców ogród, kawiarnia czy otwarta kuchnia mogą
sprowadzić do domu kultury osoby, które do tej pory nie korzystały z jego oferty, dzięki
przełamaniu wizerunku domu kultury jako miejsca elitarnego.
Dom kultury działający dla wszystkich mieszkańców
Dla mieszkańców bardzo ważne było, żeby dom kultury w pałacyku Konopackiego działał na rzecz
dzieci i młodzieży. Podkreślali, że dla tych grup inne instytucje kultury nie mają oferty. W domu
kultury powinny funkcjonować różnorakie pracownie, które będą proponować dzieciom
i młodzieży szeroki wachlarz zajęć. Największym zainteresowaniem w tej grupie cieszył się pomysł
pracowni naukowej z możliwością robienia eksperymentów oraz nowoczesna pracownia
komputerowa umożliwiająca naukę programowania, robotyki itp. Również seniorzy postrzegali
powstanie tej instytucji jako szansę na wzbogacenie ich życia. Na ul. Środkowej działał klub
seniora. Został zlikwidowany, ponieważ pomieszczenie, w którym spotykali się seniorzy, zostało im
odebrane i przeznaczone na inne cele. Jednak dalej chcą wspólnie działać. Podczas konsultacji
spotkaliśmy kilku byłych członków klubu, którzy marzą o reaktywacji tego miejsca i kontynuowaniu
działań dla seniorów we wschodniej części Nowej Pragi. Seniorzy z ul. Środkowej mają utrudnioną
możliwość korzystania z oferty na ul. Dąbrowszczaków, ponieważ dla nich dystans 600 metrów do
pokonania jest poważną barierą.
Pojawiły się głosy, że warto stawiać na pracownie, z których będą mogli korzystać wszyscy, bez
względu na wiek. Nie tylko w ramach zajęć, ale też na własną rękę. Bardzo podobał się pomysł
„brudnej” pracowni ze stolarnią, warsztatem rowerowym itp. Ta przestrzeń świetnie sprawdzi się
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w pracy z dziećmi i młodzieżą, będzie też atrakcyjna dla dorosłych. Planując pracownie w nowym
domu kultury, warto brać pod uwagę, że również osoby dorosłe chciałyby z nich korzystać. Jeśli nie
w ramach zajęć, to na własną rękę, by realizować swoje projekty.
Pojawił się też wątek wspólnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami i osób sprawnych. Na
Pradze są miejsca i organizacje, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, ale brakuje
inicjatyw, które by łączyły i integrowały. W dzielnicy działa tylko jedno przedszkole integracyjne. Po
tej stronie Wisły jest większa tendencja, żeby te dzieci ukrywać. Zdaniem mieszkańców dom
kultury powinien podjąć próbę i skonstruować ofertę, która będzie dawała możliwość integracji.
Jednym z pomysłów było zorganizowanie w pałacyku kawiarni na kształt kawiarni Życie Jest Piękne
https://www.facebook.com/Klubokawiarnia-%C5%BBycie-jest-fajne(działa
na
Ochocie:
1674935736078197/),
w
której
zatrudnione
są
osoby
z autyzmem.
Na podstawie konsultacji widać, że różne grupy mieszkańców Nowej Pragi chciałyby korzystać
z przestrzeni nowego domu kultury w pałacyku Konopackiego. Nie ma jednak konieczności, żeby
dla każdej z nich tworzyć ofertę. Część, zamiast zajęć, wolałaby dostać przestrzeń do działania,
gdzie mogłaby rozwijać swoje pasje i realizować swoje pomysły. Na pierwszym miejscu trzeba
postawić dostępność i możliwość korzystania na własną rękę z zasobów pałacyku Konopackiego.
Warto też organizować wydarzenia, które mają moc przyciągania wszystkich grup wiekowych,
takich jak pikniki sąsiedzkie w ogrodzie czy wspólne oglądanie meczów reprezentacji Polski.
Dom Kultury wspierający/sieciujący lokalne organizacje
Na Pradze-Północ znajduje się sporo podmiotów działających w sferze kultury. Uczestnicy
konsultacji wymieniali głównie organizacje pozarządowe (np. Towarzystwo Przyjaciół Pragi) czy
lokalne kawiarnie (np. To Się Wytnie). Na Pradze-Północ funkcjonują też nieformalne grupy
mieszkańców organizujące wydarzenia kulturalne (na przykład POSUL, czyli Praski Otwarty
Samozwańczy Uniwersytet Latający).Według mieszkańców dom kultury w pałacyku Konopackiego
powinien sieciować i wspierać powyższe podmioty. Wsparcie nie powinno się ograniczać tylko do
udostępnienia przestrzeni i sprzętów. Dom kultury powinien organizować spotkania, podczas
których instytucje będą mogły wymieniać się doświadczeniami i planować wspólne wydarzenia
(np. Święto Ulicy Stalowej). Stanowiłby on też łącznik między nimi a nowymi instytucjami
(np. Centrum Kreatywności), które w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji będą
powstawać w najbliższym czasie w dzielnicy. Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi podmiotami
dom kultury będzie znał całość oferty kulturalnej na Nowej Pradze. Mając rozległą wiedzę, będzie
mógł budować swój program tak, żeby wypełniać luki w ofercie i nie powielać działań.
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4.3. Przestrzenie funkcjonalne w pałacyku Konopackiego
Ze względu na zastosowane narzędzie (makieta) i formę konsultacji (przedstawienie wstępnego
modelu funkcjonowania domu kultury) rozmowa z mieszkańcami podczas konsultacji dotyczyła
głównie przestrzeni funkcjonalnych, które w przyszłości mają znaleźć się w pałacyku Konopackiego.
Rozmowę rozpoczynaliśmy od zaprezentowania każdej strefy: relaksu/miejsca spotkań, twórczości,
wielofunkcyjnej i administracyjnej. Prosiliśmy mieszkańców, żeby wskazali:
● funkcje, których brakuje,
● funkcje, które ich zdaniem są zbędne,
● funkcje, które szczególnie im się podobają.
W dalszej części rozmowy staraliśmy się doprecyzowywać te wypowiedzi i docierać do motywacji
mieszkańców. Dzięki temu uzyskaliśmy sporo wiedzy na temat tego, jaki model funkcjonowania
powinien przyjąć pałacyk Konopackiego, a w związku z tym jakiego rodzaju działania są w nim
pożądane.
Przestrzenie, które cieszyły się największym powodzeniem wśród mieszkańców
Mieszkańcy bardzo pozytywnie i żywiołowo reagowali na wstępny model funkcjonowania domu
kultury w pałacyku Konopackiego. Podkreślali, że oferta kulturalna we wschodniej części osiedla
Nowa Praga jest tak uboga, że cokolwiek by nie powstało w tym miejscu, to mieszkańcy odczuliby
dużą jakościową zmianę. W trakcie dalszej rozmowy respondenci zaczęli ujawniać, co szczególnie
podoba im się w pomyśle wypracowanym podczas warsztatów architektonicznych.
Ogród
Największym powodzeniem cieszył się ogród otaczający pałacyk Konopackiego.
Na Nowej Pradze bardzo brakuje miejsc do siedzenia w przestrzeni publicznej. Jeśli już są,
to zajmują je osoby pijące i przeciętny mieszkaniec nie może z nich skorzystać. Miejsce do relaksu
jest tutaj niezmiernie potrzebne, dlatego mieszkańcy podkreślali, że zaaranżowanie ogrodu pod
kątem wspólnego odpoczynku jest świetnym pomysłem. Wizja miejsca, gdzie mamy ławki, hamaki,
altankę, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta, cieszyła się dużym powodzeniem wśród
mieszkańców. Mieszkańcy oczekują, że ogród będzie przestrzenią, która da im kontakt z naturą.
Marzy im się, żeby powstało tam oczko wodne, minifontanna/wodospad, co będzie wzmacniać
relaksujące działanie tego miejsca. Nasi rozmówcy bardzo wysoko ocenili też wielofunkcyjność
ogrodu. Może on służyć do działań sportowych (sporty miejskie, jak boule, frisbee, badminton),
integracyjnych (sąsiedzkie pikniki, wspólne oglądanie transmisji sportowych), prowadzenia zajęć
(joga na trawie) czy organizowania plenerowych występów (teatralnych, muzycznych). Można
powiedzieć, że zdaniem mieszkańców ogród jest kluczowym elementem przyszłego domu kultury,
jego wartością dodaną, która mocno przemawia za stworzeniem właśnie w pałacyku Konopackiego
takiej instytucji.
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Wielofunkcyjna kawiarnia
Dużym powodzeniem wśród mieszkańców cieszył się pomysł otwarcia w pałacyku kawiarni.
Kawiarnia pełniłaby ważną funkcję zapraszającą, budującą wizerunek domu kultury jako miejsca
otwartego i przyjaznego. W kawiarni mogłaby się też odbywać część działań (np. dyskusyjny klub
książki), byłaby więc dodatkową przestrzenią wielofunkcyjną. Świetnie wpisuje się to w trend
kulturotwórczej roli kawiarni, który jest widoczny w lokalach działających na Pradze-Północ. Zaletą
funkcjonowania małej gastronomii (zdaniem mieszkańców) jest też możliwość zwiększenia
budżetu instytucji (jeśli kawiarnia będzie prowadzona przez podmiot zewnętrzny) lub zwiększenia
kompetencji zawodowych mieszkańców Pragi-Północ (jeśli kawiarnia będzie działać na zasadzie
spółdzielni socjalnej założonej przez przedstawicieli grupy defaworyzowanej.
Kluczowe pracownie
Największym powodzeniem cieszyła się „brudna pracownia”. Mogłyby się w niej znaleźć stolarnia,
warsztat rowerowy czy pracownia renowacji starszych przedmiotów. Mieszkańcy wskazywali
zalety takiego pomysłu. „Brudna pracownia” dawałaby możliwość zdobycia umiejętności, które
każdemu mogą się przydać w życiu codziennym czy zawodowym. Będzie to przestrzeń najbardziej
demokratyczna, z której będą chciały korzystać wszystkie grupy wiekowe mieszkańców. Nasi
rozmówcy postulowali, żeby w „brudnej pracowni” była możliwość wypożyczenia specjalistycznych
sprzętów, co pozwoli także poza domem kultury wykorzystać umiejętności zdobyte podczas zajęć.
Drugim, najpopularniejszym elementem strefy twórczości była nowoczesna pracownia
komputerowa, przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży. Jej użytkownicy mogliby poznać tajniki
programowania, robotyki czy innych zagadnień związanych z nowymi technologiami. Pracownia
powinna być wyposażona w specjalistyczny sprzęt (np. drukarkę 3D), który pozwoli w pełni
rozwinąć możliwości edukacyjne tej pracowni. W połączeniu z „brudną pracownią” oba miejsca
świetnie wpisują się w trend tworzenia Maker Spaces, czyli przestrzeni, gdzie każdy może nauczyć
się specjalistycznych umiejętności z dziedziny rzemiosła, techniki i nowych technologii. Warto
zastanowić się nad tym, czy obie pracownie nie powinny znajdować się w swoim bezpośrednim
sąsiedztwie lub wręcz funkcjonować w jednym pomieszczeniu.
Duże zainteresowanie mieszkańców wzbudzała też pracownia szycia i mody. Tak jak dwie
pozostałe pracownie wpisuje się ona w trend zdobywania konkretnych umiejętności, które mogą
się potem przydać. W przypadku tej pracowni można byłoby nawiązać współpracę z praskimi
rzemieślnikami, którzy zajmują się wytwarzaniem ubrań, obuwia czy kapeluszy.
Przestrzenie dodane w wyniku konsultacji
Podczas konsultacji mieszkańcy wskazali jeszcze kilka przestrzeni funkcjonalnych, które nie
pojawiły się na makiecie, a które ich zdaniem powinny koniecznie powstać w pałacyku
Konopackiego.
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Pracownia naukowa (eksperymenty, fizyka, chemia, matematyka)
Wiele osób postulowało, żeby w domu kultury odbywały się zajęcia popularno-naukowe (w rodzaju zajęć z Centrum Nauki Kopernik).). Część z nich mogłaby odbywać się
w ogrodzie. Jeden z uczestników konsultacji zaproponował, żeby dom kultury był wyposażony
w SkyDome, przenośne obserwatorium planetarne, które można rozkładać w ogrodzie i prowadzić
w nim zajęcia.
Plenerowa siłownia do streetworkoutu
Kilkakrotnie pojawił się pomysł, żeby w ogrodzie stworzyć miejsce do streetworkoutu, gdzie można
by było uprawiać kalistenikę (ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała). To mogłoby
przyciągnąć do domu kultury nowych odbiorców, byłoby też odpowiedzią na postulat
wykorzystania ogrodu na działania sportowe. Z drugiej strony pojawiały się głosy, że taka trwała
aranżacja części ogrodu zabierze część terenu, który w pierwszej kolejności powinien służyć
odpoczynkowi.
Potrzeby mieszkańców można zaspokoić poprzez przenośne sprzęty sportowe, które można by
było wypożyczyć w domu kultury.
Przestrzeń do cichej nauki
Pałacyk Konopackiego mógłby wypełnić ważną lukę w instytucjonalnej ofercie
na Pradze-Północ. Wszystkie czytelnie, które umożliwiają licealistom i studentom naukę, znajdują
się po lewej stronie Wisły (BUW, Koszykowa, Narodowa). W lokalnych bibliotekach nie ma miejsc
do nauki. Młodzież z Pragi jest skazana na naukę w domu lub ciągłe podróżowanie na drugą stronę
Wisły. W przestrzeni do cichej nauki można by było organizować korepetycje.
Ogród deszczowy
Jedna z mieszkanek (wykłada na architekturze krajobrazu na SGGW) postulowała, żeby przy
pałacyku urządzić ogród deszczowy. Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin, które
usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów
i dachów. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych
(chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie,
zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród,
sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują
zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe.
Plenerowy stolik do szachów
Pojawił się pomysł, żeby wyposażenie ogrodu wzbogacić o plenerowy stolik przystosowany do gry
w szachy, który jednak mógłby być używany również do innych celów.
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Przestrzenie usunięte w wyniku konsultacji
Konsultacje mobilne były ostatnim elementem procesu, który miał weryfikować zasadność
tworzenia różnych pracowni, miejsc spotkań czy przestrzeni wielofunkcyjnych w pałacyku
Konopackiego. Bardzo zależało nam na krytycznym spojrzeniu na model, który powstał w ramach
warsztatów architektonicznych. Podczas rozmów prowokowaliśmy mieszkańców do wskazywania
przestrzeni, które ich zdaniem:
● są zbędne/nie sprawdzą się na Pradze-Północ,
● nie pasują do wizerunku domu kultury,
● znajdują się w innych instytucjach działających na Pradze-Północ.
W wyniku tego zdecydowaliśmy o usunięciu wybranych przestrzeni funkcjonalnych lub włączeniu
danego działania do innej (odejście od tworzenia odrębnej, dedykowanej przestrzeni).
Klub książki/ klub dyskusyjny
W modelu znajdowała się przestrzeń dla klubu książki/ klubu dyskusyjnego.
Po konsultacjach mobilnych doszliśmy do wniosku, że nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego
miejsca dla takiego działania, zwłaszcza że w pałacyku jest ograniczona ilość przestrzeni. Spotkania
klubu można organizować w kawiarni albo w jednej z sal wielofunkcyjnych. Organizowanie tego
typu miejsca w domu kultury stanowiłoby też wejście w kompetencje bibliotek publicznych
działających na terenie Pragi-Północ, a dublowania funkcji bardzo chcieliśmy uniknąć.
Klub Malucha
Klub Malucha działa już tuż obok pałacyku Konopackiego, w Ognisku Wychowawczym Dziadka
Lisieckiego, nie ma podstaw, żeby tworzyć nowy. Dom kultury powinien raczej wspierać istniejący
Klub Malucha i promować go wśród swoich użytkowników.
W zamian za to postulujemy, żeby w poczekalni stworzyć kącik malucha, z którego będą mogły
korzystać dzieci za małe, żeby uczestniczyć w zajęciach. W wyniku konsultacji doszliśmy do
wniosku, że podobną funkcję powinien pełnić plac zabaw. Trzeba go (w części albo całości)
dostosować do potrzeb najmłodszych, tak żeby rodzic czekający na starsze dziecko miał gdzie
spędzić czas z młodszym.
Szczegółowe wytyczne co do wyglądu/funkcjonalności przestrzeni
Plac zabaw
W modelu funkcjonowania domu kultury, który powstał podczas warsztatów architektonicznych,
plac zabaw miał stanowić element przyciągający okolicznych mieszkańców, być wizytówką
i „potykaczem” dla tej instytucji. Inspirując się tym, uczestnicy konsultacji stwierdzili, że w takim
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razie powinien być innowacyjny, wyróżniać się wśród innych placów zabaw na Pradze. Część
naszych rozmówców podkreślała, że powinien być spójny z zabytkowym charakterem pałacyku
i ogrodu. Pojawił się pomysł, żeby powstał w tym miejscu naturalny plac zabaw, wykorzystujący
organiczne materiały. Świetnym uzupełnieniem placu zabaw byłby domek na drzewie.
Według jednego z mieszkańców bardzo potrzebny jest plac zabaw dla najmłodszych (do lat 5).
Place zabaw, które istnieją, są anektowane przez starsze dzieci i młodzież, co zagraża
bezpieczeństwu najmłodszych. Dodatkowo taki plac może stanowić świetne uzupełnienie oferty
domu kultury dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko. Rodzic, który przyprowadzi
starsze dziecko na zajęcia, mógłby na plac zabaw pójść z młodszym (zbyt małym, żeby uczestniczyć
w zorganizowanych zajęciach) na plac zabaw i poczekać tam, aż starsze skończy zajęcia.
Sala taneczno-ruchowa, sala koncertowa
W modelu funkcjonowania domu kultury został zaproponowany stały podział poddasza na dwie,
mniejsze sale (taneczno-ruchową i koncertową). Mieszkańcy krytykowali to rozwiązanie.
Postulowali, żeby poddasze w miarę możliwości można było aranżować na różne sposoby.
Zmniejszać i powiększać przestrzeń, dostosowywać ją do aktualnych potrzeb przy pomocy
przesuwanych ścian czy kurtyn.
Otwarta kuchnia w pracowni kulinarnej
Uczestnicy
konsultacji
zaproponowali
rozszerzenie
funkcji
pracowni
kulinarnej
i stworzenie otwartej kuchni. Byłaby nie tylko miejscem zajęć z gotowania dla dzieci
i młodzieży, ale i miejscem spotkań dla okolicznych mieszkańców. W jej przestrzeni mogliby
wspólnie gotować, a potem jeść przy wspólnym stole.
Umiejscowienie pracowni plastycznej
Jedna z mieszkanek biorących udział w konsultacjach jest architektem. Miała zastrzeżenia do
rozplanowania przestrzeni funkcjonalnych na pierwszym piętrze. Jej zdaniem ważne jest, żeby
pracownie plastyczne były dobrze doświetlone naturalnym światłem i miały „inspirujący” widok
z okna. To był jeden z powodów, dla którego staraliśmy się znaleźć nowy rozkład pomieszczeń na
piętrze. Drugim powodem było usprawnienie komunikacji w strefie biurowej i w strefie twórczej
(pracownie). W obecnej wersji strefa biurowa jest rozbita na dwie części (jedna w pomieszczeniach
od frontu, druga w pomieszczeniach od strony ogrodu). Padła propozycja, żeby pracownie
znajdowały się od strony bramy na posesję i ul. Środkowej (pracownie plastyczne w patio
i narożnym pomieszczeniu, jako miejscach najlepiej doświetlonych). Przestrzeń biurowa powinna
znajdować się od strony ul. Strzeleckiej i ogrodu. Zdaniem jednej z uczestniczek konsultacji
usprawni to komunikację wewnątrz budynku dla użytkowników i dla pracowników. Dzięki temu
umieścimy też pracownię plastyczną w bardziej dogodnym miejscu.
Umiejscowienie klubu seniora
Pomysł usytuowania klubu seniora w piwnicy (koło pomieszczeń technicznych) jest
kontrowersyjny. Zdaniem mieszkańców to miejsce bardziej adekwatne dla klubu młodzieżowego.
Postulują, żeby seniorów przenieść na parter.
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4.4. Aktywności, dla których powinno być miejsce w pałacyku Konopackiego
Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy dzielili się opowieściami o swoich pasjach, hobby
i pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Wiedzę tę badacze zebrali jako atrakcyjny zasób dla
pracowników domu kultury. Wiele propozycji dotyczących form spędzania czasu wolnego
powtarzało się, co można tłumaczyć brakiem możliwości realizowania takich aktywności
w najbliższej okolicy. Bardzo dużo propozycji wiąże się z obszarem ogrodu pałacyku Konopackiego.
Mieszkańcy podczas konsultacji skarżyli się na brak przestrzeni publicznych. Park Praski nie
znajduje się zbyt daleko, skwer przy ul. Inżynierskiej latem jest oblegany, tak samo jak plac zabaw
przy ul. Równej. Mieszkańcom brakuje terenów zielonych. Bardzo duża grupa respondentów chce,
by na terenie ogrodu organizować wspólne plenerowe oglądanie filmów lub transmisji meczów.
Kształt budynku od strony ogrodu zdaniem mieszkańców tworzy kameralną przestrzeń,
odpowiednią do wyświetlania i oglądania filmów. Tutaj może też być ulokowana letnia scena, na
której mogłyby być organizowane kameralne koncerty. Część respondentów pamięta działania
grupy PRECEL, dużym sukcesem było zorganizowanie koncertu dla lokalnej społeczności.
Ważnym elementem życia codziennego prażan jest kultura fizyczna. Mieszkańcy chcieliby mieć
przestrzeń, gdzie można by umówić się z sąsiadem i pograć w badmintona, siatkówkę, frisbee,
boule. Warto, by w domu kultury była możliwość wypożyczenia potrzebnego sprzętu.
Na terenie Pragi w sezonie letnim popularne jest robienie grilla, mieszkańcy zdają sobie sprawę, że
w wielu miejscach to niezgodne z prawem. Stworzenie w ogrodzie przestrzeni do wspólnego
grillowania lub miejsca na ognisko spowodowałoby, że mieszkańcy chętniej spędzaliby tu czas.
Wspólne jedzenie integruje oraz daje możliwości do dzielenia się swoimi umiejętnościami
kulinarnymi.
Podczas konsultacji rozmawialiśmy z wieloma kobietami, które interesują się ziołolecznictwem,
wyrażały chęć uprawiania roślin w ogrodzie społecznościowym oraz chęć dzielenia się swoją
wiedzą i pasją z innymi mieszkańcami.
Wśród respondentów sporo osób interesuje się naukami ścisłymi i chcieliby móc możliwość
poszerzać wiedzę również w ogrodzie – za pomocą przenośnego planetarium (SkyDome).
Poddasze mieszkańcy wyobrażają sobie jako przestrzeń do zajęć ruchowo-tanecznych. Stwierdzili
też, że atrakcyjną formą aktywności będą również sztuki walki.
W pracowni plastycznej warto zorganizować dla młodzieży naukę robienia graffiti i komiksów.
Wielofunkcyjne sale mogą być wykorzystywane na wiele sposobów: instytucje i organizacje
pozarządowe działające na terenie Pragi mogą korzystać z przestrzeni i organizować tam spotkania
tematyczne (np. klub dyskusyjny książki). Ważna jest różnorodność oferty, tak by zaspokajała wiele
potrzeb mieszkańców. Przestrzenie, gdy nie odbywają się w nich zorganizowane wydarzenia,
mogłyby pełnić rolę świetlicy, miejsca, gdzie można odrobić lekcje, pouczyć się do sesji oraz pograć
w gry planszowe. Pojawiły się pomysły, by organizować tu spotkania z aktorami, występy
kabaretów, wernisaże.
Mieszkańcy mieli również wiele pomysłów dotyczących pracowni muzycznej. Prażanie śpiewający
w chórach oraz młode lokalne zespoły nie mają w okolicy miejsc na próby. Ponieważ hip-hop to
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rodzaj muzyki, który jest bardzo lubiany na terenie Pragi, respondenci stwierdzili, że warsztat
z rapowania oraz tworzenia muzyki/podkładów może być bardzo atrakcyjny dla młodzieży.
Dla samotnych mógłby powstać Klub Singli.
Gospodynie, które lubią gotować, chciałyby dzielić się swoimi umiejętnościami
w kole gospodyń miejskich. Pomysł otwartej kuchni podobał się nie tylko im, taką potrzebę
zgłaszali mieszkańcy, którzy nie mają dużych mieszkań, a chcieliby spędzać czas w gronie przyjaciół
podczas wspólnego gotowania i jedzenia. Dodatkowo otwarta kuchnia daje możliwość
organizowania urodzin dla dzieci.
Mieszkańcy mówili również o osobach niepełnosprawnych, które nie uczestniczą aktywnie w życiu
społecznym. Na Pradze-Północ ich zdaniem brakuje miejsc integracyjnych. Dużym problemem są
bariery architektoniczne instytucji publicznych (m.in. brak wind, podnośników, za wąskie klatki
schodowe).

4.5. Obawy i wątpliwości mieszkańców
Podczas konsultacji społecznych zbieraliśmy również informacje na temat obaw mieszkańców.
Zbiór wątpliwości podzieliliśmy na grupy tematyczne.
Sposób funkcjonowania domu kultury. Mieszkańcy potrzebują jasnego komunikatu, w jaki sposób
będzie funkcjonować dom kultury. Mieszkańcy zastanawiali się, co stanie się z dotychczasowym
domem kultury, i czy w pałacyku Konopackiego będzie filia, czy też zostanie tu przeniesiona
główna placówka.
Finansowanie instytucji. Respondenci boją się, że finansowanie dwóch obiektów kultury (domu
kultury oraz jego filii) jest kapitałochłonne.
Respondenci zdają sobie sprawę, że poza obiektem znajdującym się przy ulicy Dąbrowszczaków
jest jeszcze muszla koncertowa, która generuje koszty. Prażanie obawiają się, że może nie być
pieniędzy w budżecie dzielnicy na funkcjonowanie trzech obiektów kulturalnych, w szczególności
po wykorzystaniu pieniędzy ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Teren ogrodu. Mieszkańcy po spotkaniu informacyjnym (które odbyło się 15 czerwca) nie wiedzą,
jakiej wielkości obszar będzie należał do terenu pałacyku Konopackiego. Potrzeby względem
ogrodu są ogromne, w trakcie konsultacji społecznych wizja domu kultury z funkcjonalnym
ogrodem była dla respondentów bardzo atrakcyjna.
Hałas. Respondenci boją się, że dom kultury będzie organizować wydarzenia, które będą zakłócały
spokój mieszkańcom okolicznych kamienic.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które działają na rzecz
mieszkańców Pragi. Dzięki nawiązaniu porozumienia instytucje mogą wspierać się nawzajem oraz
budować wspólny i spójny program skierowany do mieszkańców Pragi. Ważna dla prażan jest
równowaga pomiędzy instytucjami działającymi na tym terenie oraz tymi, które są w trakcie
budowy lub powstaną w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
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By dokładnie przeanalizować ten wątek, warto opracować mapę instytucji wraz z ich programem
i zasięgiem oddziaływania. Respondenci zwrócili uwagę, że sukcesem działań będzie oferta
kulturalna i społeczna niepowielana w różnych instytucjach.
Nie można zbagatelizować obaw dotyczących wielkości pałacyku Konopackiego. Wielu
mieszkańców zdaje sobie sprawę z małej powierzchni budynku, boją się, że dom kultury
w pałacyku Konopackiego będzie niefunkcjonalny i ciasny (powierzchnia jest bardzo zbliżona do
aktualnej powierzchni domu kultury na ul. Dąbrowszczaków). Dlatego chcieliby, aby powstał
nowoczesny dom kultury w innej lokalizacji, np. w Parku Praskim. Natomiast w pałacyku
Konopackiego mieszkańcy wyobrażają sobie instytucję wspierającą, o lokalnym charakterze,
zbliżoną do znanego Centrum Aktywności Lokalnej Paca 40 lub świetlicy/klubu sąsiedzkiego.
4.6. Uwagi dotyczące obecnego funkcjonowania Domu Kultury Praga
Część mieszkańców czuło potrzebę, żeby podczas konsultacji podzielić się z nami uwagami na
temat obecnego funkcjonowania Domu Kultury Praga. Nie było to tematem naszego badania,
jednak po rozmowie z zespołem domu kultury uznaliśmy, że przy okazji warto eksplorować ten
temat. Dzięki temu pracownicy domu kultury stanowiący część zespołu przeprowadzającego
konsultacje mieli niepowtarzalną okazję skonfrontowania się z opiniami mieszkańców na temat
instytucji i wyciągnięcia wniosków, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie domu kultury.
Budynek domu kultury na Dąbrowszczaków
Zdaniem wielu respondentów obecna siedziba domu kultury pod wieloma względami nie jest
łatwo dostępna. Pierwszą barierą jest strefa wejścia. Ciężkie drzwi, wąski korytarz oraz przestrzeń
przed schodami (szatnia i mały kącik do siedzenia) robią złe wrażenie. Mieszkańcy mieli sporo
uwag dotyczących funkcjonalności budynku na Dąbrowszczaków. Osoby niepełnosprawne i rodzice
z wózkami mają do niego utrudniony dostęp, ponieważ na wejściu trzeba pokonać siedem stopni
schodów (winda znajduje się dopiero dalej). To poważna bariera architektoniczna, która utrudnia
korzystanie z oferty instytucji. Dom kultury jest niewidoczny z poziomu ulicy. Brakuje wizualnej
promocji, która jasno komunikowałaby, że w tym miejscu znajduje się dom kultury. Kasetony nad
wejściem z napisami „Dom Kultury Praga” nie spełniają tej funkcji. Bryła i fasada budynku są mało
atrakcyjne. Wokół budynku nie ma przestrzeni, gdzie dom kultury mógłby organizować część
swoich zajęć w sezonie letnim. Tak samo mało atrakcyjny jest pierwszy kontakt z instytucją, zaraz
po wejściu do środka widać schody i korytarz cały wyklejony plakatami. Według mieszkańców
wygląda to mało profesjonalnie.
Mieszkańcy nie wiedzą, gdzie można uzyskać informacje dotyczące oferty instytucji. Sekretariat
znajduje się na kolejnych piętrach. Zdaniem respondentów strefa wejścia powinna dostarczać
podstawowych informacji na temat funkcjonowania domu kultury. Miejsce, gdzie mieszkańcy
zapisują się za zajęcia, powinno znajdować się zaraz przy strefie wejścia.
Dzięki aktywnemu uczestniczeniu pracowników domu kultury w konsultacjach społecznych uwagi
dotyczące dostępności zostały szybko wychwycone i przeanalizowane. Efektem rozmów
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są przygotowania do rearanżacji strefy wejścia w domu kultury. Odbyło się już pierwsze spotkanie
z architektem, który zaproponował wyburzenie ścian oraz zdefiniowanie na nowo funkcji na
parterze.
Kolejną barierą związaną z dostępnością jest brak informacji na terenie Nowej Pragi na temat
oferty domu kultury. Mieszkańcy o ciekawych spotkaniach organizowanych w domu kultury często
dowiadują się od sąsiadów. Zdaniem mieszkańców na terenie Nowej Pragi brakuje tablic
informacyjnych, gdzie mogą być publikowane informacje o działaniach domu kultury. Zauważyli, że
w choć w okolicy znajdują się słupy informacyjne, to jest tam za dużo innych reklam, które
rozpraszają uwagę.
Oferta dla seniorów
Mieszkańcy postulowali, żeby część zajęć dla seniorów była bezpłatna. Dla wielu
z nich nawet drobna opłata stanowi barierę w uczestnictwie w ofercie domu kultury.
Coraz większa grupa seniorów dorabia sobie na emeryturze. To sprawia, że nie są
w stanie wziąć udziału w zajęciach skierowanych do tej grupy wiekowej, bo większość z nich
odbywa się w godzinach pracy. Niektóre zajęcia dla seniorów warto rozpoczynać po południu.
Oferta zimowa dla dzieci/młodzieży
Wśród ofert różnych instytucji na terenie Nowej Pragi brakuje zimowej oferty dla dzieci. Dzieci nie
mogą spędzać wiele czasu na podwórkach, często bawią się wtedy w piwnicach lub pustostanach.
Warto zastanowić się nad możliwością zorganizowania zimowej świetlicy zapewniającej
podstawowe potrzeby: ciepło, mały posiłek, możliwość spędzenia wolnego czasu.

5.

Wnioski i rekomendacje

5.1. Sąsiedzki pałacyk Konopackiego
Dom kultury w pałacyku Konopackiego powinien być nastawiony głównie na pracę dla
społeczności zamieszkującej wschodnią część osiedla Nowa Praga i jej wspieranie. Pozostali
mieszkańcy Pragi-Północ będą na pewno w mniejszym stopniu korzystać z oferty tej instytucji ze
względu na bariery architektoniczne/komunikacyjne występujące na terenie dzielnicy, mocne
przywiązanie do miejsca zamieszkania i występowanie na terenie Pragi-Północ różnych
społeczności mających poczucie odrębności. Charakterystyka dzielnicy i jej mieszkańców skłania
nas do rekomendowania jej władzom prowadzenie działań kulturalnych poprzez
zdecentralizowany dom kultury, który składałby się 2-3 sąsiedzkich domów kultury, znajdujących
się jak najbliżej mieszkańców. Pałacyk Konopackiego świetnie nadaje się do pełnienia funkcji
sąsiedzkiego domu kultury dla wschodniej części Nowej Pragi. Znajduje się w centralnym miejscu
przedwojennej części tego osiedla i okoliczni mieszkańcy będą mogą do niego dojść pieszo (nawet
osoby starsze). Pałacyk Konopackiego jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na
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Nowej Pradze. Podczas konsultacji zdecydowana większość mieszkańców wiedziała, co to za
budynek i gdzie się znajduje. Rozpoznawalność jest kolejnym czynnikiem, który ułatwi
funkcjonowanie tutaj sąsiedzkiego domu kultury. Ważnym elementem tożsamości mieszkańców
jest historia Nowej Pragi i jej przedwojenny charakter. Jest to jedyny obszar w Warszawie, gdzie
przetrwała zwarta zabudowa z przełomu XIX i XX w. Na ulicach można odnaleźć liczne znaki historii
w postaci przedwojennych szyldów sklepowych czy elementów małej architektury. Mieszkańcy
doceniają to i żyją tą historią na co dzień. Pałacyk Konopackiego świetnie wpisuje się w ten ważny
składnik tożsamości lokalnej. Walory historyczne budynku będą magnesem przyciągającym
okolicznych mieszkańców. Ważne jest, żeby wydobyć je przy restaurowaniu pałacyku
Konopackiego i włączyć je w program działalności sąsiedzkiego domu kultury.
Termin „sąsiedzkiego domu kultury” wymaga zdefiniowania. To wzbogacona wersja tradycyjnego
domu kultury. Pierwszym krokiem przy jego tworzeniu jest rozbudowane badanie potrzeb
okolicznych mieszkańców i stworzenie na tej podstawie oferty zajęć i działań, która będzie je
zaspokajać. Dzięki konsultacjom społecznym pracownicy Domu Kultury Praga mają już ten krok za
sobą i na podstawie wyników są w stanie stworzyć rozbudowany program, który trafi w potrzeby
mieszkańców wschodniej części osiedla Nowa Praga. Tym, co wyróżnia sąsiedzki dom kultury na tle
innych instytucji, jest jak najszersze włączanie mieszkańców w jego działania. Możemy wyróżnić
różne stopnie zaangażowania.
Po pierwsze sąsiedzki dom kultury stara się przełamać „elitarność” instytucji kultury jako takich.
Elitarność, która jest bardziej wyobrażeniem mieszkańców, stanowiąc istotną barierę uczestnictwa
w kulturze, niż faktem społecznym. Instytucja tego typu kładzie duży nacisk na przyciągnięcie jak
najszerszej grupy mieszkańców, nie tylko „etatowych” odbiorców, ale w szczególności osób, które
do tej pory nie korzystały z jej oferty. W przypadku pałacyku ważną funkcję zapraszającą będzie
pełnił ogród otaczający budynek. We wschodniej części Nowej Pragi jest duży deficyt parków,
skwerów i przestrzeni zielonych. Ogród pełen zieleni i miejsc do siedzenia będzie stanowił magnes
przyciągający mieszkańców. W wyniku konsultacji uznaliśmy, że przy ul. Strzeleckiej powinien
znaleźć się plac zabaw dla dzieci, ponieważ takiej infrastruktury również bardzo brakuje na Nowej
Pradze. Funkcję zapraszającą ma dodatkowo wzmacniać kawiarnia w południowym skrzydle
pałacyku Konopackiego, która w ciepłe dni ma przenosić część swojej działalności na przylegający
teren. Ogród, plac zabaw i kawiarnia mają za zadanie przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców.
Podczas odpoczynku, spędzania wolnego czasu na terenie instytucji będą mieli możliwość oswoić
się z instytucją i skonfrontować stereotypy (np. dotyczące elitarności tego miejsca) z faktycznym
funkcjonowaniem i ofertą.
Drugą, istotną funkcją sąsiedzkiego domu kultury jest integracja mieszkańców.
W najbliższych kilku latach na Nowej Pradze może pojawić się jej silna potrzeba. Wraz z budową
stacji metra przy Szwedzkiej i zwiększonym zainteresowaniem deweloperów tą częścią Nowej
Pragi społeczność będzie ulegać dynamicznym przeobrażeniom. Obok osób mieszkających tu od
pokoleń, silnie utożsamiających się z Pragą, w nowych budynkach zaczną osiedlać się osoby
z innych części Warszawy lub z innych miast. Niezbędne będzie podjęcie próby integracji tych
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dwóch grup i znalezienia między nimi wspólnego języka. Sąsiedzki dom kultury będzie idealnym
miejscem do tego typu działań. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili kilka
uniwersalnych pomysłów, które świetnie sprawdziłyby się jako element integrujący. Znów
kluczową rolę odgrywa tutaj ogród przylegający do pałacyku. W tej przestrzeni mogłyby się
odbywać sąsiedzkie pikniki połączone ze wspólnym grillowaniem. W okresie ważnych turniejów
sportowych w ogrodzie można by organizować strefę kibica, w której mieszkańcy wspólnie
oglądaliby mecze. Świetną okazją do integracji jest również wspólny ogród sąsiedzki na tym
terenie. Integrujące byłyby również codzienne zajęcia prowadzone w pałacyku Konopackiego.
Sąsiedzki dom kultury powinien też wspierać mieszkańców w realizacji ich własnych pomysłów.
Stanowi to naturalną konsekwencję zapraszania wszystkich do pałacyku Konopackiego
i integrowania różnych grup. Jeśli stworzymy mieszkańcom przyjazne warunki do spędzania tutaj
czasu i wzajemnego poznawania się, wtedy instytucja zyska zaufanie mieszkańców. Zdaniem
uczestników konsultacji w ten sposób powstanie grupa, która potem będzie realizować własne
pomysły. Sąsiedzki dom kultury mógłby wzorować się na działalności Centrum Aktywności Lokalnej
Paca 40, dla którego jest to główna oś działania. Wsparciem powinny zostać objęte zarówno
nieformalne grupy mieszkańców, jak i lokalne, małe organizacje pozarządowe. Wsparcie może
przybierać różne formy. Od wsparcia merytorycznego udzielanego przez pracowników
sąsiedzkiego domu kultury, przez udostępnianie sali i sprzętu instytucji, po sieciowanie z innymi
organizacjami. Najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy mieli dużą autonomię w wyborze działania,
które chcą wspólnie realizować.
Podczas konsultacji udało nam się zmapować inicjatywy, które mogłyby otrzymać wsparcie
sąsiedzkiego domu kultury. Na ul. Środkowej działał Klub Seniora, który przeszedł w stan
zawieszenia, kiedy stracił lokal. Pałacyk Konopackiego mógłby stać się dla niego nowym domem.
W kawiarni To Się Wytnie odbywają się spotkania POSUL-u (Praski Otwarty Samozwańczy
Uniwersytet Latający) poświęcone lokalnym sprawom. Niestety organizatorzy muszą czasem
odwoływać spotkania, bo w kawiarni organizowane są komercyjne wydarzenia. Na Nowej Pradze
istnieją już nieformalne grupy, które sąsiedzki dom kultury mógłby wspierać. Dzięki zapraszaniu
szerokiego grona mieszkańców i ich integracji mogą pojawić się nowe.
Prowadzenie działań animacyjnych na podwórkach stanowi kolejny komponent sąsiedzkiego domu
kultury. Jak już wspominaliśmy, mieszkańcy są silnie związani z najbliższym otoczeniem swojego
miejsca zamieszkania. Podwórko stanowi centralny punkt spotkań mieszkańców okolicznych
kamienic. Spotykają się tam zarówno dorośli, jak i dzieci/młodzież. Rozbudowana funkcja
zapraszająca pałacyku Konopackiego na pewno przyciągnie część okolicznych mieszkańców, ale
zapewne będą też tacy, którzy pozostaną na podwórkach. Z myślą o nich sąsiedzki dom kultury
powinien wyjść z częścią swoich działań na podwórka. Dzięki temu jeszcze bardziej zwiększy się
dostępność oferty kulturalnej dla mieszkańców Nowej Pragi. Prowadzenie działań animacyjnych na
podwórkach może skutkować też tym, że część mieszkańców biorących w nich udział zdecyduje się
przyjść później do pałacyku Konopackiego. Sąsiedzki dom kultury mógłby wzorować się na
projekcie „Lato tuż oBOK” realizowanym przez Białołęcki Ośrodek Kultury.
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5.2. Kluczowa rola ogrodu
Przystępując do konsultacji społecznych, zdawaliśmy sobie sprawę z potencjału ogrodu
otaczającego pałacyk Konopackiego. Budynek przy ul. Dąbrowszczaków i pałacyk Konopackiego
łączy jedna wspólna wada. Przestrzeń jest tam sztywno podzielona na mniejsze pomieszczenia,
które ograniczają możliwość prowadzenia działań na większą skalę. Budynek u zbiegu
ul. Środkowej i ul. Strzeleckiej ma wartość dodaną w postaci ogrodu. Nie spodziewaliśmy się
jednak, jak duże znaczenie przypiszą mu mieszkańcy. Okazało się, że ogród jest kluczowy do
zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych.
We wschodniej części osiedla Nowa Praga przestrzeni zielonych jest jak na lekarstwo. Słynne
praskie podwórka nie wypełniają tej luki, bo zazwyczaj są zaniedbane i brakuje w nich
infrastruktury umożliwiającej odpoczynek. Mieszkańcy niektórych podwórek na własną rękę (plac
zabaw dla dzieci przy ul. Strzeleckiej 6 i ogródek przy ul. Środkowej 18) lub przy pomocy miejskich
narzędzi partycypacji (altana przy ul. Małej 4 i ul. Inżynierskiej 9) starają się tworzyć plenerowe
miejsca spotkań i odpoczynku. Jednak w skali całego osiedla nie rozwiązuje to problemu. Na
wschód od ulicy 11 Listopada nie ma ani jednego parku czy skweru. Dodatkowo wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe pod pretekstem walki z libacjami alkoholowymi systematycznie
likwidują ławki. Perspektywa powstania na Nowej Pradze parku lub skweru jest niestety mało
prawdopodobna. W związku z powstaniem stacji metra przy ul. Szwedzkiej presja deweloperów na
zabudowę wschodniej części Nowej Pragi będzie tak duża, że wszystkie wolne przestrzenie
pomiędzy przedwojennymi kamienicami znikną.
Powyższe czynniki sprawiają, że mieszkańcy napotkani podczas mobilnych konsultacji byli
zachwyceni wizją otwartego ogrodu, z miejscami do siedzenia, wypożyczalnią sprzętu sportowego
i placem zabaw, która powstała podczas warsztatów architektonicznych. Wśród wszystkich atrakcji
zaplanowanych w pałacyku Konopackiego ogród cieszył się największą popularnością. Podczas
mobilnych konsultacji powstało więcej propozycji jego dodatkowego zaaranżowania
(wybiegających poza model zaprezentowany w makiecie) niż propozycji utworzenia nowych
pracowni/przestrzeni w budynku.
W wizji sąsiedzkiego domu kultury, którą rekomendujemy w tym raporcie, ogród pełni kluczową
funkcję przyciągania odbiorców. Jego wielofunkcyjność dostosowana do potrzeb mieszkańców
zgłoszonych podczas konsultacji będzie głównym magnesem. Większość wydarzeń, które mają
służyć integracji mieszkańców (zaproponowanych podczas konsultacji) ma mieć miejsce
w ogrodzie: pikniki sąsiedzkie, wspólne oglądanie transmisji sportowych, uprawianie ogródka
społecznościowego. Pałacyk Konopackiego bez ogrodu nie jest w stanie realizować idei
sąsiedzkiego domu kultury. Budynek będzie miał takie same ograniczenia jak obecna siedziba
Domu Kultury Praga na Dąbrowszczaków i zmiana jakościowa, która miała być wynikiem
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, nie zajdzie.
Mieszkańcom zależy na kontakcie z naturą, dlatego zdecydowana większość przestrzeni ma
wypełnić się zielenią, a liczba stałych elementów architektury będzie ograniczona. Mieszkańcy
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widzą tam plac zabaw, miejsca do siedzenia w postaci altany i ławek, mały ogród społecznościowy
oraz podest. Reszta funkcji ma być nadawana przez przenośny sprzęt sportowy (badminton,
frisbee, boule), rekreacyjny (leżaki, hamaki) czy elektroniczny (rzutnik, głośniki), który będzie na
wyposażeniu sąsiedzkiego domu kultury. Na terenie ogrodu trzeba wyznaczyć miejsce pod
trawiastą polanę, która zmieniałaby swoje funkcje w zależności od zapotrzebowania. Warto
podkreślić, że podczas mobilnych konsultacji pojawiło się sporo potrzeb związanych z aktywnością
sportową, która może towarzyszyć spędzaniu wolnego czasu z rodziną i znajomymi w pałacyku.
Tylko ogród pozwala na zaspokojenia tych potrzeb.
Ogród daje też możliwość realizacji części działań w sezonie wiosenno-letnim. Zarówno pracownicy
domu kultury, jak i mieszkańcy byli zwolennikami tej idei. Zajęcia fizyczne z sali taneczno-ruchowej
przy ładnej pogodzie mogłyby przenosić się na trawę lub podest. Ogród pozwala też na
organizowanie pokazów filmowych czy kameralnych koncertów. Takie rozwiązanie nie tylko
uatrakcyjniłoby ofertę instytucji, ale zwiększyłoby dostępność oferty kulturalnej dla mieszkańców
Nowej Pragi.
Pałacyk wraz z otwartym ogrodem daje możliwość dokonania urbanistycznej zmiany na terenie
Nowej Pragi. Zauważyli to aktywni mieszkańcy uczestniczący w fokusie. Na Nowej Pradze brakuje
urbanistycznego centrum. Położenie pałacyku Konopackiego, jego sąsiedzki charakter
i przylegająca do niego otwarta zielona przestrzeń sprawiają, że to miejsce mogłoby stać się
nowym „rynkiem Nowej Pragi”, centralnym punktem osiedla, gdzie ogniskują się aktywności
mieszkańców.
5.3. Sieć sąsiedzkich domów kultury jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców i wyzwania
stojące przed Pragą-Północ
Na podstawie wyników konsultacji społecznych proponujemy, żeby w pałacyku Konopackiego
urządzić sąsiedzki dom kultury, instytucję, która zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby
najbliższych mieszkańców (nie tylko kulturalne), działa na rzecz ich integracji i wspiera w realizacji
autorskich działań. Wizja tego miejsca łączy dobre praktyki, które możemy obserwować w różnych
instytucjach kultury działających w Warszawie, ze specyfiką dzielnicy i społeczności Pragi-Północ.
Jednak pałacyk Konopackiego nie może być jedyną instytucją kultury działającą na terenie
dzielnicy. Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada, że dom kultury powinien
zdywersyfikować swoje działania i prowadzić 2-3 sąsiedzkie domy kultury. Skupimy się na
zaprezentowaniu zalet funkcjonowania dwóch takich instytucji, na Dąbrowszczaków i w pałacyku
Konopackiego, gdyż dzisiaj jest to wizja najbardziej realna.
Podczas konsultacji dotyczących przyszłości pałacyku Konopackiego rozpoznaliśmy wiele
różnorodnych potrzeb mieszkańców związanych z instytucją kultury. Spełnienie ich wszystkich
w tym budynku jest niemożliwe. Jakub Szczęsny, członek zespołu odpowiedzialny za
przygotowanie wytycznych do Programu funkcjonalno-użytkowego dla pałacyku Konopackiego,
zrobił wstępną analizę umieszczenia przestrzeni funkcjonalnych w bryle budynku. Okazało się, że
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w pałacyku Konopackiego nie zmieści się prawie połowa funkcji, które zaspokajałyby potrzeby
mieszkańców. We wstępnym modelu funkcjonowania instytucji kultury na rogu ulic Środkowej
i Strzeleckiej zabrakło miejsca na: plenerowe wydarzenia, klub młodzieżowy, stolarnię, warsztat
rowerowy, pracownię renowacji starych przedmiotów, pracownię multimedialną, kawiarnię,
otwartą kuchnię, wózkarnię, pracownię rzeźby i ceramiki, studio dźwiękowe, dużą salę
widowiskową, ogród deszczowy, strefę do streetworkoutu, salę do cichej nauki.
Analiza została dokonana przy założeniu, że Dom Kultury Praga przy Dąbrowszczaków zostanie
zlikwidowany, a wszystkie działania zostaną przeniesione do pałacyku Konopackiego. Podczas
konsultacji okazało się też, że coraz więcej grup społecznych chciałoby korzystać z oferty
i możliwości działania w domu kultury. Do dzieci, młodzieży i seniorów chcą dołączyć studenci,
osoby w średnim wieku oraz grupy defaworyzowane (np. dzieci z autyzmem). Przy zwiększeniu
liczby grup odbiorców poziom wykorzystania pracowni i sal w instytucji też będzie rósł. Jeśli zależy
nam na zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażonych podczas konsultacji,
niezbędne jest prowadzenie przez Dom Kultury Praga dwóch placówek, jednej na
Dąbrowszczaków, drugiej w pałacyku Konopackiego. Rekomendujemy też, żeby obie działały
zgodnie z ideą sąsiedzkich domów kultury, którą zaprezentowaliśmy w tym raporcie.
Podczas konsultacji okazało się, że społeczność Nowej Pragi jest podzielona na dwie grupy. Jedna
z nich zamieszkuje przedwojenną część osiedla na wschód od ul. 11 Listopada, druga zamieszkuje
powojenne osiedla (Praga 1, Praga 2) na zachód od 11 Listopada. Obie grupy mają odrębną
tożsamość lokalną i ją podkreślają. Różnią się między sobą pod względem demograficznym, mają
czasem rozbieżne potrzeby wynikające np. z ilości przestrzeni zielonych znajdujących się w ich
części osiedla. W związku z powyższymi różnicami istnieje potrzeba prowadzenia dwóch miejsc
pełniących funkcję domu kultury. Każde z nich będzie realizował potrzeby społeczności obszaru, na
którym znajduje się jego budynek i wspierał kultywowanie ich tożsamości lokalnej.
Jeśli bierzemy pod uwagę czarny scenariusz zakładający likwidację domu kultury
z Dąbrowszczaków lub wycofanie się z tworzenia domu kultury w pałacyku Konopackiego, to
musimy liczyć się z zagrożeniami, jakie niosą za sobą takie decyzje. Jeśli zlikwidujemy obecną
siedzibę domu kultury, wtedy część odbiorców tego miejsca wypadnie z jego orbity. Ze względu na
powyższe różnice i dystans dzielący oba budynki część mieszkańców przestanie w ogóle korzystać
z oferty Domu Kultury Praga. Zamknięcie siedziby może też spotkać się z prowadzącym do
protestów i rozkręcania burzy medialnej silnym oporem społeczności.
Zrezygnowanie z tworzenia domu kultury w pałacyku Konopackiego może rodzić problemy
dwojakiego rodzaju. W perspektywie krótkoterminowej może doprowadzić do protestów
okolicznych mieszkańców. Konsultacje społeczne, które objęły swoim zasięgiem kilkaset osób
i odbiły się głośnym echem w lokalnych mediach, rozbudziły nadzieje wielu osób. Mieszkańcy
wschodniej części Nowej Pragi, którzy wielokrotnie charakteryzowali swoje okolice jako „pustynię
kulturalną”, będą walczyć o realizację tej zapowiedzi. Efektem ubocznym może być też trwałe
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zniechęcenie do miejskich narzędzi partycypacji i konfrontacyjne nastawienie wobec władz
dzielnicy.
Perspektywa długoterminowa zakłada dużo poważniejsze konsekwencje. W związku z budową
stacji metra przy ul. Szwedzkiej we wschodniej części Nowej Pragi będziemy mieli do czynienia
z intensywną zabudową mieszkaniową wszystkich wolnych terenów. Równolegle część
przedwojennych kamienic zostanie odzyskana przez spadkobierców dawnych właścicieli,
a mieszkańcy tych budynków będą musieli się wyprowadzić. Do nowych i odrestaurowanych
budynków wprowadzą się rodziny odbiegające statusem społecznym od obecnych mieszkańców
Nowej Pragi. Bazując na doświadczeniach, możemy przypuszczać, że na tym terenie będziemy
mieli do czynienia ze wszystkimi negatywnymi skutkami gentryfikacji. Koszty życia (czynsze,
rachunki, ceny w sklepach) będą rosły, obecni mieszkańcy będą tracić swoje mieszkania.
Doprowadzi to do napięć i konfliktów pomiędzy nową a starą tkanką społeczną. Sąsiedzki dom
kultury w pałacyku Konopackiego da nam narzędzia do neutralizacji negatywnych nastrojów
społecznych i integracji obu grup. Wschodnia część Nowej Pragi pozbawiona takiej instytucji może
pogrążyć się w chaosie i poważnych konfliktach społecznych.

5.4. Kwartał sąsiedzki, czyli sport + edukacja + kultura = integracja
Podczas konsultacji dotarły do nas informacje dotyczące przyszłości kwartału ulic
Strzelecka/Środkowa/Kowieńska/Kowelska. Okazało się, że na terenie przylegającym do Liceum
Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest planowana rozbudowa infrastruktury
sportowej. W ramach inwestycji ma powstać bieżnia, siłownia plenerowa, a boiska mają zostać
odnowione. Przebudowa infrastruktury sportowej daje szanse na wzmocnienie znaczenia pałacyku
Konopackiego dla osiedla Nowa Praga i bardziej kompleksową realizację potrzeb mieszkańców.
Uczestnicy konsultacji wielokrotnie proponowali, żeby ogród przy pałacyku Konopackiego mógł
pełnić też funkcje sportowe. Pomysły dotyczyły zarówno stałych ingerencji w przestrzeń (siłownia
plenerowa, stolik do szachów, stół do ping-ponga), jak i czasowego nadawania funkcji sportowych
dzięki udostępnieniu sprzętu sportowego (boule, frisbee, badminton). Jeśli uda nam się
wypracować system przenikania się przestrzeni obu instytucji oraz współpracy między nimi, wtedy
w kwartale ulic: Strzeleckiej/Środkowej/Kowieńskiej/Kowelskiej powstanie innowacyjna
przestrzeń, zdolna kompleksowo zaspokoić potrzeby mieszkańców. Tę ideę nazwaliśmy
„kwartałem sąsiedzkim”.
Bezpośrednia bliskość liceum i przyszłego sąsiedzkiego domu kultury stanowi szansę rozwoju dla
obu instytucji. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych i młodzieżowych projektów społecznych
mogliby korzystać z przestrzeni, sprzętu domu kultury i wsparcia merytorycznego jego
pracowników. Z drugiej strony, mieszkańcy odwiedzający pałacyk Konopackiego mogliby wspólnie
uprawiać sport na szkolnym terenie po zakończeniu lekcji. Wymaga to jednak określenia zasad
współpracy i zaprojektowania na terenie kwartału rozwiązań, które umożliwiałyby stałe lub
czasowe połączenie ogrodu przy pałacyku z przestrzenią sportową liceum. Idealnym rozwiązaniem
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byłoby ich połączenie przez likwidację barier (płotów) pomiędzy instytucjami. Jeśli takie
rozwiązanie nie będzie możliwe ze względów formalnych, wtedy można granice wyznaczyć
w „miękki” sposób, na przykład przy pomocy nasadzeń zieleni. Ostatnim rozwiązaniem, które
podsunął członek naszego zespołu Jakub Szczęsny, jest zachowanie płotów przy jednoczesnym
stworzeniu systemu furtek, które o określonych porach byłyby otwierane i zamykane.
Rekomendujemy też, żeby ogród otaczający pałacyk i przestrzeń sportowa przy liceum zostały
zaprojektowane wspólnie, jako jedno założenie. Jeśli nie będzie takiej możliwości ze względu na
zbyt zaawansowane prace związane z inwestycją przy szkole, wtedy projektant ogrodu powinien
zapoznać się z projektem sportowym i zaprojektować rozwiązania, które połączą obie przestrzenie
i uczynią je kompatybilnymi.
We wschodniej części Nowej Pragi nie ma planów stworzenia Centrum Lokalnego. Kwartał
sąsiedzki mógłby wypełnić tę lukę i zaproponować mieszkańcom różnorodną ofertę spędzania
wolnego czasu. Możliwe, że w wyniku tej innowacyjnej próby łączenia liceum z domem kultury
powstanie nowy model projektowania i zarządzania przestrzeniami wspólnymi, który będzie
naśladowany i wykorzystywany w innych dzielnicach Warszawy. Kwartał sąsiedzki może stanowić
ciekawe uzupełnienie Centrów Lokalnych.
5.5. Dom kultury jako miejsce wspierające działania praskich instytucji
Dom kultury w tej lokalizacji może pełnić dodatkową, bardzo ważną i pożądaną rolę. Mieszkańcy
wiedzą, że w okolicy działa wiele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich. Jednak nie
wszyscy wiedzą, jaka jest ich oferta. Dom kultury mógłby promować działania tych organizacji,
udostępnić im pomieszczenia i organizować spotkania, na których podejmowane byłyby decyzje
dotyczące realizowania programów instytucji.
Dom kultury przez sieciowanie, koordynację działań i tworzenie wspólnych wydarzeń wspierałby
organizacje pozarządowe działające na rzecz prażan, stałby się miejscem, gdzie rewitalizacja
społeczna tworzona jest wspólnie przez mieszkańców i praskie organizacje.
5.6. Dom kultury jako miejsce otwarte na zmiany
Aktualnie w Domu Kultury Praga wiele się zmienia, m.in: od miesiąca pełni swoje obowiązki nowa
dyrekcja, pracownicy brali aktywny udział w konsultacjach społecznych, trwają przygotowania do
modernizacji strefy wejścia w budynku przy ul. Dąbrowszczaków. Celem tych wszystkich działań
jest pokazanie prażanom, że dom kultury to miejsce, które zmienia się dla nich. Ważne jest dla
personelu stworzenie domu kultury otwartego dla wszystkich mieszkańców. Wcześniej nie były
prowadzone rozmowy z mieszkańcami na temat programu funkcjonowania tej instytucji.
Pracownicy domu kultury zauważyli podczas rozmów konsultacyjnych, że dla mieszkańców Pragi
ważne jest tworzenie oferty odpowiadającej aktualnym trendom i modom. Mieszkańcy chętnie
dzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi zajęć, spotkań. Wielu z nich deklarowało chęć pomocy
przy zorganizowaniu lub poprowadzeniu warsztatów (np. gotowania). Nowy otwarty model
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funkcjonowania domu kultury daje taką możliwość. Włączenie mieszkańców w budowę domu
kultury oraz wydzielanie przestrzeni do realizowania ich pasji powoduje, że dom kultury jest
postrzegany jako miejsce dostępne i kreatywne dla każdego. Wiele osób uczestniczących
w konsultacjach zwracało uwagę na sposób tworzenia pracowni. Projektowane sale/pracownie
powinny być dostosowane do zmieniających się potrzeb. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że teraz
jest moda na warsztaty decoupage’u, ale za jakiś czas może to stać się ofertą nieatrakcyjną.
Respondenci chcą być pytani o ich potrzeby dotyczące tworzonej oferty domu kultury. Warto
o tym pamiętać przy projektowaniu oferty w pałacyku Konopackiego.
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