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O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji społecznych był program
powstającego Ursynowskiego Centrum Kultury.
Usytuowanie budynku oraz projekt architektoniczny
zdefiniowały podstawowe funkcje instytucji.
Określone w planie pracownie oraz sala widowiskowa
były punktem wyjścia do rozmów o przyszłym działaniu
Centrum Kultury.
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Podczas konsultacji pytaliśmy:
• Jakie zajęcia i wydarzenia powinno oferować
Centrum Kultury?
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• Jakiego kina, teatru oraz muzyki oczekują
mieszkańcy?
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• W jakich dniach i godzinach powinny mieć miejsce
różne aktywności?
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Plansza konsultacyjna przedstawiająca Ursynowskie Centrum Kultury, źródło: UD Ursynów
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KALENDARIUM

KALENDARIUM

Punkt konsultacyjny podczas pikniku z okazji Dni Ursynowa, Kopa Cwila // 8 czerwca
Warsztat dla młodzieży // 12 czerwca
Punkt konsultacyjny podczas imprezy pt. Festiwal Kolorów, Kopa Cwila // 16 czerwca
Punkt konsultacyjny przy budowie Ursynowskiego Centrum Kultury przy ulicy Gandhi // 18 czerwca
Punkt konsultacyjny przy stacji metra Kabaty // 24 czerwca
Warsztat otwarty // 27 czerwca
Punkt konsultacyjny podczas potańcówki w parku Jana Pawła II // 29 czerwca

Punkt konsultacyjny 29 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

Warsztat w otwarty 27 czerwca 2019 r.. Fot. Michał Kocikowski

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
• W pięciu punktach konsultacyjnych wypowiedziało się
łącznie ponad 350 osób w różnym wieku
– od dzieci i młodzieży po seniorów.
• W obu warsztatach konsultacyjnych uczestniczyło
35 osób.
• Otrzymaliśmy odpowiedzi na 45 ankiet skierowanych
do młodzieży.

• Od 85 osób otrzymaliśmy wiadomości drogą
elektroniczną – przez e-maile oraz media
społecznościowe.
• Dzięki wszystkim metodom wykorzystanym
w trakcie konsultacji wypowiedziało się ponad 500
osób.

Punkt konsultacyjny 29 czerwca. 2019. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

UCZESTNICY
Podczas konsultacji rozmawialiśmy z osobami
ze wszystkich grup wiekowych – dziećmi i młodzieżą,
mieszkańcami w wieku produkcyjnym i seniorami.
W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy Ursynowa oraz
osoby z innych dzielnic Warszawy, które pojawiły się na
lokalnych wydarzeniach kulturalnych.
Zebrano opinie osób o różnych zainteresowaniach
i oczekiwaniach wobec Centrum Kultury.
Wśród uczestników można było wyróżnić dwie grupy –
osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem
w zajęciach i warsztatach oraz zainteresowane
uczestnictwem w wydarzeniach w roli widzów
lub słuchaczy.

Punkt konsultacyjny 24 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

OPINIE I POMYSŁY
Podczas konsultacji rozmawialiśmy
o sposobie funkcjonowania Centrum Kultury
w czterech obszarach: ogólnym, muzyki, kina i teatru.
Poniżej prezentujemy najczęściej wyrażane oczekiwania
uczestników konsultacji.
Centrum Kultury:
• stworzenie instytucji otwartej i przyjaznej, dostępnej
dla wszystkich mieszkańców,
• stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze
nieodpłatnego lub w przystępnych cenach,
• organizacja różnorodnych aktywności: wystaw,
koncertów, warsztatów, spotkań, spektakli, zajęć,
kursów, wykładów,
• planowanie pojedynczych i cyklicznych zajęć otwartych
bez konieczności wcześniejszego zapisania się,
Punkt konsultacyjny 24 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

OPINIE I POMYSŁY
Centrum Kultury:
• stworzenie miejsca do spotkań towarzyskich,
np. kafejki,
• organizowanie wydarzeń i aktywności
po godzinie 15.00, a nawet po 18.00 przez cały
tydzień,

• wprowadzenie długich godzin otwarcia
(np. do 22.00), otwarcie instytucji na osoby
pracujące do późnych godzin,
• stworzenie przestrzeni wspólnej
dla mieszkańców, otwartej na inicjatywy
i dostępnej przez cały czas,
• inicjowanie integracji mieszkańców poprzez
angażowanie ich w działanie/współtworzenie oferty
Centrum oraz organizację miejsca spotkań i
współpracy,

• wykorzystanie potencjału kulturalnego Ursynowa:
lokalnych artystów, rzemieślników, istniejących
instytucji kultury,
• organizowanie aktywności o lokalnym charakterze:
spacerów po Ursynowie, wykładów o historii
dzielnicy, spotkań z interesującymi mieszkańcami,
• stworzenie nowatorskiej instytucji kultury, która
organizuje nie tylko klasycznie rozumianą edukację
kulturalną i artystyczną, ale także jest otwarta na
nowe, oddolne inicjatywy,
• podejmowanie kwestii społecznych i zdrowotnych,
np.: edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, kursów
żywieniowych, spotkań z osobami zaangażowanymi
społecznie,
• odpowiedzenie na potrzeby coraz liczniejszej grupy
ursynowian grających w brydża i gry towarzyskie,
organizacja przestrzeni i turniejów dla graczy.

OPINIE I POMYSŁY
Kino:
• stworzenie różnorodnego repertuaru filmowego
obejmującego szeroki wybór gatunków filmowych,
• wyświetlanie filmów skierowanych do różnych grup
wiekowych w zmiennych godzinach, np. filmy dla
dzieci również po południu i wieczorami,

• wyświetlanie filmów nieobecnych
w multipleksach: kina studyjnego, niszowego oraz
produkcji festiwalowych, filmów dokumentalnych,
klasyki filmowej,
• organizacja lokalnego festiwalu filmowego,
• wprowadzenie aktywności o tematyce filmowej:
dyskusyjnego klubu filmowego, wykładów
o kinie, warsztatów filmowych.
Warsztat otwarty 27 czerwca 2019 r. Fot. Michał Kocikowski

OPINIE I POMYSŁY
Teatr:
• sformułowanie różnorodnego repertuaru,
odpowiadającego na różne gusta oraz trafiającego
do wszystkich grup wiekowych,

• organizowanie spotkań teatralnych dla dzieci, zajęć
ruchowych i rozwojowych, które mogą wspomóc
socjalizację najmłodszych,

• zapraszanie renomowanych, profesjonalnych
teatrów,

• prowadzenie zajęć teatralnych oraz warsztatów
aktorskich dla dorosłych i seniorów,

• organizowanie występów teatrów lokalnych
i amatorskich, zapraszanie grup działających
na Ursynowie,
• stworzenie ursynowskiego teatru amatorskiego dla
dzieci i dorosłych działającego w Centrum Kultury,
• przeprowadzanie wykładów o tematyce teatralnej:
gatunkach, twórcach, historii,

• korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych
instytucji kultury prowadzących sceny teatralne,
szczególnie Domu Kultury Kadr.

OPINIE I POMYSŁY
Muzyka:
• kierowanie oferty muzycznej do wszystkich
mieszkańców, od najmłodszych do seniorów,
• tworzenie repertuaru obejmującego szeroki wybór
gatunków muzycznych, zarówno muzyki klasycznej,
jak i popularnej,

• organizowanie zajęć muzycznych dla różnych grup
wiekowych, np. chóru mieszkańców, zajęć
umuzykalniających dla dzieci, grupy śpiewaczej dla
seniorów,
• wprowadzenie cyklicznych potańcówek
o różnych tematach przewodnich w budynku
Centrum Kultury oraz w przestrzeni przed nim,
• zapraszanie znanych artystów z polski i zagranicy,

Punkt konsultacyjny 29 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

• zapraszanie zespołów amatorskich i lokalnych
muzyków z Ursynowa,
• udostępnianie przestrzeni dla osób i zespołów
rozwijających muzyczne zainteresowania.

Punkt konsultacyjny 29 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

Punkt konsultacyjny 24 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Program powstającego Centrum Kultury wzbudził duże
zainteresowanie. Mieszkańcy Ursynowa wyrazili chęć
udziału w różnych zajęciach i aktywnościach w nowej
instytucji, co pokazuje, że jest ona potrzebna w dzielnicy.
Mieszkańcy wskazali, że Centrum Kultury powinno
korzystać z dziedzictwa i potencjału kulturalnego
dzielnicy. Już w trakcie konsultacji wiele osób
zadeklarowało gotowość do współtworzenia programu
i zajęć w Centrum, a także zaangażowania się w jego
funkcjonowanie.
Ważne jest oczekiwanie mieszkańców, że Centrum ma
służyć nie tylko edukacji kulturalnej, ale też integracji
mieszkańców, np. przez udostępnienie przestrzeni dla
oddolnych inicjatyw sąsiedzkich.
Warsztat otwarty 27 czerwca 2019 r. Fot. Michał Kocikowski

WNIOSKI
W wypowiedziach dotyczących każdego z tematów
poruszonych w konsultacjach uczestnicy wyrazili
zainteresowanie różnorodnymi aktywnościami
i tematami wydarzeń. Wynika to z tego, że mieszkańcy
Ursynowa stanowią bardzo zróżnicowaną społeczność
o różnorodnych potrzebach i oczekiwaniach względem
Centrum Kultury.
Wśród nich wyróżnić można dwie grupy, których opinie
znacząco się różnią. Z jednej strony są to osoby, które
chcą uczestniczyć w wydarzeniach i seansach
w charakterze odbiorców – widzów i słuchaczy.
Grupę tę interesują zapraszane teatry z innych instytucji,
seanse filmowe oraz różnorodne koncerty. Z drugiej
strony część mieszkańców oczekuje zajęć i wydarzeń,
w które będą mogli się zaangażować i wziąć aktywny
udział. Wśród ich oczekiwań znajdują się zajęcia
muzyczne i filmowe, stworzenie amatorskiej grupy
teatralnej oraz otwarcie programu Centrum Kultury na
zajęcia prowadzone przez mieszkańców.

Uczestnicy oczekują Centrum Kultury, które będzie otwarte
i dostępne. Odnosi się to z jednej strony do długich godzin otwarcia
instytucji. Z drugiej strony mieszkańcy oczekują przestrzeni
publicznych, w których będą mogli spędzić swobodnie czas,
porozmawiać i spotkać się z sąsiadami z dzielnicy.
Centrum Kultury w wypowiedziach mieszkańców
to nie tylko instytucja organizująca tradycyjnie rozumianą edukację
kulturalną i artystyczną. To również miejsce integracji
i spotkań, dających mieszkańcom możliwość aktywnego
zaangażowania się w działania. To także instytucja, która podejmuje
szeroki wybór tematów związanych ze zdrowiem, psychologią,
ekologią i wyzwaniami współczesności.
Uczestnicy konsultacji są świadomi szybko zachodzących zmian
w kulturze współczesnej i oczekują, że oferta Centrum Kultury
będzie na bieżąco dostosowywana do stale zmieniających się
potrzeb mieszkańców. Dlatego istotne jest włączenie mieszkańców
w tworzenie i aktualizowanie programu w przyszłości.

REKOMENDACJE
Z wypowiedzi mieszkańców wynika, że program
Ursynowskiego Centrum Kultury powinien odpowiedzieć
na bardzo zróżnicowane potrzeby i oczekiwania:

• należy rozwijać tradycyjnie rozumianą edukację
kulturalną i artystyczną (cykliczne zajęcia plastyczne,
muzyczne, taneczne, teatralne), która nadal cieszy się
zainteresowaniem i na którą wciąż jest popyt. Jej
adresatami powinni być przede wszystkim młodzi
odbiorcy – dzieci i młodzież. Istnieje też duża szansa
na powodzenie grup dla dorosłych – teatralnej i
wokalnej;
• oferta dla odbiorców kultury powinna być różnorodna.
Mieszkańcy Ursynowa wyrażali zainteresowanie
uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych
(spektaklach, seansach filmowych, koncertach,
wystawach) o bardzo różnym charakterze – od form
popularnych i rozrywkowych po wydarzenia dla
koneserów;
Punkt konsultacyjny 18 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

REKOMENDACJE
• Program Centrum powinien dawać mieszkańcom
możliwość realizacji własnych inicjatyw,
np. spotkań, warsztatów, okazjonalnych działań –
oczekuje tego grupa mieszkańców chcących aktywnie
uczestniczyć w kulturze poprzez udział w wydarzeniach
wymagających zaangażowania i współdziałania.
W tym celu warto wygospodarować otwartą,
wielofunkcyjną przestrzeń;

• Centrum powinno być miejscem otwartym – dosłownie
i w znaczeniu przenośnym. Otwartość dosłowna oznacza
wymienioną wcześniej możliwość swobodnego wykorzystania
przestrzeni według własnego uznania/potrzeb, funkcjonowanie
przedłużone do późnych godzin wieczornych (22.00) oraz
dostępność architektoniczną i ekonomiczną.
W znaczeniu przenośnym Centrum powinno być otwarte
na różnorodność światopoglądową i artystyczną.

• program Centrum powinien wykraczać poza tematykę
związaną z wąsko rozumianą kulturą i sztuką
i podejmować również ważne kwestie społeczne, np.
zdrowie, ochrona klimatu, wykluczenie, integracja;

• Wczesny wieczór (18.00 – 20.00) jest porą atrakcyjną
dla większości grup mieszkańców we wszystkie dni tygodnia.
Ponadto w dni powszednie należy kierować ofertę:

• Centrum powinno być również miejscem,
do którego można „wpaść” – przyjść ze znajomymi na
kawę, pobyć samemu w czytelni, popracować
w grupie nad projektem. Warto stworzyć dwie
przestrzenie - do korzystania indywidualnego
(przestrzeń „cicha”) i aktywności grupowych
(przestrzeń „głośna”).

•

do seniorów – wczesnym i późnym popołudniem (12.00-18.00);

•

do młodszej i starszej młodzieży – późnym popołudniem (15.00 – 18.00);

•

do aktywnych zawodowo – późnym wieczorem (20.00-22.00).

• W weekendy oferta familijna będzie cieszyć się powodzeniem od
godzin porannych do wieczora. Wydarzenia adresowane do
pozostałych grup odbiorców powinny rozpoczynać się po godzinie
13.00.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Raport z konsultacji społecznych zostanie upubliczniony
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, platformie
Konsultacji Społecznych oraz profilu Urzędu Dzielnicy na
Facebooku.
Raport będzie dostępny w formie papierowej
w siedzibie Urzędu, DOK i Ursynotece.
Rekomendacje zawarte w raporcie Zarząd Dzielnicy
wykorzysta w trakcie konkursu na dyrektora
Ursynowskiego Centrum Kultury przy ul. Gandhi.
Kandydaci na to stanowisko będą mogli odnieść się do
oczekiwań mieszkańców i zaproponować program
Centrum, który umożliwi realizację postulatów
uczestników konsultacji.
Punkt konsultacyjny 24 czerwca 2019 r. Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ:
Kolektyw Badawczy Michał Kocikowski
www.kolektywbadawczy.pl
kontakt@kolektywbadawczy.pl

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
•

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 28 maja
2019 roku na stronach: ursynow.pl oraz
konsultacje.um.warszawa.pl.

•

Plakaty informujące o konsultacjach wywieszono na
6 urzędowych słupach ogłoszeniowych oraz
przekazano do 10 spółdzielni mieszkaniowych oraz
ponad 60 placówek kultury, oświatowych,
medycznych.

•

Informacje o konsultacjach ukazały się trzykrotnie na
facebook.com/warszawa.ursynow oraz przesłane
zostały mieszkańcom w ursynowskim newsletterze.

•

6 czerwca plakat zapowiadający konsultacje został
opublikowany w lokalnej tygodniówce PASSA.
Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

AKCJA INFORMACYJNA
•

10 czerwca wysłano maila z informacją
o konsultacjach wraz z załączonym plakatem do:
• Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów,
• Rady Seniorów,
• Ursynoteki,
• Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
• Dzielnicowego Domu Kultury,
• czterech spółdzielczych Domów Kultury.

•

25 czerwca zaproszenie na warsztat zostało wysłane
za pomocą systemu sms 19115.

Fot. Tomasz Kaczor, źródło: UM Warszawa

