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O procesie
partycypacyjnego powstawania dokumentu
Treści
prezentowane
w
niniejszym
dokumencie zostały stworzone podczas serii
spotkań warsztatowych, które odbyły się od
października 2013 r. do września 2014 r.
Warsztaty
te
zostały
zorganizowane
w ramach projektu „Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług
publicznych” realizowanego przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy, przy współfinansowaniu Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt
zakładał partycypacyjne przygotowanie
założeń
strategicznych
do
rozwoju
wybranych usług publicznych w każdej z 18
dzielnic Warszawy oraz w 7 gminach
ościennych. W Rembertowie, po wstępnej
diagnozie, podjęto decyzję o pracy nad
strategią rozwoju usług kulturalnych.
Poniżej opisane zostały wyniki procesu
partycypacyjnego, na który składały się
3 spotkania warsztatowe otwarte dla
mieszkańców dzielnicy. Celem spotkań było
umożliwienie uczestnikom procesu –
urzędnikom, pracownikom instytucji kultury,
ekspertom, twórcom, przedstawicielom
organizacji pozarządowych, mieszkańcom
niezrzeszonym – warunków do efektywnej
pracy nad wspólnym rozumieniem stanu
obecnego, potrzeb mieszkańców dzielnicy
i możliwości ich zaspokojenia w sposób
odpowiadający specyfice miejsca. Wynikiem
tej pracy są prezentowane zapisy, dotyczące
wizji funkcjonowania usług kulturalnych
w Rembertowie do 2020 r., podstawowych
zasad działania, celów strategicznych oraz
szeroki katalog inspiracji do działań.

Warsztat strategiczny odbył się 28 maja 2014
r. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób, w tym
urzędnicy Dzielnicy Rembertów, pracownicy
instytucji
kultury
i
przedstawiciel
mieszkańców.
Pierwszy
warsztat
konsultacyjny odbył się 16 września, drugi
warsztat konsultacyjny odbył się 30 września
2014 r. W obu warsztatach uczestniczyły ok.
7-9-osobowe grupy, byli wśród nich

mieszkańcy, radni, urzędnicy, przedstawiciele
rad osiedli.
Dane dotyczące dzielnicy, oceny jej
funkcjonowania przez mieszkańców oraz
zasobów infrastrukturalnych pochodzą z kilku
źródeł – badań ankietowych na próbie
reprezentatywnej zrealizowane przez firmę
Millward Brown na zlecenie Centrum
Komunikacji Społecznej, stron internetowych
Urzędu Dzielnicy oraz lokalnych instytucji
kultury, wywiadów z ekspertami, opracowań
historycznych i tematycznych, a także
informacji zebranych podczas spotkań
warsztatowych od uczestników. Na potrzeby
niniejszego opracowania, dokonano syntezy
informacji
pochodzących
z
etapu
diagnostycznego.
Autorki
niniejszego
opracowania wybrały te informacje, które
odnoszą się do funkcjonowania usług
kulturalnych i miały znaczenie w pracy nad
elementami strategii. Dla płynności wywodu,
informacje z różnych źródeł zostały zebrane
tak, by się uzupełniały. Szczegółowe dane
dostępne są w odpowiednich dokumentach
źródłowych.

Elementy
dotyczące
planowania
strategicznego (wizja, cele strategiczne,
propozycje działań) zostały sformułowane
przez uczestników spotkań warsztatowych.
Na spotkaniach omawiany był ogólny sposób
działania, stanowiący scenariusz osiągania
celów w zakresie kultury, do których dąży
dzielnica Rembertów i sposób wykorzystania
otoczenia do osiągania tych celów. Dzięki
temu,
ten
dokument
może
być
wyznacznikiem decyzji merytorycznych,
organizacyjnych, finansowych i pozwala
wyróżniać działania dzielnicy na tle
otoczenia.
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Pejzaż dzielnicy – lokalny kontekst
Rembertów jest jedną z najmniejszych
dzielnic
Warszawy,
położoną
w prawobrzeżnej części miasta. Zamieszkuje
go ok 23 tys. mieszkańców. Jest postrzegany
jako dzielnica przede wszystkim mieszkalna,
oddalona od Centrum.
Przestrzennie Rembertów charakteryzuje się
mało intensywną, niską zabudową. Dzielnica
podzielona jest przez tory kolejowe, co
utrudnia przemieszczanie się w jej obrębie
(zwłaszcza w weekendy ze względu na
mniejszą
częstotliwość
kursowania
komunikacji miejskiej), w szczególności
dojazd np. do domów kultury.
Charakterystyczną cechą dzielnicy są duże
powierzchnie
terenów
zielonych,
pokrywające 1/3 powierzchni Rembertowa.
Na terenie Rembertowa znajdują się dwa
rezerwaty przyrody „Kawęczyn” i „Olszynka
Grochowska”.
Co trzeci mieszkaniec dzielnicy urodził się
poza
Warszawą
lub
województwem
mazowieckim. To plasuje Rembertów na
drugim miejscu pod względem poziomu
migracji, po Białołęce.
Wizerunek i historia Rembertowa są silnie
związane z wojskowością i kultywowane
poprzez dużą liczbę wydarzeń o charakterze
patriotycznym, upamiętniających wydarzenia
historyczne. Pod koniec XIX wieku znajdował
się w okolicy rosyjski poligon artyleryjski
i koszary, następnie przejęte przez Wojsko
Polskie. W okresie międzywojennym mieściły
się tu obiekty o znaczeniu strategicznym wytwórnia
amunicji
Pocisk
oraz
Doświadczalne
Centrum
Wyszkolenia
Piechoty. W okresie II Wojny Światowej
Rembertów był terenem działania oddziałów
AK, na jego terenie znajdowały się również
nazistowskie obozy jenieckie i obozy pracy
oraz getto żydowskie. Po koniec wojny jeden
z hitlerowskich obozów został przejęty przez
NKWD. Po wojnie na terenie dzielnicy
znajdowała się baza Armii Czerwonej
i Jednostka Łączności Armii Czerwonej.

Obecnie
przez
dzielnicę
przebiega
turystyczny Szlak Bitew Warszawskich, wiele
jest
również
pomników,
tablic
pamiątkowych i innych miejsc o znaczeniu
historycznym. W Rembertowie znajduje się
campus Akademii Obrony Narodowej,
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii,
Centralne Archiwum Wojskowe, stacjonuje
tam część jednostki „GROM”.
Na terenie Rembertowa działa około 30
organizacji pozarządowych. Wiele z nich
wiąże
się
z
historyczno-militarnym
charakterem
dzielnicy
(skupiają
kombatantów, byłych żołnierzy, byłych
więźniów politycznych itp.). Istnieją też
organizacje działające na rzecz poprawy
szeroko rozumianej jakości życia w dzielnicy.
Uczestnicy warsztatów wskazywali, że
mieszkańcy Rembertowa podejmują różne
oddolne inicjatywy, np.: bieg Goń Sąsiada,
powołali Międzyosiedlową Radę Sportu
i Rekreacji, organizują Rembertowską Masę
Krytyczną. Choć są to przedsięwzięcia
dotyczące
przede
wszystkim
sportu
i rekreacji, to można mieć nadzieję, że
w sprzyjających warunkach podobny poziom
aktywności
może
dotyczyć
działań
kulturalnych.

Rembertów posiada własny dokument
strategiczny, jakim jest Program Rozwoju
Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku.
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Pejzaż dzielnicy – Rembertów oczami
mieszkańców
Badania opinii pokazują, że mieszkańcy
oceniają Rembertów pozytywnie jako
miejsce do życia, szczególnie dotyczy to
osób młodych (poniżej 30. roku życia) oraz
seniorów (powyżej 60. roku życia). Młodzi
mieszkańcy czują się bardziej niż ich starsi
sąsiedzi związani z dzielnicą.
Jest to względnie bezpieczna dzielnica (na
tle Warszawy charakteryzuje ją niski poziom
przestępczości i wysoka wykrywalność oraz
najmniej wypadków drogowych). Ze
względu
na
specyficzną
lokalizację
i kameralny charakter
Rembertów
przypomina małe miasteczko.
Zapytani o ocenę różnych aspektów życia
w Rembertowie, mieszkańcy szczególnie
docenili publiczne usługi edukacyjne, ilość
i stan zieleni oraz jakość obsługi
mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy.
W badaniach ankietowych, jako problemy
dzielnicy
wskazywano
najczęściej:
funkcjonowanie publicznej służby zdrowia,
zbyt małą ilość sklepów i usług, problemy
związane z komunikacją i transportem, brak
możliwości spędzania wolnego czasu.
Mieszkańcy wydają się nie traktować
Rembertowa jako miejsca, gdzie mogliby
zaspokoić swoje potrzeby w zakresie usług
kulturalnych.

Atuty Rembertowa
 Silna tożsamość lokalna oparta
na militarno-historycznym
dziedzictwie.
 Wiele miejsc o znaczeniu
historycznym.
 Nowoczesna biblioteka.
 Satysfakcjonujący poziom
publicznych usług edukacyjnych.
 Rozległe tereny zielone,
atrakcyjne przestrzenie
rekreacyjne.
 Dogodny dojazd kolejką do
centrum Warszawy.
 Bezpieczna dzielnica
o kameralnym charakterze.

W tym kontekście, usługi kulturalne plasują
się w środku skali ocen, są postrzegane
przez
mieszkańców
jako
średnio
satysfakcjonujące w porównaniu do innych
usług.
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Kultura w Programie Rozwoju Dzielnicy
Poniżej przedstawiono wybrane fragmenty
Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku,
które odnoszą się bezpośrednio do usług
kulturalnych.
Stanowią
one
punkt
odniesienia dla myślenia o strategii rozwoju
usług
kulturalnych
dla
dzielnicy.
W zamierzeniu, założenia strategiczne
wypracowane w przeprowadzonym przez nas
procesie dotyczącym usług kulturalnych
powinny wpisywać się w założenia Programu
Rozwoju Dzielnicy.
Główny cel Programu Rozwoju brzmi:
Rembertów obszarem zintegrowanego,
przyjaznego
sąsiedztwa
o
wysokim
standardzie
życia
z
wszechstronnie
rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi,
oświatowymi,
sportowo-rekreacyjnymi,
nowoczesną i wygodną infrastrukturą
komunikacyjną, socjalną i usługową.
Cel ten, w zakresie odnoszącym się do usług
kulturalnych, realizowany jest głównie
poprzez:
• Wsparcie dla rozwoju inicjatyw lokalnych,
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi,
tworzenie
miejsc
integracji
mieszkańców,
wsparcie
tworzenia wielofunkcyjnego centrum
handlowego
(pełniącego
funkcje
kulturalne).
• Podnoszenie standardów funkcjonowania
infrastruktury kultury, sportu i turystyki.
• Ochronę
rembertowskiej
spuścizny
historycznej.
• Budowę i modernizację istniejących
instytucji
kultury,
wspieranie
zintegrowanych działań o charakterze
historycznym
oraz
uzupełnienie
i promocję sieci szlaków i pasm
turystycznych.
Szczegółowe zapisy Programu Rozwoju
precyzują priorytety i odpowiadające im
działania wspomagające rozwój usług
kulturalnych:
Priorytet
społecznej

1.

Zapewnienie

spójności

Działanie 1.3. Tworzenie miejsc integracji
mieszkańców, w szczególności: Aleja Chwały
– upamiętniająca Powstanie Listopadowe
(jako wizytówka Dzielnicy), budowa Centrum
Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Paderewskiego, wsparcie tworzenia
wielofunkcyjnego centrum handlowego
(pełniącego także funkcje kulturalne).

Priorytet 8. Poprawa jakości funkcjonowania
osób starszych
Działanie 8.1. Promowanie i wspieranie form
aktywności seniorów poprzez animację
i promowanie aktywności prospołecznych
wśród seniorów, poprzez działanie Klubu
Seniora oraz Rembertowskiej Akademii
Seniora.
Działanie 8.2. Wspieranie i budowa
solidarności międzypokoleniowej poprzez
wolontariat osób starszych, organizację
imprez o charakterze wielopokoleniowym
(festyny, konkursy).
Priorytet 9. Podnoszenie standardów
funkcjonowania
infrastruktury
kultury,
sportu i turystyki
Działanie 9.1. Budowa i modernizacja
istniejących instytucji kultury.

Uczestnicy
opisywanego
tu
procesu
partycypacyjnego
dotyczącego
założeń
strategicznych dla rozwoju usług kulturalnych
zapoznali się z cytowanymi powyżej
podstawowymi
założeniami
Programu
Rozwoju Dzielnicy i odnosili się do nich
w czasie pracy. Warto jednak odnotować, że
ich pomysły w znacznym stopniu rozwijają
i uzupełniają zapisy stworzone we
wspomnianym ogólnym Programie Rozwoju
Dzielnicy.
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Pejzaż kulturalny
Na terenie Rembertowa działają dwa domy
kultury: „Rembertów” i „Wygoda”. Są one
jednak położone w różnych, słabo ze sobą
skomunikowanych,
częściach
dzielnicy.
Domy kultury mają zróżnicowaną ofertę
zajęć edukacyjno-artystycznych dla dzieci
i młodzieży (teatralne, muzyczne, malarskie,
fotograficzne i inne).
W domu kultury „Wygoda” działa również
Klub Seniora, w ramach którego osoby
starsze raz w miesiącu mogą uczestniczyć
w zajęciach o różnej tematyce. Od 2007 r.
zajęcia dla osób starszych oferuje też
Rembertowska Akademia Seniora –
funkcjonująca w modelu zbliżonym do
uniwersytetu trzeciego wieku.
Na terenie Rembertowa działają dwie
organizacje pozarządowe mające działania
kulturalne za główny cel swego istnienia:
Stowarzyszenie Ars Nova oraz Fundacja
Sztuki Abdank Polska.

Działanie biblioteki publicznej, oferta domów
kultury i wydarzeń kulturalnych są oceniane
przez mieszkańców lepiej niż warszawska
średnia. Najlepiej w oczach mieszkańców
prezentuje się biblioteka, doceniana za miłą
i uprzejmą obsługę oraz dobrą dostępność
dla osób niepełnosprawnych.
Rozwój usług kulturalnych i ich ważność dla
dzielnicy zamanifestował się między innymi
w propozycjach projektów do budżetu
partycypacyjnego na 2015 r. Dziesięć
spośród 60 zgłoszonych pomysłów odnosiło
się do życia kulturalnego. Dotyczyły one
zarówno
inwestycji
infrastrukturalnych
(projekt Modernizacja estrady letniej
i otoczenia Domu Kultury „Rembertów” oraz
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na
terenie zielonym Domu Kultury „Wygoda”),
jak i wydarzeń kulturalnych (Cykl imprez
plenerowych na estradzie letniej w Domu
Kultury „Rembertów”).
W 2014 r. został też zrealizowany konkurs
„Rembertowska Inicjatywa Kulturalna 2014”
będący częścią programu „Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne 2014” Narodowego
Centrum Kultury. Celem konkursu było
nawiązanie i pogłębienie współpracy między
Domem Kultury, a aktywnymi społecznie
i kulturalnie mieszkańcami dzielnicy,
odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego
potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

Usługi kulturalne w pewnym stopniu są
również
świadczone
przez
placówki
oświatowe (szkoły podstawowe, jedno
liceum, Akademia Obrony Narodowej).
Aktywne są także parafie i organizacje
kościelne, prowadzące orkiestrę Victoria
i zajęcia dla dzieci.
W sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy znajduje się
nowa biblioteka publiczna, która jest dość
dobrze oceniania przez mieszkańców. Jej
księgozbiór
jest
stale
powiększany.
W dzielnicy brak jest większego kina, teatru,
instytucji muzycznej. W ewidencji zabytków
odnotowane są głównie budynki mieszkalne
(XIX, XX wiek).
Jak ocenia Pan ofertę wydarzeń kulturalnych w Pana dzielnicy?

56%

Jak ocenia Pan ofertę domów kultury w Pana dzielnicy?

51%

Jak ocenia Pan jakość usług bibliotecznych dostępnych w Pana
dzielnicy?

Warszawa

54%

Rembertów
Jak ocenia Pan odległość do biblioteki publicznej najbliżej Pana
miejsca zamieszkania?

62%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odsetek osób, które odpowiedziały „raczej zadowolony” i „zdecydowanie zadowolony”
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Pejzaż kulturalny – wyzwania
Mieszkańcy Rembertowa nie różnią się
znacząco od mieszkańców innych dzielnic
Warszawy w zakresie preferowanych form
spędzania wolnego czasu, najchętniej
bywają u przyjaciół i znajomych, zaglądają do
restauracji i kawiarni oraz do kina:
Kiedy ostatnio był
Pan w ciągu
ostatniego
miesiąca?

z wizytą u
przyjaciół/znajomych

70%

w restauracji / kawiarni /
pubie

33%

w kinie

28%

na koncercie

9%

w muzeum/ galerii

8%

w teatrze

7%

Warszawa
Rembertów

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Informacje o wydarzeniach kulturalnych
czerpią natomiast głównie od znajomych
i członków rodziny, często posiłkują się
lokalną prasą i ogłoszeniami. Niewiele osób
natomiast korzysta w tym celu z Internetu,
choć ponad 1/3 respondentów badania
ankietowego zdeklarowała, że chcieliby
czerpać informacje ze strony internetowej.
Wyniki badań ankietowych wskazują, że
jedną z głównych bolączek sektora usług
kulturalnych w dzielnicy Rembertów jest
małe zróżnicowanie oferty kulturalnej.
W wydarzeniach kulturalnych na terenie
dzielnicy uczestniczyła około jedna czwarta
ankietowanych mieszkańców i jest to wynik
zbliżony do warszawskiej średniej. Osoby
uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych
na terenie dzielnicy jako ich główne wady
wskazują mało ciekawą i mało ambitną
ofertę.
Nie jest to zaskakujące, gdy spojrzeć na
kalendarium najważniejszych wydarzeń
w dzielnicy:
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

Obchody
rocznicy Bitwy pod
Olszynką
Grochowską

Obchody narodowego dnia
pamięci żołnierzy wyklętych
Inscenizacja Bitwy pod Olszynką
Grochowską
Składanie wieńców pod
pomnikami (więźniów obozu NKWD,
obrońców radiostacji KG AK)
Zawody kolarskie
Piknik rodzinny

Obchody rocznicy
zbrodni katyńskiej i
katastrofy smoleńskiej
Turniej szachowy

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Święto
Rembertowa

Piknik rodzinny
Bieg
RUNBERTÓW
Festiwal Muzyki
Kameralnej

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Kino plenerowe
Święto ul. Fizylierów
Obchody Bitwy
Warszawskiej
Obchody wybuchu
Powstania
Warszawskiego
LISTOPAD

Można tu dostrzec przewagę wydarzeń
o charakterze militarno-patriotycznym oraz
imprez plenerowych typu pikniki. Z badań
ilościowych wynika, że istotnie, pikniki,
a także koncerty muzyki rozrywkowej
i imprezy dla dzieci są najczęściej
wybieranymi formami spędzania czasu
z kulturą.
Wyniki badań ankietowych dotyczących
pożądanych
inwestycji
na
terenie
Rembertowa pokazały, że najpilniejsze
potrzeby mieszkańców są związane z innymi
dziedzinami życia – najczęściej wskazywano
konieczność
poprawy
infrastruktury
drogowej oraz ułatwienie przejścia przez tory
dzielące dzielnicę na pół, na przykład poprzez
budowę bezpiecznego tunelu lub kładki.
W tym kontekście inwestycje związane
z kulturą plasowały się niżej na liście
priorytetów. Spośród nich najczęściej
wskazywano
potrzebę
budowy
kina
w obrębie dzielnicy oraz zwiększenie liczby
miejsc rozrywki dopasowanych do różnych
grup: bawialni dla dzieci, klubów i pubów dla
dorosłych oraz klubu seniora. Takie
instytucje, jak teatr czy dom kultury nie są
postrzegane jako niezbędne w dzielnicy
i w porównaniu z innymi dzielnicami
zdecydowanie rzadziej wskazywane przez
mieszkańców.
Działalność domów kultury jest postrzegana
jako
stosunkowo
mało
atrakcyjna
w porównaniu do oferty w innych częściach
miasta. Według respondentów badania
ankietowego, organizują one zbyt mało
wydarzeń kulturalnych. Biblioteka, choć
lubiana,
wciąż stoi przed wyzwaniem
znacznego
powiększenia
księgozbioru,
szczególnie o nowości wydawnicze.
Odpowiedzią na zidentyfikowane mocne
i
słabe
strony
usług
kulturalnych
w Rembertowie jest sformułowanie wizji
rozwoju usług kulturalnych, która bazuje na
silnej i wyrazistej tożsamości dzielnicy, a przy
tym kładzie duży nacisk na większe
zaangażowanie mieszkańców i realizację ich
oddolnych inicjatyw.

GRUDZIEŃ

Piknik
rodzinny
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Wizja
rozwoju usług kulturalnych
w Rembertowie do roku 2020
Rembertów – miejsce, w którym dobrze się żyje.
W 2020 roku kultura w Rembertowie
jest kreowana przez mieszkańców.

Usługi kulturalne w Rembertowie będą
nawiązywały do unikalnej tożsamości
dzielnicy, związanej z historią i muzyką
wojskową, m.in. poprzez stworzenie
obiektów
upamiętniających
Bitwę
o Olszynkę Grochowską i Powstanie
Listopadowe.

Oferta kulturalna Rembertowa będzie
umożliwiała atrakcyjne spędzanie czasu
wolnego;
pozwalała
rozwijać
zainteresowania;
będzie
integrować
mieszkańców, którzy chętnie będą się
włączać w działalność kulturalną,
przychodzić na imprezy. Planowanie
wydarzeń
kulturalnych
będzie
uwzględniało preferencje mieszkańców.
Zbiory biblioteki będą się szybko
powiększać. Pojawi się placówka kultury
na Sadach Rembertowskich.
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Wartości
Realizacja zaproponowanej wizji wymaga
przyjęcia zespołu nadrzędnych zasad, które
będą głównym wyznacznikiem kierunku
działań realizowanych w ramach usług
kulturalnych w dzielnicy.
Poniżej
przedstawiono
propozycje
sformułowania wartości, które padły
podczas dyskusji. Są one wstępną próbą
określenia, jakie warunki muszą spełniać
realizowane w przyszłości działania, aby
mogły być uznane za wkład w wysoką
jakość życia mieszkańców i by zapewniały
im możliwość twórczego rozwoju.
Trzeba jednak zaznaczyć, że dyskusja
o wartościach stanowiła dla uczestników
przede wszystkim okazję do pogłębionej
diagnozy obecnej sytuacji oraz identyfikacji
kwestii kluczowych dla rozmowy o rozwoju
usług kulturalnych. Ważnym motywem
okazała się tu przede wszystkim silna
tożsamość Rembertowa związana z historią
wojska i muzyką. Wielu mieszkańców
dzielnicy jest w jakiś sposób związana
z armią – poprzez zatrudnienie, służbę
wojskową lub rodzinne tradycje.

Z drugiej strony, w dyskusji pobrzmiewały
głosy proponujące wprowadzenie nowego
sposobu myślenia o realizowaniu usług
kulturalnych, zarówno w odniesieniu do
tradycji militarnej, jak i w sensie ogólnym.
Zwrócono uwagę, że wiele imprez
kulturalnych w dzielnicy ma obecnie
charakter dość tradycyjnych obchodów
rocznicowych i być może ciekawym
pomysłem byłoby dodanie oferty o nieco
innej formie i treści – odnoszącej się do
aktualnych
wydarzeń,
różnorodnych
tematycznie.
Wiele uwagi przyciągnęły rozważania
dotyczące
roli
mieszkańców
w kształtowaniu oferty
kulturalnej.
Proponowano zwrócenie uwagi na
dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb
mieszkańców, postulowano zabieganie
o zwiększenie zaangażowania mieszkańców
we współtworzenie kultury. Dostrzeżono
też rolę kultury jako czynnika integrującego
mieszkańców, szczególnie z różnych grup
wiekowych.

Podstawowe zasady wybrane jako
kluczowe do realizacji usług
kulturalnych w Rembertowie:
•
adekwatność – oferta kulturalna
dostosowana do potrzeb
mieszkańców, współtworzona
przez mieszkańców;
•
aktualność, „tu i teraz”;
•
różnorodność;
•
kultura czynna – mieszkańcy
włączają się i współtworzą kulturę,
rozwijają swoje zainteresowania;
•
wspólnotowość – kultura
integruje grupy wiekowe;
•
historia wojska i muzyka.
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Misja
głównych podmiotów realizujących strategię
Podczas dyskusji nad założeniami do
dokumentu strategicznego podejmowano
temat roli i zadań głównych grup
interesariuszy
życia
kulturalnego
Rembertowa, nie zostały one jednak
podsumowane i jednomyślnie zapisane przez
uczestników
warsztatu.
Poniżej
przedstawiono podsumowanie
różnych
wypowiedzi, które padły podczas wszystkich
warsztatów, aby umożliwić dalszą pracę nad
zapisem misji poszczególnych podmiotów
realizujących strategię.

•

•
•

Urząd Dzielnicy  stara się o powstanie
nowego ośrodka kultury promującego
tradycje
historyczno-patriotyczne
dzielnicy, wspomaga modernizację
istniejącej infrastruktury, działania na

rzecz wzmocnienia edukacji kulturalnej
i oferty kulturalnej. Dba o utrzymanie
znaczącej roli koordynatora edukacji
kulturalnej w dzielnicy.
Instytucje
kultury  dostosowują
ofertę
kulturalną
do
potrzeb
mieszkańców, angażują się w dialog
z mieszkańcami (np. poprzez sondę
internetową),
powiększają
ofertę
i swoje zasoby, dbają o dostępność
ekonomiczną i fizyczną wydarzeń
i infrastruktury.
Mieszkańcy
niezrzeszeni

współtworzą
ofertę
kulturalną,
komunikują swoje potrzeby w zakresie
usług kulturalnych.
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O tworzeniu celów strategicznych
Liczba i brzmienie zapisanych poniżej celów
strategicznych
jest
wypadkową
indywidualnych pomysłów uczestników,
które następnie były omawiane przez grupę
i zapisywane w ostatecznym brzmieniu na
zasadzie konsensusu (drugi warsztat
partycypacyjny). Istotne przy tym było, aby
cele były sformułowane na odpowiednim
poziomie ogólności i miały charakter
strategiczny więc zadbano, by cele zbyt
operacyjne lub propozycje konkretnych
działań zostały zapisane w innym miejscu.
Stopień
spójności
zapisanych
celów
strategicznych z brzmieniem wizji, danymi
diagnostycznymi i kluczowymi wartościami
jest pochodną przyjętej metodologii
partycypacyjnej
w
formule
spotkań
otwartych. Ze względu na to, że wszystkie
spotkania były otwarte i każdy chętny mógł
dołączyć do procesu w dowolnym
momencie, na każdym kolejnym spotkaniu
pojawiali się nowi uczestnicy. Dzięki temu,
każda kolejna grupa zyskiwała dostęp do
nowych opinii, doświadczeń i pomysłów, ale
z drugiej strony wymagało to wprowadzenia
nowych
uczestników
w
ustalenia
z poprzednich spotkań, a często ich
dokładnego
przedyskutowania
i wprowadzenia zmian. W efekcie, nie
zawsze udawało się zachować pełną
spójność
wewnętrzną
pomiędzy
elementami strategii.
Poniżej zapisane cele zostały przedstawione
zgodnie z kolejnością priorytetów ustaloną
przez uczestników spotkań warsztatowych
i krótko objaśnione:
 Poprawa
dostępności
wydarzeń
kulturalnych obejmuje poprawę dostępu
do informacji o wydarzeniach, obniżenie
kosztów
uczestnictwa,
bliskość
geograficzną
oraz
subiektywnie
postrzeganą
atrakcyjność
wydarzeń
kulturalnych.
 Dopasowanie oferty do potrzeb
i zainteresowań mieszkańców, jej
spójność i koordynacja pomiędzy różnymi
instytucjami
ułatwią
odbiorcom
dokonanie wyboru i podjęcie wysiłku
włączenia się w życie kulturalne.
 Modernizacja i rozwój infrastruktury –
poprawią dostępność wydarzeń ze

względu na poprawę dostępności
geograficznej, jak i większe możliwości
przygotowania zróżnicowanej oferty
dzięki rozbudowie pomieszczeń oraz ich
lepszemu
wyposażeniu.
Da
to
mieszkańcom możliwość realizowania
oddolnych inicjatyw. Inwestycje będą też
obejmować nośniki informacji (np. tablice
i słupy ogłoszeniowe), poprawiające
dostępność informacji, co jest szczególnie
istotne w kontekście wyników badań
wskazujących
na
przywiązanie
mieszkańców do tradycyjnych kanałów
informacji.
 Wspomaganie rozwoju urzędników
i
pracowników
instytucji
kultury
w zakresie animacji i aktywizacji umożliwi
dotarcie do nowych grup odbiorców oraz
da narzędzie zmiany postrzegania usług
kulturalnych
w
Rembertowie.
W
konsekwencji
powinno
też
doprowadzić do zwiększenia liczby
uczestników życia kulturalnego.
Kwestie postrzegania oferty kulturalnej
Rembertowa znalazły swój wydźwięk także
w dyskusji o militarno-patriotycznej tradycji
Rembertowa. Uczestnicy spotkań zwracali
uwagę, że tradycyjny model celebrowania
wydarzeń
rocznicowych
dociera
do
specyficznej
grupy
zainteresowanych
odbiorców.
Utrzymanie
wyrazistej
tożsamości Rembertowa i rozszerzenie
identyfikacji z miejscem na nowych
mieszkańców wymaga, zdaniem uczestników,
nowego podejścia i nowych środków wyrazu.
Dzięki temu, z jednej strony zwiększy się
wiedza mieszkańców o historii ich dzielnicy,
zainteresowanie wydarzeniami i miejscami
związanymi z historią (np. Szlak Orła Białego)
oraz
ich
przywiązanie
do
miejsca
zamieszkania, poczucie wspólnoty i poziom
integracji międzypokoleniowej, z drugiej
strony Rembertów stanie się rozpoznawalny
w skali miasta jako miejsce o unikalnym
charakterze.
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Kierunki i cele strategiczne

Cel 1. Modernizacja, rozwój
istniejącej infrastruktury mogącej
jak najszerzej zaspokajać
różnorodne potrzeby mieszkańców.

Cel 3. Rozwój urzędników
w kierunku aktywizacji
i animacji. Zwiększenie
liczby uczestników kultury.

Cel 2. Nowe środki wyrazu
dla istniejącej tradycji.

Cel 4. Dostępność (ekonomiczna
i fizyczna) wydarzeń. Spójna oferta –
wzmocnienie współpracy
i koordynacji instytucji kultury.
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Program operacyjny
propozycje działań
Poniżej zebrano efekty pracy w trybie
„burzy mózgów”, dotyczącej pomysłów na
działania
realizujące
poszczególne
priorytetowe
cele
strategiczne.
Z założenia, pomysły te nie były
poddawane weryfikacji pod kątem
wykonalności/budżetu, mają jedynie
stanowić źródło inspiracji i punkt wyjścia
do dalszych rozważań.

Cel 1. Modernizacja, rozwój istniejącej
infrastruktury, mogącej jak najszerzej
zaspokajać różnorodne potrzeby
mieszkańców.
 Budowa Centrum Kulturalnego
 Nowoczesne muzeum/mauzoleum
 Szlaki bitew
 Szlak Orła Białego

Cel 3. Rozwój urzędników w kierunku
aktywizacji i animacji. Zwiększenie
liczby uczestników kultury.
 Festiwal talentów mieszkańców
Rembertowa
 Festiwal filmów amatorskich
 Bajkowa ławeczka
 Dyskusyjny klub książki
 Jesienne spotkania z poezją
 Dyskusja o poezji przy kawie
 Święta ulicy
 Rembertowski pokaz zespołów
tanecznych
 Tańce w domu kultury
 Zabawa na dechach/w remizie
strażackiej
 Międzyosiedlowy cykliczny turniej
rzutu jajem na odległość

Cel 2. Nowe środki wyrazu dla
istniejącej tradycji.
 Międzynarodowy festiwal orkiestr
wojskowych
 Konkurs dla gimnazjalistów na film
dokumentalny o Rembertowie
 Festiwal filmów dokumentalnych
 Obchody Święta Niepodległości
 Obchody wydarzeń historycznych
w dzielnicy
 Międzynarodowy zlot pojazdów
wojskowych
 Mapping budynków AON – światło
i dźwięk
 Rekonstrukcja Bitwy o Olszynkę
 Rekonstrukcja innych bitew i wydarzeń
historycznych

Cel 4. Dostępność (ekonomiczna
i fizyczna) wydarzeń. Spójna oferta –
wzmocnienie współpracy i koordynacji
instytucji kultury.
 Budka telefoniczna z dostępem do
książek dla każdego
 Book-crossing
 Cykl spotkań z polskimi pisarzami
(horrory i fantastyka)
 Zaproszenie pisarza-noblisty
 Festiwal muzyczny z gwiazdami
światowymi
 Festiwal muzyki kameralnej
 Koncerty operetkowe
 Festiwal filmów
 Kino plenerowe
 Dziecięce kino plenerowe
 Spektakle plenerowe
 Teatry z wizytą w Rembertowie
 Uniwersytet trzeciego wieku
 Pikniki
 Dożynki
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Harmonogram
Zrealizowany proces nie pozwolił na
opracowanie szczegółowego harmonogramu
realizacji strategii ze względu na ograniczone
ramy czasowe.
Przyjęta formuła pracy partycypacyjnej,
zakładająca
udział
wszystkich
zainteresowanych osób i instytucji na
zasadzie dobrowolności, pozwalała na pracę
koncepcyjną w atmosferze otwartości,
ograniczając
przy
tym
możliwość
podejmowania wiążących decyzji na
poziomie operacyjnym.
W spotkaniach nie uczestniczyły wszystkie

osoby odpowiedzialne za podejmowanie
decyzji finansowych. W dalszych krokach,
z wypracowanym materiałem powinny
pracować osoby, które mając wiedzę
o sytuacji finansowej dzielnicy, byłyby
w stanie ocenić, na ile proponowane zmiany
w funkcjonowaniu sektora kultury będą
możliwe do realizowania w ramach znanych
prognoz budżetowych.
W celu realizacji wyżej opisanych założeń
strategicznych, konieczne jest podjęcie
następujących
działań
w
określonej
kolejności:

Działania, w kolejności wykonania

Sugerowane podmioty
odpowiedzialne

1. Akceptacja wypracowanych założeń strategicznych
(wizji, kierunków i celów strategicznych, kluczowych
wartości) przez podmioty odpowiedzialne za realizację
strategii w latach 2014-2020.

Zarząd Dzielnicy, Biuro Kultury
Urzędu
m.st.
Warszawy,
Wydział Kultury dla Dzielnicy.

2. Określenie ram finansowych i organizacyjnych
umożliwiających realizację strategii. W tym rozważenie
modelu dalszej pracy nad realizacją strategii (model
partycypacyjny czy ekspercki).

Wydział Kultury dla Dzielnicy,
odpowiednie wydziały Urzędu
Dzielnicy,
ewentualnie
odpowiednie instytucje kultury.

3. Praca nad uzupełnieniem pomysłów na działania
realizujące poszczególne cele strategiczne. Wybór działań
najlepiej realizujących poszczególne cele strategiczne.
Zaplanowanie działań pozwalających na monitorowanie i
ewaluację realizowania strategii.

W modelu partycypacyjnym –
wszyscy interesariusze,
w modelu eksperckim –
zaproszeni eksperci,
W modelu instytucjonalnym –
urzędnicy.

4. Opracowanie planów realizacji poszczególnych działań
(grupy docelowe, podmioty odpowiedzialne za
wykonanie, potrzebne zasoby, źródła finansowania,
lokalizacje).
6. Precyzyjne zaplanowanie działań w czasie.

Wydział Kultury dla Dzielnicy,
podmioty realizujące usługi
kulturalne w dzielnicy.

7. Opracowanie szczegółowego budżetu.

Wydział Kultury dla Dzielnicy,
Główny Księgowy Dzielnicy,
podmioty realizujące usługi
kulturalne w dzielnicy.

8. Uchwała Rady Dzielnicy przyjmująca strategię

Rada Dzielnicy

9. Realizacja strategii

Zgodnie z założeniami strategii.

10. Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w
ramach strategii

Zgodnie z założeniami strategii.

Wydział Kultury dla Dzielnicy,
podmioty realizujące usługi
kulturalne w dzielnicy.
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Rekomendacje
Opisane poniżej rekomendacje są autorskim
komentarzem osoby odpowiedzialnej za
koordynację prac partycypacyjnych nad
założeniami strategicznymi w dzielnicy
Rembertów. Dotyczą one przebiegu procesu
i organizacji pracy w dzielnicy, zawierają
komentarze
do
wyników
pracy
i
rekomendacje
dalszych
działań
specyficznych dla dzielnicy.
Bazując na doświadczeniach z pracy w tym
procesie, wiedzy na temat lokalnego
kontekstu oraz doświadczeniu w pracy nad
dokumentami strategicznymi, sygnalizujemy
potencjał i obszary ryzyka, na które warto
zwrócić uwagę w przypadku kontynuacji prac
nad tą strategią i jej realizacją.
Ożywiona dyskusja pokazała, że kwestią
przyciągającą sporo uwagi i wymagającą
dalszej pracy jest wypracowanie spójności
pomiędzy różnymi elementami strategii –
wizją, wartościami i celami strategicznymi.
Z jednej strony bowiem mowa o orientacji na
nowe
inicjatywy
kulturalne
(np.
adekwatność, nowość, różnorodność oferty
kulturalnej) przy jednoczesnym bardzo
konserwatywnym programie i zakresie usług
(wojsko, martyrologia, konstruowanie oferty
kulturalnej w systemie top-down). Z jednej
strony kultura w Rembertowie ma być
„kreowana przez mieszkańców”, z drugiej
strony trudno doszukać się zasobów
(szczególnie ludzkich), czy spójnego planu
działania, który pozwoliłby ten stan osiągnąć.
Jednocześnie pojawiają się rozwiązania,
które trudno odnieść do opinii i potrzeb
mieszkańców (np. mauzoleum). Obecnie nie
wiemy, na ile bieżąca i planowana oferta jest
adekwatna do potrzeb – nawet jeśli
mieszkańcy chcieliby być tylko odbiorcami,
a nie współtwórcami kultury w dzielnicy.
W związku z tym proponujemy rozważenie,
czy dalsze prace nad dokumentem
strategicznym dla kultury w dzielnicy
Rembertów powinny być nadal prowadzone
w modelu partycypacyjnym, czy też
w modelu eksperckim, w którym wybrane,
kompetentne osoby z zewnątrz tworzą

założenia strategiczne dla dzielnicy. Inną
możliwością jest oparcie się na specjalistach
zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy, czyli
kontynuowanie prac w modelu instytucjonalnym.
Jeśli kontynuowane będą prace w modelu
partycypacyjnym, rekomendujemy następujące działania. W kontekście postulatów
dotyczących „kultury tworzonej przez
mieszkańców” konieczne jest zaproszenie do
dalszych pracy przedstawicieli różnych grup
potencjalnie zainteresowanych współtworzeniem oferty kulturalnej (NGO, grupy
nieformalne, lokalni liderzy).
Dalszej pracy wymaga też rozszerzenie
i uzupełnienie zapisów dotyczących misji
poszczególnych aktorów życia kulturalnego w
Rembertowie. Obecne zapisy są jedynie
wstępnym szkicem.
Jednym z ważnych tematów omawianych
podczas warsztatu, który powinien zostać
wzięty pod uwagę w dalszej pracy była
specyfika podaży i popytu kultury
w dzielnicach centralnych i peryferyjnych
(różnice w ofercie, mobilność odbiorców,
rozmieszczenie zasobów).

Proces, którego wyniki zostały zaprezentowane w tym dokumencie miał charakter
pilotażowy i stanowił pierwszą próbę pracy
nad dokumentem strategicznym w dzielnicy.
Pojawianie się nowych osób na kolejnych
spotkaniach warsztatowych wskazuje, że taki
sposób pracy budzi zainteresowanie, a więc
może rozwinąć się i na stałe wpisać
w procedury instytucji kultury i innych
jednostek
samorządu
lokalnego
w Rembertowie.
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Podsumowanie
Strategia rozwoju kultury w kontekście
obowiązujących dokumentów strategicznych
Struktura i treść założeń Strategii Rozwoju
Usług Kulturalnych w Dzielnicy Rembertów
do 2020 r. wpisuje się w treść
obowiązujących w mieście dokumentów
strategicznych, w szczególności tekstu
Miasto Kultury i Obywateli. Program Rozwoju
Kultury w Warszawie do Roku 2020. Celem
Programu rozwoju kultury w Warszawie jest
rozwój kultury w jej zróżnicowanych
przejawach: „Kultura buduje współczesną
tożsamość miasta i obywateli, wspiera ich
aktywność oraz wzmacnia stołeczną
i metropolitalną pozycję Warszawy” poprzez:
•
rozwój nieskrępowanej twórczości
i rozszerzanie oferty kulturalnej, którym
towarzyszy
rozwój
infrastruktury
kulturalnej (obejmującej istniejące lub
nowe miejsca kultury);
•
zwiększanie uczestnictwa w kulturze
mieszkańców całej Warszawy, z czym
wiąże
się
rozwijanie
edukacji
kulturalnej oraz wspieranie aktywności
społecznej i wykorzystanie nowych
technologii;
•
budowanie wizerunku Warszawy jako
europejskiego miasta kultury, które
kształtuje swą współczesną tożsamość
i docenia swoje korzenie.

Prezentowana strategia rozwoju usług
kulturalnych dla dzielnicy Rembertów
w adekwatnej dla siebie skali twórczo rozwija
niniejszy dokument poprzez:
- rozwój infrastruktury kulturalnej (cel
strategiczny 1);
- zwiększanie uczestnictwa w kulturze (cel
strategiczny 4, adekwatność, kultura
czynna – jako wartości);
- rozwój nieskrępowanej twórczości (cel
strategiczny 3);
- kształtowanie tożsamości i docenianie
korzeni (cel strategiczny 2).
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Podsumowanie

Nasza wizja

Nasze wartości
ADEKWATNOŚĆ
Oferta kulturalna
dostosowana do
potrzeb mieszkańców,
współtworzona przez
mieszkańców.

Rembertów –
miejsce,
w którym dobrze
się żyje.
W 2020 r. kultura
w Rembertowie
jest kreowana
przez
mieszkańców.

Cele strategiczne
1. Modernizacja, rozwój
istniejącej infrastruktury mogącej
jak najszerzej zaspokajać
różnorodne potrzeby
mieszkańców.
2. Nowe środki wyrazu dla
istniejącej tradycji.

AKTUALNOŚĆ –
„TU I TERAZ”
RÓŻNORODNOŚĆ

KULTURA CZYNNA
Mieszkańcy się
włączają i współtworzą
3. Rozwój urzędników w kierunku
kulturę, rozwijają
aktywizacji i animacji. Zwiększenie
swoje
liczby uczestników kultury.
zainteresowania.
WSPÓLNOTOWOŚĆ –
kultura integruje grupy
wiekowe.
HISTORIA WOJSKA
I MUZYKA

4. Dostępność (ekonomiczna
i fizyczna) wydarzeń. Spójna
oferta – wzmocnienie współpracy
i koordynacji instytucji kultury.
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Wykaz źródeł:
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Respublic – Dokument diagnostyczny wraz z założeniami do budowy strategii rozwoju usług
kulturalnych w dzielnicy Rembertów, sporządzony w ramach projektu „Od diagnozy do
strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”, 2014 r.
M.St. Warszawa – opracowanie „Warsztaty na temat oferty kulturalnej – Rembertów” 2014 –
na podstawie wyników badania kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie
mieszkańców dzielnicy
www.rembertow.waw.pl
www.rembertow.e-bp.pl
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze strony
www.rembertow.waw.pl i stanowią jedynie subiektywnie dobrane ilustracje idei opisywanych
w tekście.

Wykonano na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zespół:
Joanna Stefańska
Anna Cybulko
Anna Wieczorek
Warszawa, listopad 2014 r.
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