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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 października 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
ten
zakładał
partycypacyjne
przygotowanie
założeń
strategicznych do rozwoju wybranych usług
publicznych w każdej z 18 dzielnic Warszawy
oraz w 7 gminach ościennych. Na Ursynowie,
po wstępnej diagnozie, podjęto decyzję
o pracy nad strategią rozwoju usług
kulturalnych.
W Dzielnicy Ursynów powołano też Komitet
Zarządzający
procesem
przygotowania
strategii rozwoju usług publicznych w obszarze
kultury, w ramach projektu „Od diagnozy do
strategii”, w składzie: Witold Kołodziejski
Zastępca Burmistrza dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy – przewodniczący komitetu,
Barbara Mąkosa-Stępkowska – naczelnik
Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy oraz Dariusz Sitterle
naczelnik Wydziału Kultury dla dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy.
Poniżej opisane zostały wyniki procesu
partycypacyjnego, złożonego z serii spotkań
warsztatowych otwartych dla mieszkańców
dzielnicy. Celem spotkań było zapewnienie
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 na

Ursynowie do roku 2020, podstawowych
zasad działania, celów strategicznych oraz
katalog inspiracji do działań.
Warsztat strategiczny odbył się 6 czerwca
2014 r. Pierwszy warsztat konsultacyjny odbył
się 16 października, drugi warsztat
konsultacyjny odbył się 23 października 2014
r. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy
dzielnicy,
urzędnicy,
przedstawiciele
organizacji pozarządowych, twórcy kultury.
Dane dotyczące dzielnicy, oferty kulturalnej
oraz zasobów infrastrukturalnych pochodzą
z kilku źródeł. Głównie są to informacje
zebrane podczas spotkań warsztatowych od
uczestników oraz dane ze stron internetowych
Urzędu Dzielnicy i lokalnych instytucji kultury.

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
i w niezmienionej formie zostały zapisane
w niniejszym dokumencie.

Na spotkaniach omawiany był ogólny sposób
działania stanowiący scenariusz osiągania
celów w zakresie kultury, do których dąży
dzielnica Ursynów 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
Ursynów położony jest w lewobrzeżnej części
Warszawy i jest jedną z największych dzielnic
miasta. Pierwsze ślady osadnictwa na
terenach obecnego Ursynowa sięgają 6 tys.
lat p.n.e., jednak aż do czasów powojennych
na tych terenach dominowały tereny rolnicze
i zabudowa wiejska, a ważnym punktami były
ośrodek misyjny benedyktynów w Służewie
(założony w 1065 r.) oraz kościół św.
Katarzyny (z 1238 r.). Przez wiele wieków
tereny dzisiejszego Ursynowa stanowiły
rolnicze i rekreacyjne zaplecze możnych
rodów szlacheckich i magnackich - rodzin
Służewskich,
Sobieskich,
Leszczyńskich,
Radziwiłłów,
Lubomirskich,
Potockich,
Niemcewiczów i Krasińskich. W okresie
międzywojennym powstały tory wyścigów
konnych na Służewcu. Ursynów został
włączony do stolicy w 1951 r., a początek
intensywnej zabudowy datuje się na rok
1977. Według danych GUS, liczy obecnie ok.
146 tys. mieszkańców.
Przestrzennie, na Ursynowie brak jest
urbanistycznego centrum dzielnicy. Można
wyróżnić obszar, na którym dominuje
wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa,
w większości wybudowana po roku 1977
(Ursynów Północny, Stary Służew, Ursynów
Centrum, Stary Imielin, Natolin, Kabaty),
teren rezerwatu Las Kabacki oraz obszar na
zachód od ulicy Puławskiej (Wyczółki,
Grabów, Jeziorki Północne, Pyry, Jeziorki
Południowe i Dąbrówka), gdzie gęstość
zabudowy jest wyraźnie mniejsza, mniej jest
również połączeń transportowych.

Gospodarstwa Wiejskiego, wyższe uczelnie
prywatne (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin,
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna,
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem,
Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
rozgłośnia radiowa (Radio Jutrzenka),
drużyny harcerskie.
Charakterystyczną cechą Ursynowa jest
dobre wykształcenie jego mieszkańców –
jedna trzecia ursynowian legitymuje się
wykształceniem wyższym, a połowa średnim.
Większość mieszkańców Ursynowa urodziła
się w stolicy, jednak w niektórych częściach
dzielnicy,
które
zostały
zabudowane
stosunkowo niedawno (np. Kabaty) ok. 1/3
rezydentów pochodzi spoza Warszawy. Ze
względu na obecność dużej uczelni (SGGW)
sporą grupę mieszkańców dzielnicy stanowią
studenci. Wiele osiedli (szczególnie nowych)
jest zamieszkiwanych przez młode rodziny,
które stosunkowo niedawno przeniosły się
do Warszawy. Z kolei część mieszkańców
o
dłuższym
stażu
zamieszkiwania
wyprowadza się do bardziej peryferyjnych
okolic.
Według uczestników warsztatu, Ursynów
kojarzony
jest
z
bezpieczeństwem
i spokojem, szeroko rozumianą otwartością,
pluralizmem,
wielokulturowością,
różnorodnością i tolerancją. Ze względu na
mieszkaniowy charakter dzielnicy wskazano
także rodzinę jako ważny element
tożsamości Ursynowa.

Ursynów (zwłaszcza część wschodnia
dzielnicy) dysponuje świetnym połączeniem
z centrum Warszawy dzięki linii metra. Poza
metrem, transport publiczny opiera się
wyłącznie na liniach autobusowych.
Do niedawna Ursynów był postrzegany jako
"dzielnica-sypialnia", jednak w ostatnich
latach ten stereotyp szybko blaknie. Na
terenie dzielnicy znajduje się kilka centrów
handlowych, instytucje publiczne o znaczeniu
ogólnowarszawskim (Centrum Onkologii,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Ogród
Botaniczny
PAN,
Szkoła
Główna
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Pejzaż kulturalny
Usługi kulturalne na Ursynowie są obecnie
świadczone w systemie rozproszonym, przez
Urząd Dzielnicy oraz współpracujące z nim
spółdzielcze domy kultury i kluby, bibliotekę,
organizacje pozarządowe, parafie i prywatne
firmy (Dom Kultury „SMB Imielin”, Dom
Kultury „Stokłosy”, Dom Sztuki SMB „Jary”,
Natoliński Ośrodek Kultury, Galeria Ucznia,
Galeria Działań, Galeria „U”, Galeria Na
Uboczu, Klub A4, Klub Kabaty, Klub Przy
Lasku, Ursynoteka Biblioteka Publiczna,
Multikino,
Arena
Ursynów
UCSiR).
W dyskursie o kulturze na Ursynowie ważną
kwestią jest brak dzielnicowego domu
kultury, wynikający z niskiego priorytetu
kultury
w
ostatnich
25
latach
i, w konsekwencji, niskich nakładów na
infrastrukturę kulturalną w dzielnicy. Taki
tryb realizowania oferty kulturalnej jest
podatny
na
niepewność
związaną
z koniecznością ciągłego renegocjowania
i utrwalania współpracy pomiędzy Urzędem
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
a
zewnętrznymi
partnerami.
Stan
własnościowy kulturalnych spółdzielczych
placówek komplikuje realizację zadań
z zakresu kultury, gdyż są to z punktu
widzenia prawa podmioty prywatne,
niezależne wobec Urzędu i będące częścią
organizmów (spółdzielni), która ma inne
cele główne niż działalność kulturalna.
Z drugiej strony, w opinii ekspertów,
sieciowy i rozproszony charakter oferty
kulturalnej na Ursynowie jest unikalnym
i bardzo nowoczesnym rozwiązaniem,
wartym utrzymania i rozwijania.
Ursynów jest przy tym stosunkowo ubogi
w infrastrukturę kulturalną, poza halą
widowiskowo-sportową Arena Ursynów brak
tu dużego muzeum, galerii, szkolnictwa
artystycznego, komunalnego domu kultury.
Istniejące spółdzielcze obiekty cechuje słaby
stan techniczny infrastruktury, brak
nowoczesnego sprzętu, utrudniony dostęp
dla niepełnosprawnych.
Urząd Dzielnicy zleca realizację wielu wydarzeń
kulturalnych oraz zajęć z zakresu edukacji
kulturalnej spółdzielczym domom kultury.
Spółdzielnie, jako podmioty komercyjne, są
jednak w niewielkim stopniu zainteresowane

finansowaniem usług kulturalnych, z natury
raczej deficytowych. Ewentualne zniknięcie
tych domów kultury jest postrzegane przez
lokalnych ekspertów jako ewidentne
zagrożenie dla rozwoju kultury w dzielnicy,
ponieważ od wielu lat każdy ze
spółdzielczych domów kultury ma swoją
specyfikę, unikalną ofertę
Ważnym problemem, artykułowanym przez
mieszkańców biorących udział w warsztatach
jest
brak
placówek
szkolnictwa
artystycznego na terenie dzielnicy, co jest
szczególnie dotkliwe w kontekście dużej
liczby mieszkańców i wielu rodzin
zamieszkujących dzielnicę.
W dzielnicy działają liczne organizacje
pozarządowe.
Programowo
związane
z sektorem kultury są: Fundacja Kluboteka
Dojrzałego Człowieka, Fundacja Wspierania
Inicjatyw Lokalnych – NOK, Stowarzyszenie
„Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport,
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
„Odpowiedzialni”,
Stowarzyszenie
Ursynowski
Uniwersytet
III
Wieku,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Oddziału Dzielnicy Ursynów, Ośrodek
Edukacji Ekologicznej i Artystycznej im. Ks.
Kazimierza
Czarkowskiego
przy
gospodarstwie ogrodniczym Waldemara
Kozłowskiego, Fundacja Rozwoju Szkoły
Muzycznej „Misio Musica”, Świetlice Caritas,
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania
Kultury i Edukacji, Ursynowskie Towarzystwo
Kultury, Stowarzyszenie „Barwy Kultury”,
Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta
Dzieciom”,
Stowarzyszenie
„Wyżyny”,
Fundacja
Kultury,
Sztuki
i
Nauki
„Alternatywy”.
Wydarzenia kulturalne organizowane na
terenie dzielnicy cieszą się, w opinii
uczestników
warsztatów,
sporym
zainteresowaniem. Wśród mieszkańców
istnieje grupa oczekująca oferty obejmującej
szerokie spektrum bezpłatnych wydarzeń
kulturalnych wysokiej jakości, również
z dziedziny kultury wyższej. Jest jednak także
spora grupa mieszkańców aktywnie
uczestniczących w odpłatnej, prywatnej
ofercie kulturalnej.
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Pejzaż kulturalny
Na terenie dzielnicy realizowane są obecnie
różne projekty z zakresu kultury, angażujące
mieszkańców i cieszące się sporym
zainteresowaniem.
Stała oferta kulturalna obejmuje spektakle
teatralne,
seanse
filmowe,
wystawy
i wernisaże w galeriach, koncerty edukacyjne
oraz zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z zakresu edukacji kulturalnej.
Sezonowo, prowadzone są również programy
Lato w Mieście i Zima w Mieście. Od 2006
roku organizowane jest Ursynowskie
Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego.
W dzielnicy działa też Wolny Uniwersytet
Ursynowa, czyli program cyklicznych
wykładów i spotkań popularyzujących wiedzę
z zakresu historii sztuki i varsavianistyki.
W roku 2014 rozpoczęto realizację programu
„Ursynowski Street Art – Free Graffiti",
w którym Zarząd Dzielnicy udostępnił
artystom-grafficiarzom
6
lokalizacji
przeznaczonych do legalnego tworzenia
streetartowych dzieł.
Szereg wydarzeń nawiązuje do historii
i tożsamości miasta oraz dzielnicy – poza
uroczystościami o charakterze patriotycznym
i
rocznicowym,
są
to
wydarzenia
o
charakterze
kulturalno-edukacyjnorekreacyjnym: Ursynowski Tydzień Pamięci,
Turniej Rycerski o Nagrodę Rycerza Andrzeja
Ciołka, Dzień Patrona Warszawy, Dzień
Cichociemnych na Ursynowie oraz Dzień
Ursynowski na Wyścigach.
Zainteresowaniem cieszą się imprezy
muzyczne: koncerty muzyki poważnej,
plenerowe koncerty Muzyczne Lato na
Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie,
widowiska muzyczne w Arenie Ursynów,
Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej, koncerty bożonarodzeniowe,
koncerty gwiazd estrady, koncerty jazzowe,
spotkania z poezją śpiewaną oraz recitale
i spektakle kabaretowe oraz duże,
festiwalowe koncerty (Ursynalia, Dni
Ursynowa), na których frekwencja sięga
kilkudziesięciu tysięcy osób.
Organizowane są również konkursy –
eliminacje do konkursu recytatorskiego
Warszawska Syrenka, oraz konkurs na

najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. Od
2008 r. organizowany jest Ursynowski
Konkurs Fotograficzny, którego tematy
nawiązują do ważnych miejsc lub wydarzeń
w dzielnicy.
Warto też dodać, że Ursynów ma swoje
miejsce w kulturze popularnej, to tutaj
dzieje się większa część filmu Marka
Koterskiego „Dzień Świra”, zaś przy ulicy
Grzegorzewskiej 3 znajduje się blok,
w którym kręcono część zdjęć do serialu
„Alternatywy 4”.

Atuty Ursynowa
 Linia metra łącząca Ursynów
z centrum Warszawy
 Bezpieczna, otwarta
i tolerancyjna dzielnica
 Wykształceni mieszkańcy
 Nowoczesny, hybrydowy,
sieciowy model działania
podmiotów kulturalnych
 Zróżnicowane projekty
kulturalne
 Duże zainteresowanie
wydarzeniami kulturalnymi
w dzielnicy (liczni uczestnicy)
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Rola planowanego domu kultury
Brak
dzielnicowego
domu
kultury
i konieczność jego jak najszybszej budowy
była
postrzegana
przez
uczestników
warsztatu jako kluczowy i najważniejszy
temat dotyczący rozwoju usług kulturalnych
na Ursynowie. Dlatego omówiono jego
potencjalną rolę w dzielnicy nieco bardziej
szczegółowo. Uczestnicy spotkania zwrócili
uwagę, że powstanie domu kultury
zapewniłoby stabilność oferty kulturalnej
i zwiększyło dostępność kultury dla
mieszkańców dzielnicy. Mógłby on się stać
miejscem spędzania czasu wolnego, a dzięki
integracyjnej roli kultury byłby również
miejscem spotkań i budowania więzi. Dzięki
dostępnej przestrzeni pozwalałby na
realizację różnych działań twórczych, w tym
szczególną uwagę zwrócono na wyłapywanie
nowych talentów oraz wymianę twórczej
energii. Padła też propozycja, by architektura
tego nowego ośrodka cechowała się
ekologicznymi rozwiązaniami.
Dom kultury byłby więc przede wszystkim
gwarancją stabilności oferty kulturalnej –
umożliwiałby
utrzymywanie
stałego
programu, skierowanego zarówno do
młodzieży (edukacja kulturalna), jak i do
dorosłych. Jego obecność zapewniłaby też
poprawę
dostępności
fizycznej
i
organizacyjnej
usług
kulturalnych
w dzielnicy, poprzez stały dostęp do sali
widowiskowej, szczególnie jeśli utworzono
by filie domu kultury zapewniające wygodny
dostęp do dóbr kultury dla wszystkich
mieszkańców dość rozległej dzielnicy jaką
jest Ursynów.
Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę, że
powstanie domu kultury stanowiłoby
przejaw zrównania szans rozwojowych
Ursynowa w stosunku do innych dzielnic
w zakresie upowszechniania i rozwoju
kultury.

ryzykiem, które w przypadku Ursynowa jest
znaczące i powinno zostać wzięte pod
uwagę. Po pierwsze, budowa domu kultury
jest bardzo kosztowną inwestycją, wymaga
pozyskania dużych środków ze źródeł
zewnętrznych względem dzielnicy (budżet
miasta), co od wielu lat okazuje się być
bardzo trudne. Po drugie, po wybudowaniu,
także
utrzymanie
budynku
będzie
kosztowne i należy się spodziewać, że będzie
znaczącym obciążeniem dla budżetu sektora
kultury w dzielnicy. Po trzecie, przykłady
innych dzielnic pokazują, że wybudowanie
domu kultury nie gwarantuje automatycznie
jego popularności i pełnego wykorzystania,
także ze względu na to, że mieszkańcy
dzielnicy mogą nie chcieć lub nie móc do
niego dojeżdżać. Z innych miejsc znane są
przykłady odtwarzania sieci lokalnych miejsc
kultury (filii domu kultury), do których
dostęp w poszczególnych częściach dzielnicy
jest łatwiejszy, a same miejsca bardziej
kameralne. Ursynów jest bardzo rozległą
dzielnicą i niektóre jego części są stosunkowo
słabo skomunikowane z pozostałymi, co
sprawia że planując usługi kulturalne
w dzielnicy należy brać pod uwagę ich
dostępność geograficzną (odległość od
miejsca zamieszkania, możliwości dojazdu).
Istnienie pojedynczego, centralnego domu
kultury niesie też ze sobą ryzyko silnej
centralizacji życia kulturalnego, zarówno
w sensie zarządzania, jak i treści oferty.

Eksperci
zaproszeni
na
warsztat
interpretacyjny zwrócili uwagę, że budowa
dużej centralnej inwestycji obarczona jest
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Wizja
rozwoju usług kulturalnych
na Ursynowie do 2020 r.
Usługi kulturalne na Ursynowie w 2020 r. to kultura przedsiębiorcza
i samodzielna, stabilna ekonomicznie, oparta o nowoczesną
i rozproszoną infrastrukturę, w tym komunalną (kompetentna sieć),
dostrzegająca i zaspokajająca różnorodne oczekiwania i potrzeby,
koordynowana przez dysponujący środkami publicznymi Urząd
Dzielnicy.
Sformułowanie wizji usług kulturalnych dla
dzielnicy Ursynów do roku 2020 jest
odpowiedzią
na
specyfikę
pejzażu
kulturalnego dzielnicy. Obecny, rozproszony,
sieciowy model podaży usług kulturalnych
powinien zostać utrzymany i wzmocniony –
m.in. poprzez utrzymanie i wspieranie
podmiotów, które dotąd zajmowały się
tworzeniem oferty usług kulturalnych,
stworzenie
komunalnych
zasobów
lokalowych dla kultury (np. poprzez
wybudowanie
nowego
obiektu).
Funkcjonowanie tej sieci będzie opierać się
na zasadzie współpracy i koordynacji
poszczególnych samodzielnych podmiotów,
podejmujących własne działania. Konieczne

jest też stworzenie sytuacji, w której budżet
sektora kultury będzie znany z góry na
dłuższy okres, co umożliwiałoby planowanie
wydarzeń kulturalnych z wyprzedzeniem
(przedsiębiorczość rozumiana nie w sensie
działalności komercyjnej, a samodzielności
i przewidywalności finansowej).
Nowoczesna i rozproszona infrastruktura jest
odpowiedzią na rozległość terytorialną
Ursynowa. Dostępność usług kulturalnych
będzie najwyższa, jeśli mieszkańcy nie będą
zmuszeni daleko podróżować, by wziąć udział
w zajęciach edukacji kulturalnej lub
mniejszych wydarzeniach.

Realizacja zaproponowanej wizji wymaga przyjęcia zespołu wartości, czyli nadrzędnych zasad,
które będą głównym wyznacznikiem kierunku działań realizowanych w ramach usług
kulturalnych w dzielnicy Ursynów. Przedstawione poniżej zasady określają, jakie warunki muszą
spełniać działania, aby mogły być uznane za wkład w realizację przyjętej wizji.
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Wartości
Wartości są ważnym elementem dokumentu strategicznego ponieważ definiują, jakiego rodzaju
działania powinny być realizowane. Trudno je podważyć, bądź z nimi dyskutować. Poniżej
zapisano wartości, co do których uczestnicy warsztatów zgodzili się, że powinny nadawać ton
usługom kulturalnym na Ursynowie.
Należy podkreślić, że wartością nadrzędną wobec niżej wymienionych powinna być równowaga,
polegająca na realizowaniu wszystkich pozostałych wartości w równym stopniu (tradycja
i innowacja, otwartość i pluralizm, jakość i krytycyzm, praca u podstaw i wysoka jakość
artystycznej innowacji).

Wartość artystyczna

Wartość edukacyjna

Obiektywnie wysoka wartość artystyczna
wydarzeń i przedsięwzięć, profesjonalna
jakość oferty kulturalnej.

Praca u podstaw – nauczanie odbiorców
(ze specjalnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży), jak być kompetentnymi
odbiorcami i twórcami kultury.

Pluralizm
(otwartość
na krytyczną rolę sztuki)

Dziedzictwo

Różnorodność, otwartość, tolerancja
odnoszące się do działań twórczych.
Otwartość na oddolne inicjatywy,
nietypowe przedsięwzięcia, innowacje.
Gotowość
na
ryzyko
związane
z działaniami ambitnymi, wizjonerskimi,
na krytyczną rolę sztuki wobec
rzeczywistości, sztukę zaangażowaną,
recenzującą rzeczywistość. Nie zawsze
wiąże się to z najwyższą wartością
artystyczną.

Zagospodarowanie aktywności i miejsc
historycznych i współczesnych na
Ursynowie zgodnie z lokalną tradycją (np.
hip-hop). Odniesienie do tradycji,
zachowanie śladów mieszkających tu
autochtonów są istotnymi elementami
poprawiania jakości życia na Ursynowie.
Zarówno elementy historyczne, jak
również to, co współczesne, a specyficzne
dla dzielnicy budują tożsamość Ursynowa.
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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 Ursynowa,
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  dzięki rozwojowi
sieci instytucji kultury odchodzi od roli
głównego animatora oferty kulturalnej
i
pełni
funkcję
pomocniczą,
koordynującą wobec innych aktorów
sektora
kultury
na
Ursynowie.
Wspomaga oddolne inicjatywy (także
profesjonalistów),
pomaga
w udostępnianiu miejsc, w których
można zrealizować swoje plany, wspiera

•

•

•

w realizacji lokalnych działań społecznokulturalnych
oraz
pozyskuje
i dystrybuuje środki publiczne. Prowadzi
dwustronną komunikację i współpracę
z aktywnymi mieszkańcami, również
z tymi profesjonalnie zajmującymi się
działalnością kulturalną.
Spółdzielcze domy kultury  prowadzą
zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej
oraz specyficzne, sprofilowane działania
z zakresu kultury, zapewniają dostęp do
usług kulturalnych w różnych częściach
dzielnicy.
Mieszkańcy
niezrzeszeni

są
kompetentnymi odbiorcami i twórcami
usług kulturalnych, realizują swoje
projekty przy wsparciu Urzędu Dzielnicy
i innych aktorów instytucjonalnych.
Organizacje
społeczne,
podmioty
komercyjne  zwiększają różnorodność
i dostępność działań kulturalnych,
udostępniają swoją bazę lokalową.
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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.
Za najważniejszy cel strategiczny dla
Ursynowa zostało uznane zapewnienie
stabilnej, komunalnej bazy lokalowej dla
usług kulturalnych. W obecnej chwili,
realizacja usług kulturalnych wymaga
polegania
na
wielu
niepublicznych
partnerach. Sposób realizacji tego celu był
tematem pogłębionych dyskusji, ich wyniki
podsumowano
w
rozdziale
Rola
planowanego domu kultury (powyżej).
Cel związany z zapewnieniem bazy lokalowej
w naturalny sposób łączy się z celem drugim,
tj. zapewnieniem różnorodnej i bogatej
oferty
odpowiadającej
na
potrzeby
społeczności lokalnej. Warto tu nadmienić,
że na Ursynowie oznacza to między innymi

dbałość o ambitną ofertę, propozycje dla
rodzin czy studentów. Trzeba bowiem
pamiętać o specyfice demograficznej
dzielnicy, zamieszkanej przez dobrze
wykształconych ludzi, chętnie biorących
udział w wydarzeniach kulturalnych, wiele
rodzin i stosunkowo dużo migrantów
z innych części miasta i kraju.
Potencjał mieszkańców może w większym
stopniu przyczyniać się do wzbogacenia
oferty kulturalnej w dzielnicy, gdy powstanie
mechanizm
ułatwiający
komunikację
pomiędzy
urzędem
a
mieszkańcami
i podejmowanie oddolnych inicjatyw
kulturalnych. Temu służy cel trzeci czyli
sprawnie i efektywnie działający mechanizm
współpracy
pomiędzy
urzędem
a społecznością lokalną.
Kolejny cel, czyli sprawnie i efektywnie
współpracująca sieć placówek kulturalnych
jest efektem rozważań o tym, jak
najskuteczniej
umożliwić
mieszkańcom
rozległego Ursynowa łatwy dostęp do oferty
kulturalnej blisko domu. Jednocześnie,
sieciowy model placówek kulturalnych
działających jako odrębne podmioty lecz
koordynujących swe działania, ułatwi
zapewnienie
zróżnicowanej
oferty,
dopasowanej do potrzeb różnych grup
odbiorców.
Zapewnienie kompetentnej
kadry
instytucji
kultury
umożliwi
zapewnienie oferty kulturalnej realizowanej
w odpowiedni sposób – zarówno w sensie
merytorycznym, jak i organizacyjnym. Ostatni
cel z listy – powstanie miejskiej instytucji
kultury to propozycja utworzenia podmiotu,
którego status prawny umożliwi realizowanie
przedsięwzięć wymagających np. pozyskania
zewnętrznych
środków
finansowych
i zarządzania nimi.
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Kierunki i cele strategiczne

Cel 1. Zapewnienie stabilnego
miejsca w postaci bazy lokalowej

Cel 2. Zapewnienie różnorodnej
i bogatej oferty odpowiadającej
na potrzeby społeczności lokalnej

Cel 3. Sprawnie i efektywnie
działający mechanizm współpracy
pomiędzy urzędem
a społecznością lokalną

Cel 4. Sprawnie i efektywnie
współpracująca sieć placówek
kulturalnych

Cel 5. Zapewnienie kompetentnej
kadry instytucji kultury

Cel 6. Powstanie miejskiej
instytucji kultury
12

Program operacyjny
propozycje działań
Poniżej
zebrano
pomysły
działań
związanych z kulturą, które padały
w
różnych
momentach
dyskusji
warsztatowych. Z założenia, pomysły te na
tym etapie procesu nie były jeszcze
poddawane weryfikacji pod kątem
wykonalności/budżetu – mają jedynie
stanowić źródło inspiracji i punkt wyjścia
do dalszych rozważań.

 wybudowanie dzielnicowego domu
kultury z salą widowiskową oraz jego
filii,
 wybudowanie biblioteki dla dzieci,
 ekologiczne zagospodarowanie Kopy
Cwila obejmujące m.in. budowę
skansenu,
 budowa teatru jako odrębnej
instytucjonalnie i infrastrukturalnie
placówki,
 utworzenie Centrum Innowacji
w dzielnicy,
 wprowadzenie oferty kulturalnej do
parków,
 współpraca dzielnicy z innymi
dzielnicami, które dysponują
infrastrukturą i lokalami – np.
Służewski Dom Kultury,
 baza miejsc z wyszczególnionymi
parametrami lokali dostępnych dla
realizowanych przedsięwzięć
kulturalnych.

 stworzenie szkolnictwa artystycznego
na Ursynowie (publiczna szkoła
artystyczna lub zespół szkół
artystycznych),
 oferta kulturalna dla różnych grup –
kluby i dyskoteki, zabawa i muzyka dla
młodzieży, usługi (także opiekuńcze) dla
seniorów, miejsca dla dzieci i matek,
zadbanie o zwierzęta domowe
uznawane przez uczestników za
członków rodziny,
 zapewnienie mieszkańcom możliwości
twórczego rozwoju, ale także miejsc
wypoczynku, relaksu i kontaktów
z sąsiadami,
 więcej wydarzeń odnoszących się do
specyfiki dzielnicy, obejmujących także
ofertę naukową wykorzystującą
obecność SGGW,
 poznanie potrzeb mieszkańców poprzez
odpowiednie badania. Na tej podstawie
opracowanie oferty dla różnych grup
wiekowych/ zainteresowań.
 rozwój sprawnie funkcjonującego
systemu wspierania inicjatyw lokalnych
i twórczych (zapewnienie funduszy oraz
struktury pozwalającej na ich sprawną
dystrybucję),
 zapewnienie stabilności finansowej
sektora kultury.
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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 dalszych krokach, z wypracowanym
materiałem powinny pracować osoby, które
mając wiedzę o sytuacji finansowej dzielnicy,
będą 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.
2. Określenie ram finansowych i organizacyjnych
umożliwiających realizację strategii. W tym
rozważenie modelu dalszej pracy nad realizacją
strategii (model partycypacyjny, ekspercki,
instytucjonalny, instytucjonalno-ekspercki).
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.

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

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,
odpowiednie
wydziały
Urzędu
Dzielnicy, ewentualnie odpowiednie
instytucje kultury.
W modelu partycypacyjnym – wszyscy
interesariusze,
w modelu eksperckim – zaproszeni
eksperci,
w
modelu
instytucjonalnym
–
urzędnicy,
w modelu ekspercko-instytucjonalnym
– urzędnicy i zaproszeni eksperci.
Wydział Kultury dla Dzielnicy, podmioty
realizujące usługi kulturalne w dzielnicy.

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.
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Rekomendacje
Opisane poniżej rekomendacje są autorskim
komentarzem osoby odpowiedzialnej za
koordynację prac partycypacyjnych nad
założeniami strategicznymi w dzielnicy
Ursynów. 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.
Najszerzej dyskutowanym pytaniem podczas
spotkań warsztatowych była kwestia budowy
domu kultury. Zebrano wiele argumentów za
i przeciw budowie centralnego ośrodka,
a uczestnicy spotkań zgodzili się co do
zasadności inwestowania w rozproszony
model sieciowy. Można jednak przypuszczać,
że projekt budowy domu kultury ma w tym
momencie,
poza
znaczeniem
czysto
praktycznym, także swój wydźwięk związany
z prestiżem kultury na Ursynowie. Należy się
więc
spodziewać,
że
realizacja
zaproponowanej wizji usług kulturalnych
będzie wymagała kontynuowania dyskusji,
zarówno w gronie lokalnych ekspertów, jak
i na forum publicznym.
Frekwencja mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych czy niezależnych
podmiotów kultury (np. spółdzielczych
domów
kultury)
na
spotkaniach
warsztatowych była bardzo skromna.
W związku z tym proponujemy rozważenie,
czy dalsze prace nad dokumentem
strategicznym dla kultury w dzielnicy
Ursynów 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 lub mieszanym eksperckoinstytucjonalnym.
Jeśli kontynuowane będą prace w modelu
partycypacyjnym, rekomendujemy:
• Dalsze wysiłki na rzecz jak najszerszego
zaangażowania
potencjalnie
zainteresowanych osób i instytucji
w
proces
tworzenia
dokumentu
strategicznego. Zaproszenie do procesu
przedstawicieli spółdzielczych domów
kultury,
ursynowskich
organizacji
pozarządowych, przedstawicieli SGGW
(np. samorząd studencki) oraz podmiotów
komercyjnych
świadczących
usługi
kulturalne na Ursynowie.
• Pogłębioną analizę potencjalnych zysków
i strat (finansowych i pozafinansowych)
związanych z wyborem określonego
modelu
funkcjonowania
usług
kulturalnych w dzielnicy (model sieciowy
a budowa centralnego domu kultury).
Kontynuowanie konsultacji z udziałem
zewnętrznych ekspertów.
• Dalszą pracę nad celami strategicznymi
i operacyjnymi, szczególnie tymi, które
odnoszą się do modelu funkcjonowania
usług kulturalnych (baza lokalowa,
współpraca między podmiotami).
Proces,
którego
wyniki
zostały
zaprezentowany w tym dokumencie miał
charakter pilotażowy i stanowił pierwszą
próbę pracy nad dokumentem strategicznym
w dzielnicy. Zaangażowanie pracowników
dzielnicowego Wydziału Kultury w pracę na
spotkaniach warsztatowych wskazuje, że taki
sposób pracy może rozwinąć się i na stałe
wpisać się w procedury instytucji kultury
i innych jednostek samorządu lokalnego na
Ursynowie.
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Podsumowanie
Strategia rozwoju kultury w kontekście
obowiązujących dokumentów
strategicznych
Struktura i treść założeń Strategii Rozwoju
Usług Kulturalnych w Dzielnicy Ursynów 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
Ursynów
w adekwatnej dla siebie skali twórczo rozwija
niniejszy dokument poprzez:
- rozwój infrastruktury kulturalnej (cele
strategiczne 1, 4 i 6);
- rozwijanie edukacji kulturalnej (edukacja
kulturalna jako jedna z wiodących
wartości);
- rozwój
nieskrępowanej
twórczości
(pluralizm i otwartość na krytyczną rolę
sztuki jako jedna z wiodących wartości)
- wspieranie aktywności społecznej (cel
strategiczny 3);
- kształtowanie tożsamości i docenianie
korzeni
(dziedzictwo
jako
jedna
z wiodących wartości).
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Podsumowanie

Nasza wizja

Nasze wartości
RÓWNOWAGA
Realizowanie wszystkich
poniższych wartości
w równym stopniu.
WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA
Jakość oferty kulturalnej.

WARTOŚĆ EDUKACYJNA
Usługi kulturalne na Praca u podstaw –
Ursynowie w 2020 r. to nauczanie odbiorców, jak
kultura przedsiębiorcza być kompetentnymi
i samodzielna, stabilna odbiorcami i twórcami
ekonomicznie, oparta kultury.

o nowoczesną
i rozproszoną
infrastrukturę, w tym
komunalną
(kompetentna sieć),
dostrzegająca
i zaspokajająca
różnorodne
oczekiwania i potrzeby,
koordynowana przez
dysponujący środkami
publicznymi Urząd
Dzielnicy.

PLURALIZM (OTWARTOŚĆ
NA KRYTYCZNĄ ROLĘ
SZTUKI)
Różnorodność i tolerancja
odnoszące się do działań
twórczych. Gotowość na
ryzyko związane
z działaniami ambitnymi,
wizjonerskimi, na
krytyczną wobec
rzeczywistości rolę sztuki.
DZIEDZICTWO
Zagospodarowanie
aktywności i miejsc
historycznych
i współczesnych na
Ursynowie zgodnie
z lokalną tradycją.
Budowanie tożsamości
Ursynowa.

Cele strategiczne
Cel 1. Zapewnienie stabilnego
miejsca w postaci bazy lokalowej
dla działalności kulturalnej.

Cel 2. Zapewnienie różnorodnej
i bogatej oferty, odpowiadającej
na potrzeby społeczności lokalnej.

Cel 3. Sprawnie i efektywnie
działający mechanizm współpracy
pomiędzy urzędem
a społecznością lokalną.

Cel 4. Sprawnie i efektywnie
współpracująca sieć placówek
kulturalnych.

Cel 5. Zapewnienie kompetentnej
kadry instytucji kultury.

Cel 6. Powstanie miejskiej
instytucji kultury.
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Wykaz źródeł:
Respublic – Dokument diagnostyczny wraz z założeniami do budowy strategii rozwoju usług
kulturalnych w dzielnicy Ursynów sporządzony w ramach projektu „Od diagnozy do strategii –
model planowania rozwoju usług publicznych”, 2014 r.
http://ursynow.pl/
http://ursynoteka.pl/
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze strony
http://ursynow.pl/ oraz ze zbiorów Urzędu Dzielnicy Ursynów 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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