ŻOLI
BORZ
Strategia rozwoju usług kulturalnych
w dzielnicy Żoliborz do 2020 roku
Dokument zrealizowany partycypacyjnie w ramach projektu
„Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”

1

O procesie partycypacyjnego powstawania dokumentu

3

Pejzaż dzielnicy – lokalny kontekst

4

Pejzaż kulturalny dzielnicy

5

Działania kulturalne w ocenie mieszkańców

6

Wizja rozwoju usług kulturalnych na Żoliborzu do 2020

7

Praca nad wizją - kluczowe wartości

9

O tworzeniu celów strategicznych

10

Cele strategiczne

11

Program operacyjny

12

Harmonogram

14

Rekomendacje

15

Podsumowanie

16

2

O procesie partycypacyjnego tworzenia dokumentu
strategicznego
Treści prezentowane w niniejszym dokumencie
powstały w toku procesu partycypacyjnego. Ich
autorami
są
uczestnicy
serii
spotkań
warsztatowych: urzędnicy, pracownicy instytucji
kultury, przedstawiciele rad osiedli, eksperci
i sami mieszkańcy dzielnicy. Opisywane
warsztaty odbyły się w ramach realizowanego
przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy, projektu „Od diagnozy do
strategii”
zakładającego
partycypacyjne
przygotowanie
strategii
rozwoju
usług
kulturalnych na terenie dzielnicy Żoliborz.
Poniżej opisane zostały wyniki procesu
partycypacyjnego, na który składały się
warsztaty
otwarte
dla
mieszkańców
(strategiczny i konsultacyjne) i warsztaty
z ekspertami (interpretacyjne).
Celem spotkań było zbudowanie przestrzeni do
wspólnej pracy nad strategią rozwoju usług
kulturalnych na Żoliborzu. Sposobem na
osiągnięcie tego celu (celem operacyjnym) było
wypracowanie wspólnej koncepcji myślenia
o stanie obecnym, czyli odbiorcach kultury i ich
potrzebach
oraz
uwspólnienie
wiedzy
o istniejącej ofercie kulturalnej, określenie wizji
usług kulturalnych do 2020 roku, podstawowych
wartości w ramach strategii oraz celów
strategicznych, a także stworzenie zarysu
programu operacyjnego pozwalającego strategię
realizować.
W ramach otwartych spotkań warsztat
strategiczny odbył się 27 czerwca, w godzinach
17.00-20.00. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób
aktywnie działających w obszarze kultury, bądź
zainteresowanych tą tematykę, w tym
pracownicy
urzędu
dzielnicy,
radni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
mieszkańcy Żoliborza. Pierwszy warsztat
konsultacyjny odbył się 29 września, drugi
warsztat konsultacyjny odbył się 6 października
2014 r.. W obu warsztatach uczestniczyły ok.
dwudziestoosobowe grupy, byli wśród nich
mieszkańcy, radni, urzędnicy, przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji
kultury, aktywiści.
Spotkania prowadziły dwie moderatorki: Anna
Wieczorek oraz (zamiennie) Joanna Stefańska
i Anna Cybulko.

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
warsztatowej nad elementami strategii. Dla
płynności wywodu, informacje z różnych
źródeł zostały zebrane tak, by się uzupełniały.
Szczegółowe
dane
dostępne
są
w odpowiednich dokumentach źródłowych.
Dane dotyczące dzielnicy, oferty kulturalnej
oraz zasobów infrastrukturalnych pochodzą
z kilku źródeł. Podobnie jak w innych
dzielnicach i gminach biorących udział
w projekcie, przeprowadzono badanie
ankietowe na próbie reprezentatywnej
zrealizowane przez firmę Millward Brown na
zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej.
Ponadto informacje dotyczące dzielnicy, oferty
kulturalnej oraz zasobów infrastrukturalnych
były zbierane podczas spotkań warsztatowych
od uczestników oraz ze stron internetowych
Urzędu Dzielnicy i lokalnych instytucji kultury.

Elementy
dotyczące
planowania
strategicznego
(zapisana
wizja,
cele
strategiczne, propozycje działań) zostały
sformułowane przez uczestników spotkań
warsztatowych. Następnie w niezmienionej
formie zostały zapisane w niniejszym
dokumencie.
Na spotkaniach partycypacyjnych omawiane
były sposoby działania stanowiące scenariusz
osiągania społecznie akceptowanych celów
w zakresie kultury, do których dąży Żoliborz
i sposobów wykorzystania otoczenia do
osiągania tych celów. Dzięki temu, niniejszy
dokument może być wyznacznikiem dalszych
decyzji merytorycznych, organizacyjnych,
finansowych.
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Pejzaż dzielnicy- lokalny kontekst
Żoliborz jest najmniejszą warszawską
dzielnicą pod względem powierzchni,
mieszka w niej około 50 tys. osób, jest
więc to teren dość gęsto zaludniony.
Dzielnica jest dobrze skomunikowana
z centrum miasta (metro), ma też jasno
określone granice i centrum.

Identyfikacja z miejscem
Jak wynika z danych statystycznych
i rozmów z uczestnikami warsztatów
mieszkańcy Żoliborza są przywiązani
zarówno do dzielnicy, jak i do najbliższej
okolicy zamieszkania. Wiążą z nimi
przyszłość swoją i swoich dzieci i częściej
niż pozostali warszawiacy wskazują, że
tęsknią za miejscem, w którym mieszkają.
Ponadto żoliborzanie są zaangażowani
w lokalne sprawy, zdecydowanie częściej
niż inni warszawiacy angażując się także
w działalność na rzecz dzielnicy, a ponad
połowa z nich interesuje się sprawami
związanymi z dzielnicą. Jednocześnie niskie
jest poczucie sprawczości w sprawach z nią
związanych.
tak, interesuję się
Żoliborz

56%

Warszawa

44%

38%
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Atuty Żoliborza
 Wyraźna tożsamość i poczucie
odrębności od mieszkańców innych
dzielnic.
 Zainteresowanie mieszkańców
życiem w dzielnicy. Chęć obcowania
z kulturą.
 Duża grupa osób aktywnych,
z których wielu czynnie działa
tworząc kulturę.
 Mała, kameralna, dobrze
skomunikowana dzielnica, w której
łatwo dotrzeć do mieszkańców.

 Obecność w dzielnicy atrakcyjnych
miejsc plenerowych, które sprzyjają
organizacji dużych imprez na
wolnym powietrzu.
 Obecne działania niesztampowe,
twórcze (np. w kawiarniach, łączenie
działalności kulturalnej
i komercyjnej).
 Mieszkający w dzielnicy znani twórcy
kultury.

Zróżnicowanie dzielnicy
Temat
wewnętrznego
zróżnicowania
dzielnicy,
jeśli
chodzi
o dostęp,
uczestniczenie i zadowolenie z usług
kulturalnych, powracał podczas prac
warsztatowych wielokrotnie. Najbardziej
zadowoleni
są
mieszkańcy
Sadów
Żoliborskich, a najmniej MarymontuPotok.
Najwięcej
nowych
miejsc
związanych z kulturą pojawia się
w sąsiedztwie pl. Wilsona, który jest
swoistym centrum dzielnicy.
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Pejzaż kulturalny dzielnicy
W dzielnicy organizowanych jest wiele działań
o charakterze kulturalnym. Co prawda na
Żoliborzu nie funkcjonuje żaden samorządowy
dom kultury, jednak mieszkańcy sami
organizują wydarzenia kulturalne, działają też
osiedlowe lub spółdzielcze instytucje kultury
lub kluby, kawiarnie, organizujące wystawy,
wernisaże, spotkania autorskie. Sama dzielnica
wspiera prywatne inicjatywy kulturalne, np.
poprzez program „Lokal na kulturę”, który
pozwala
łączyć
działania
komercyjne
i kulturalne. Program ten pozwolił na
multiplikację miejsc kultury i uruchomienie
miejsc „pustych”. Warto jednak odnotować, że
duża część nowo powstałych miejsc
prywatnych w różnym stopniu potrzebuje
stałego
wsparcia
finansowego
i organizacyjnego ze strony dzielnicy.
Miejscem wydarzeń kulturalnych, również
niepublicznym, jest wyremontowany Fort
Sokolnickiego. Podsumowując można uznać,
że Żoliborz świadomie buduje formułę
funkcjonowania miejsc kultury w oparciu
o partnerstwo podmiotów prywatnych
i
społecznych
oraz
łączenie
funkcji
komercyjnych i kulturalnych.

W ramach pracy warsztatowej uczestnicy wyróżnili
istotne z punktu widzenia strategii, grupy
odbiorców i określili ich potrzeby w kontekście
dzielnicy:
• Rodzice z dziećmi
Potrzeby: profesjonalne, atrakcyjne zajęcia dla
dzieci, kontakt z wysoką kulturą, zajęcia twórcze
związane z ciałem i ruchem, generalnie w odczuciu
uczestników warsztatu brakuje nowoczesnego
podejścia i informacji.
• Uczniowie
Potrzeby: proponowanie kultury poza szkołą,
pozwalającej „uciec od szkoły”, kultura
alternatywna, szansa na pokazania siebie i swoich
talentów/umiejętności, wsparcie finansowe dla
inicjatyw młodzieży (nieduże pieniądze
dystrybuowane odpowiednimi kanałami),
zachęcanie do kultury poprzez atrakcyjny
„pierwszy kontakt”, kształtowanie charakteru
i wrażliwości oraz bezpłatna oferta.
• Single 30 +
Potrzeby zaspokajane w ramach istniejącej oferty
są głównie związane z „życiem wspólnotowym
i towarzyskim”, jest też możliwe realizowanie
oddolnych potrzeb i inicjatyw społecznych.
Potrzeby niezaspokojone są związane
z późnowieczornymi rozrywkami, tańcem, ruchem
i głośną zabawą.
• Patrioci Lokalni (Miłośnicy Żoliborza)
Potrzeby, na które obecna oferta nie odpowiada to
przestrzeń przeznaczona do prowadzenia
publicznych dyskusji, potrzeba większej ilości
informacji o miejscach (oznaczanie historii
miejsc/przestrzeni) umieszczonych w przestrzeni
dzielnicy.

• „Wszyscy” (wszyscy mieszkańcy niezależnie od
wieku i statusu)
Uniwersalne potrzeby społeczne zaspokajane w
ramach istniejącej oferty kulturalnej to zabawa,
spotkanie, bycie razem. Brakuje natomiast miejsca
centralnego dla kultury na Żoliborzu oraz promocji
i informacji o obecnej ofercie kulturalnej.
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Działania kulturalne w ocenie mieszkańców
Jak wynika z badań ilościowych, mieszkańcy
Żoliborza
umiarkowanie
pozytywnie
oceniają ofertę i jakość wydarzeń
kulturalnych oraz instytucji kultury, do
których mają dostęp w okolicy. W tym
kontekście warto odnotować, że na
Żoliborzu
nie
funkcjonuje
żadna
samorządowa instytucja kulturalna typu
dom kultury.
Wyjątkiem w ocenie jest postrzeganie
bibliotek, które w większości są oceniane
dobrze, a 2/3 mieszkańców uważa, że
odległość do placówek i filii jest
satysfakcjonująca.
Co trzecia osoba mieszkająca na Żoliborzu
nie jest stanie określić, czy ocenia ofertę
kulturalną dzielnicy w sposób pozytywny,
czy negatywny.
Jednocześnie w ramach warsztatów
mieszkańcy
dzielnicy
dostrzegali
i pozytywnie oceniali zmiany zachodzące
w dzielnicy. Zwracano uwagę na duże,
atrakcyjne imprezy cykliczne (urodziny placu
Wilsona) i istniejące od jakiegoś czasu
miejsca łączące funkcje komercyjne oraz
działania kulturalne (liczne klubokawiarnie).
Pozytywnie oceniono też program „Lokal na
kulturę” i zmiany zachodzące w instytucjach
kultury, w tym modernizację biblioteki.

• Niemal co trzeci mieszkaniec
Żoliborza uczestniczył w jakimś
wydarzeniu kulturalnym w dzielnicy.
Chętniej w tego typu aktywności
angażują się mieszkańcy Starego
Żoliborza.
• Uczestnikami imprez są przede
wszystkim osoby, które utrzymują
bliskie relacje z sąsiadami, mające
wyższe wykształcenie, oraz ci, którzy
uczestniczyli aktywnie przynajmniej
w jednym działaniu społecznym
w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
• Na uwagę zasługuje wysoki poziom
czytelnictwa w dzielnicy, co drugi
mieszkaniec korzysta z lokalnej
biblioteki przynajmniej raz w roku.
• Niemal co trzeci mieszkaniec
Żoliborza czyta regularnie lokalną
prasę.

Jak ocenia Pan ofertę
wydarzeń kulturalnych w…

51%

Jak ocenia Pan ofertę
domów kultury w Pana…

Warszawa

42%

Żoliborz

Jak ocenia Pan jakość usług
bibliotecznych dostępnych…

59%

Jak ocenia Pan odległość do
biblioteki publicznej…

68%
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40%
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odsetek osób zadowolonych lub raczej zadowolonych

Wizja rozwoju usług
kulturalnych
Żoliborz - kulturalna dzielnica
Warszawy, gdzie panuje klimat
otwartości i wsparcia dla
realizacji twórczego potencjału
i aktywności mieszkańców.
Magnetyczny, inspirujący - czeka
na Twoje pomysły.
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Praca nad wizją rozwoju usług kulturalnych na
Żoliborzu
W ramach pracy nad wizją rozwoju kultury
na Żoliborzu uczestników warsztatów
poproszono o dokończenie zdania „Kultura
na
Żoliborzu
w
roku
2020…”.
Pogrupowanie wypowiedzi wskazało na
pewne kategorie i kierunki myślenia
o dalszym rozwoju kultury w dzielnicy:

Gotowość na nowe formy
Kultura, według uczestników warsztatów,
jest istotnym elementem tożsamości
lokalnej. Na Żoliborzu jest wiele
atrakcyjnych miejsc kultury i działań
kulturalnych, warto zauważyć, że niektóre
z nich są oceniane jako „podobne”, np.
kawiarnie z muzyką.
Ze względu na potrzeby odbiorców
i gotowość osób aktywnych, tworzących
kulturę warto w przyszłości pomyśleć
o większym otwarciu na nowości,
eksperymenty, inne alternatywne formy
działań kulturalnych. W tej wizji Żoliborz to
inkubator dla innowacyjnych działań
artystycznych, dzielnica otwarta na kulturę
alternatywną, dotująca zadania spoza
głównego nurtu.


Integracja dzielnicy
Ze względu na powracający temat
wewnętrznego zróżnicowania dzielnicy
wyrażono potrzebę, by nowa wizja brała
pod uwagę integracyjny aspekt kultury,
włączając nowych obiorców i nowe
miejsca. Postulowana była większa
integracja
działań
różnych
grup
wiekowych. W tej wizji usługi kulturalne na
Żoliborzu integrują i łączą pokolenia,
zarazem
kładzie
się
nacisk
na
stymulowanie
potrzeb
kulturalnych
i edukowanie młodzieży.
Jednocześnie, w tej wizji kultura na
Żoliborzu spełnia oczekiwania zarówno
mieszkańców dzielnicy, jak i stanowi
atrakcyjną ofertę dla turystów.


Struktura miejsc kultury w dzielnicy
Dyskusję wzbudził temat sposobu organizacji
miejsc kultury. Zwracano uwagę na potrzebę
stworzenia centrum kulturalnego dzielnicy.
Może to być „tygiel twórczy”, dzielnicowy
dom kultury, przestrzeń pozwalająca na
wydarzenia w skali dzielnicy, w tej wizji
pozostałe miejsca i instytucje mają charakter
wspomagająco – uzupełniający.

Kim jesteśmy – misja Urzędu
Dzielnicy
Urząd Dzielnicy powinien mieć rolę służebną
wobec innych realizatorów strategii. U. Dz.
koordynuje wszystkie inicjatywy kulturalne,
pomaga w ich promocji i wspomaga
realizację działań niezależnych. U. Dz.
wspiera
organizacje
społeczne
i indywidualnych twórców:
 koncepcyjnie
poprzez
działania
konkursowe i ciała doradcze zachęca
mieszkańców do wyrażania opinii
i potrzeb;
 promocyjnie – kojarzy partnerów, daje
referencje, potwierdza wiarygodność
partnerów,
zachęca
potencjalnych
partnerów do współpracy, skutecznie
informuje mieszkańców;
 Organizacyjnie
–
mapuje
miejsca
i działania kulturalne w dzielnicy, wspiera
je finansowo;
 jest animatorem – w wyjątkowych
przypadkach, tam gdzie nie ma oddolnych
inicjatyw społecznych.
Ponadto U. Dz. ma obowiązek realizować
pewne działania określone odgórnie (np.
z poziomu miasta) lub wydarzenia
wynikające z uwarunkowań historycznych
(np. kalendarz rocznic).
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Praca nad wizją rozwoju usług kulturalnych na
Żoliborzu – kluczowe wartości
W ramach pracy warsztatowej określono
podstawowe wartości, którymi powinna
kierować się nowa strategia rozwoju
kultury na Żoliborzu. Kluczowe wartości
mają stanowić mocną podstawę do
kryteriów według, których będą tworzone
programy operacyjne w ramach strategii.
Są też bardzo jasnym wyrazem aktualnych,
priorytetowych potrzeb społeczności, które
powinna nowa strategia zaspakajać.
Wartości te zostały wybrane na zasadzie
konsensusu, przedyskutowane i osadzone
w kontekście informacji diagnostycznych
oraz wizji rozwoju kultury.
Żoliborz zdecydował się wskazać trzy
wartości:
Wartość eksperymentu wynika z potrzeby
i gotowości lokalnej społeczności do
poszukiwania nowych form realizacji
potrzeb kulturalnych i obawy, że
kontynuacja dotychczasowego kierunku
będzie skutkować multiplikacją miejsc oraz
działań o podobnym profilu.
Integracja jest związana z wnioskami
płynącymi z diagnozy wskazującymi, że
część obszarów i mieszkańców dzielnicy
jest wyłączona z dotychczasowego życia
kulturalnego. Nowa strategia powinna
promować
integracyjną
rolę
usług
kulturalnych oraz wspierać te wydarzenia
i działania, których odbiorcą są nowe grupy
mieszkańców, i które odbywają się
w nowych miejscach w dzielnicy.

Wartość nawiązująca do tożsamości
wynika z silnego przywiązania do
lokalnego kontekstu dzielnicy, jej specyfiki
i potrzeby dalszego budowania, poprzez
kulturę, więzi z dzielnicą. Ta wartość
wskazuje też na chęć zachowania dbałości
o pewne miejsca i tradycje lokalne.

Kluczowe wartości
EKSPERYMENT
tworzenie i rozwój nowego,
twórczość.
INTEGRACJA
włączanie nowych uczestników
i obszarów, integracja różnych
środowisk, grup; ludzie się
spotykają, inspirują nawzajem.
TOŻSAMOŚĆ
działania z szacunkiem dla lokalnego
dziedzictwa kulturowego.
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O tworzeniu celów strategicznych
Liczba i brzmienie zapisanych poniżej celów
strategicznych jest wypadkową 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. 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 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.
Zapisane poniżej cele zostały przedstawione
zgodnie z kolejnością priorytetów ustaloną
przez uczestników spotkań warsztatowych
(technika indywidualnego głosowania).
Za najważniejszy cel strategiczny dla
Żoliborza uznano stworzenie miejsca lub
programu wspierającego pomysły na nowe
formy działania (inkubator). Z jednej strony
wynika to z dużej ilości oddolnych inicjatyw
społecznych dążących w kierunku nowych
działań, z drugiej strony – z ambicji i potrzeb
mieszkańców dzielnicy, którzy poszukują
nowych, bardziej alternatywnych form
kultury.
Główną potrzebą nie jest, więc poszerzenie
tej bazy, ale poszukiwanie nowości, innych
działań przyciągających nowych odbiorców
i kreujących nowe miejsca. Według
uczestników procesu skala dzielnicy i jej
charakter społeczny sprawiają, że samorząd
może podjąć się realizacji strategii bardziej
„ryzykownej”, ale zarazem innowacyjnej,

alternatywnej. W tym kontekście zwracano
uwagę, że ten cel warto realizować czerpiąc
ze wzorców europejskich i będąc niejako
awangardą w kontekście Warszawy.
Cel drugi wynikał bezpośrednio z dyskusji
dotyczącej celu usług publicznych, jakim
powinno być zaspakajanie potrzeb całej
społeczności lokalnej. Oznacza to wpisanie
w cele strategiczne zadania dotarcia do
nowych miejsc i ludzi, którzy nie zostali
objęci i zainteresowani dotychczasowymi
działaniami w ramach usług kulturalnych.

Kolejny cel wynika z potrzeby kontynuacji
i rozwijania dotychczasowych działań
polegających na wspieraniu przez Urząd
Dzielnicy różnych (także prywatnych)
inicjatyw kulturalnych, typu lokale dla
mieszkańców, monitorowanie aktywności,
zbieranie pomysłów na działania oddolne.
Jest to wyraźne wsparcie koncepcji rozwoju
usług kulturalnych opartych na partnerstwie
i oddawaniu, tam gdzie to możliwe, zarówno
inicjatywy, jak i środków mieszkańcom
i organizacjom społecznym.
Cel ostatni został zapisany jako strategiczny,
gdyż choć jest bardzo konkretny może mieć
różne formuły operacjonalizacji. Stworzenie
miejsca, które umożliwia realizację imprez
na inną (większą) skalę wynika z potrzeby
organizowania działań integrujących na skalę
dzielnicy. Takie stałe miejsce realizowałoby
też potrzebę tworzenia pewnego centrum
życia kulturalnego. Nie zostało jednak
określone, w trakcie warsztatów, czy
powinno być to miejsce o statucie instytucji
kultury, czy raczej miejsce tylko przez
samorząd wspierane, nie zadecydowano
również jakie inne funkcje to miejsc mogłoby
pełnić.

10

Cele strategiczne

Cel 1: Żoliborz jako
inkubator nowych
pomysłów.
Celem jest stworzenie
miejsca, gdzie są
zgłaszane nowe pomysły,
nowa jakość.

Cel 2: Docieranie
z działaniami i informacją do
nowych miejsc i ludzi.
Większa ilość nowych miejsc
(przestrzeni publicznych)
i osób do działań
kulturalnych wspieranych
lub organizowanych przez
dzielnicę.

Cel 3: Wspieranie przez Urząd
różnych (także prywatnych) inicjatyw
kulturalnych – lokal dla mieszkańców,
monitorowanie aktywności, zbierane
pomysły.

Cel 4: Stworzenie miejsca, które
umożliwia realizację imprez na inną
(większą) skalę.
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Program operacyjny
Priorytet 1: Żoliborz jako inkubator nowych pomysłów.
Celem jest stworzenie miejsca, gdzie są zgłaszane nowe pomysły i powstaje
nowa jakość.
Spośród czterech celów wybrano ten,
który przez uczestników spotkania
konsultacyjnego
został
uznany
za
priorytetowy i szerzej opisano jego
rozumienie oraz możliwe sposoby
realizacji.

Opis priorytetu
Żoliborz jako dzielnica ma bardzo silną
potrzebę odróżniania się od innych części
Warszawy. W kontekście kultury Żoliborz
jest widziany przez uczestników warsztatu
jako miejski inkubator kultury.
Oznacza to pewne zmiany w sposobie
realizacji usług kulturalnych i gotowość na
ryzyko związane z nową formułą. Aby
wspierać nowe działania, powstał pomysł
stworzenia inkubatora. Inkubator jest
rozumiany jako miejsce, gdzie zgłasza się
nowe
pomysły,
realizuje
wartość
tworzenia nowego, wspiera pomysły,
które są eksperymentalne i nie
zafunkcjonowałyby w innej formule.
Inkubator może być bezpiecznym
miejscem (choć niekoniecznie miejscem
fizycznym, być może wystarczy pewien
klimat instytucjonalny i określone
programy operacyjne), w którym osoby
i instytucje mające pomysł na nowe,
niestandardowe działanie znalazłyby
wsparcie (organizacyjne, merytoryczne
oraz
kontakty
do
potencjalnych
partnerów, sponsorów, miejsc etc.).
Chodzi też o stworzenie sposobu wymiany
informacji, formy kontaktu skupiającego
osoby zainteresowane innowacyjnymi
działaniami w dzielnicy. Miernikiem
osiągniecia celu będzie zaistnienie takiego
miejsca (realnego lub wirtualnego),
w którym pojawiają się nowi twórcy, nie
tylko profesjonalni artyści) oraz nowe
wydarzenia docenione przez społeczność
(ocena liczby i zadowolenia uczestników
wydarzeń).

To, co może przeszkodzić w realizacji celu
to mała aktywność twórców, brak
pieniędzy, niechęć urzędników i ich obawa
przed podjęciem ryzyka.
Cel ten został oceniony, przez uczestników
warsztatów,
jako
realistyczny
w perspektywie 6 lat.
W pierwszy kroku chodziłoby o stworzenie
miejsca wymiany informacji (1-1,5 roku)
i znalezienie osób/instytucji/programów
mogących stanowić wsparcie dla tego typu
działań. Oczekujemy, że nowe inicjatywy
pojawią się w ciągu 4-5 lat.
Możliwe działania:
 stworzenie/ustanowienie koordynatora
(osoba lub komórka, osobne ciało);
 stworzenie czytelnego, transparentnego
regulaminu dbającego o interesy
pomysłodawcy;
 elektroniczna/drukowana baza
pomysłów/projektów;
 stałe, cykliczne nabory na
pomysły/projekty;
 dzień konsultacji pomysłów;
 konkurs na najgłupszy/najlepszy pomysł;
 kojarzenie pomysłów z osobami
i organizacjami, nawet elektroniczne;
 certyfikat, naklejka, oznaczenie dla
projektów zrealizowanych;
 cykliczne szkolenia dla inicjatorów
pomysłów;
 newsletter z informacją o naborach
i o projektach, które będą realizowane;
 dotarcie bezpośrednie z informacją:
 herold chodzący po ulicach
z bębnem, na rolkach/rowerze
i informujący o wydarzeniach,
 gazetka kulturalna,
 słupy informacyjne o kulturze;
 dedykowana strona www z bieżącą
informacją o działaniach kulturalnych
w dzielnicy.
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Program operacyjny
Praca nad działaniami realizującymi cele strategiczne
i priorytety
Poniżej zebrano efekty pracy w trybie
„burzy mózgów” dotyczące pomysłów na
działania realizujące inne cele strategiczne.
Z założenia, pomysły te nie były poddawane
weryfikacji pod kątem wykonalności/
budżetu, a zostały jedynie przypisane do
konkretnych celów. Na tym etapie mają
one jedynie stanowić źródło inspiracji
i punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Cel 2: Docieranie z działaniami
i informacją do nowych miejsc i ludzi.
Większa ilość nowych miejsc
(przestrzeni publicznych) i osób do
działań kulturalnych wspieranych lub
organizowanych przez dzielnicę.
Możliwe działania:
 czynsz na korzystnych warunkach;
 udostępnianie pustostanów (piwnice,
strychy) na pracownie dla artystów na
okres 6-12 miesięcy w zamian za
organizację warsztatów dla
mieszkańców (dzieci, młodzież,
seniorzy) + udział w organizowanych
przez dzielnicę biennale sztuki (efekt
twórczości);
 baza lokali dostępnych w dzielnicy +
podane daty zakończenia umów najmu
lokali obecnie wynajętych;
 wskazanie miejsc publicznych, które
można wykorzystać na działalność
kulturalną;
 konkurs na managera imprez
kulturalnych.

Cel 3: Wspieranie przez Urząd
różnych (także prywatnych) inicjatyw
kulturalnych.
Możliwe działania:
 Dom Kultury „Tęcza”;
 rewitalizacja „górek” na Tołwińskiego
(przestrzeń wspólna, grille, ławki, kosze,
małe boisko dla młodzieży);
 klub muzyczny – stworzenie miejsca;
 zagospodarowanie pustostanów;
 dbanie o powstawanie nowych lokali
kulturalnych na Żoliborzu Południowym
– plan zagospodarowania Żoliborza
Południowego uwzględniający usługi
kulturalne i przestrzeń wspólną (parki,
tereny zieleni, place);
 kawiarnia w „Strażnicy”, „Działobitni”
(okrągły budynek Cytadeli przy al.
Wojska Polskiego);
 otwarta działalność ogródków
działkowych (jak Otwarty Jazdów);
 ścieżka spacerowa nad Wisłą;
 szlak modernistyczny na Żoliborzu;
 rzeźba na cokole Cytadeli.

Cel 4: Stworzenie miejsca, które
umożliwia realizację imprez na inną
(większą) skalę.
 zmiana sposobu działania Fortu
Sokolnickiego;
 adaptacja parku przy Cytadeli
(amfiteatr/imprezy plenerowe);
 wykorzystanie kina Elektronik;
 kupić budynek, w którym jest Teatr
Komedia i Biblioteka;
 kupić i wyremontować Kino Tęcza;
 rewitalizacja terenu na północ od
Centrum Olimpijskiego;
 wykup lokalu lub stworzenie go we
współpracy ze spółdzielnią na Zatrasiu;
 Plac Grunwaldzki jako lokalizacja dla
imprez kulturalnych lub lokalu (nowego
albo starego) dla kultury.

13

Harmonogram
Zrealizowany
proces
pozwolił
na
opracowanie jedynie zarysu 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,
odpowiednie instytucje kultury.

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).

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

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 usług
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
Żoliborz. 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.
Frekwencja mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych czy niezależnych
podmiotów kultury wskazuje na gotowość do
partycypacyjnej pracy nad tego typu
dokumentami. Wydaje się, że Żoliborz jest
gotowy, aby opracować dalsze kroki
prowadzące do realizacji strategii w modelu
partycypacyjnym, nie zaś eksperckim, czy
instytucjonalnym.
Warto jednak zwrócić uwagę, że na sali były
grupy osób znające się i już aktywnie
działające w ramach kultury w dzielnicy.
Mieliśmy do czynienia z dość homogeniczną
grupą „aktywnych odbiorców kultury”, którzy
w dużym stopniu nadają rytm życiu
społecznemu dzielnicy, często współtworzą
obecne komercyjne miejsca działające na
rzecz kultury.
Jeśli kontynuowane będą prace w modelu
partycypacyjnym, rekomendujemy wysiłki na
rzecz szerszego zaangażowania osób
i instytucji, które nie są aktywnymi
podmiotami
działań
społecznych
na
Żoliborzu, w tym dotarcie do tych obszarów
dzielnicy, które mają zarówno mniej miejsc
kultury, jak i mniejszy jest tam poziom
aktywności mieszkańców.
Prawdopodobnie, częściowo ze względu na
charakterystykę
osób
zaangażowanych
w proces, tematem najczęściej poruszanym
i wybranym jako cel priorytetowy był rozwój
kultury na Żoliborzu w kierunku bardziej

innowacyjnym i alternatywnym, stworzenie
z Żoliborza swoistego wzorca tego typu
działań, który może służyć innym dzielnicom
Warszawy.
W tym kontekście warto sprawdzić, na
dalszych etapach działań operacyjnych
i partycypacyjnych, na ile te ambicje są
realistyczne i na ile zgodne z potrzebami
innych grup społecznych.
Powracającym i nierozstrzygniętym tematem
jest też dookreślenie czym powinno być
centrum życia kulturalnego dzielnicy
(miejscem?/ instytucją?/ jasnym programem
działań?) i na jakich zasadach je budować
(w partnerstwie z podmiotami prywatnymi?/
organizacjami społecznymi?).
Warto też zauważyć, że sformułowane cele
strategiczne wymagają doprecyzowania na
poziomie celów operacyjnych i uspójnienia.
W obecnym kształcie nie do końca można, na
ich
podstawie,
zdefiniować
role
poszczególnych podmiotów realizujących
strategię
czy
też
określić,
które
z dotychczasowych działań samorządu
lokalnego powinny być kontynuowane.
Proces,
którego
wyniki
zostały
zaprezentowany w tym dokumencie miał
charakter
pilotażowy.
Zaangażowanie
aktywnych grup mieszkańców w pracę
wskazuje, że taki sposób działania może na
stałe wpisać się w procedury samorządu
lokalnego dzielnicy Żoliborz.
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Podsumowanie
Strategia rozwoju kultury
w kontekście obowiązujących
dokumentów strategicznych
Struktura i treść założeń Strategii Rozwoju
Usług Kulturalnych w Dzielnicy Żoliborz 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
Żoliborz
w adekwatnej dla siebie skali rozwija
niniejszy dokument poprzez:
- rozwój infrastruktury kulturalnej (cele
strategiczne 2 i 4 );
- rozwój nieskrępowanej twórczości
(pluralizm i otwartość na krytyczną rolę
sztuki jako jedna z wiodących wartości)
i wspieranie aktywności społecznej (cel
strategiczny 3);
- kształtowanie tożsamości i docenianie
korzeni (tożsamość jako jedna z wartości
kluczowych dokumentu).
Ponadto niniejszy dokument dobrze wpisuje
się w specyfikę dzielnicy i nawiązuje do jej
wyraźnej
tożsamości.
Jest
też
odzwierciedleniem potrzeb
i
ambicji
społeczności
lokalnej,
dotyczących
pożądanego wizerunku dzielnicy i kierunku
rozwoju kultury na jej terenie.
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Założenia strategiczne rozwoju usług kulturalnych
w dzielnicy Żoliborz do 2020 (podsumowanie)

Nasza wizja

Żoliborz –
kulturalna
dzielnica
Warszawy, gdzie
panuje klimat
otwartości
i wsparcia dla
realizacji
twórczego
potencjału
i aktywności
mieszkańców.
Magnetyczny,
inspirujący –
czeka na Twoje
pomysły.

Nasze wartości

EKSPERYMENT
Eksperyment –
tworzenie i rozwój
nowego, twórczość.
INTEGRACJA
Integracja – włączanie
nowych uczestników
i obszarów, integracja
różnych środowisk,
grup; ludzie się
spotykają, inspirują
nawzajem.

Cele strategiczne
1. Żoliborz jako inkubator nowych
pomysłów – celem jest stworzenie
miejsca, gdzie są zgłaszane nowe
pomysły, nowa jakość.

2. Większa liczba nowych miejsc
(przestrzeni publicznych) i osób do
działań kulturowych wspieranych
lub organizowanych przez
dzielnicę. Docieranie z informacją
do nowych miejsc i ludzi.

3. Wspieranie przez urząd różnych
(także prywatnych) inicjatyw
kulturalnych – lokal dla
mieszkańców, monitorowanie
aktywności, pomysły.

TOŻSAMOŚĆ
Działania z szacunkiem
dla lokalnego
dziedzictwa
4. Stworzenie miejsca, które
kulturowego.
umożliwia realizację imprez na
inną (większą) skalę.
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Źródła informacji

•

Respublic – Dokument diagnostyczny wraz z założeniami do budowy strategii rozwoju usług
kulturalnych w dzielnicy Żoliborz sporządzony w ramach projektu „Od diagnozy do strategii –
model planowania rozwoju usług publicznych”, 2014 r.

•

M.St. Warszawa – opracowanie „Warsztaty na temat oferty kulturalnej – Żoliborz” 2014 – na
podstawie wyników badania kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie mieszkańców
dzielnicy.
•
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze strony
www.zoliborz.org.pl i stanowią jedynie subiektywnie dobrane ilustracje idei opisywanych
w tekście.

Wykonano na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zespół:
Anna Wieczorek
Joanna Stefańska
Anna Cybulko

Warszawa, listopad 2014 r.

