Raport z konsultacji społecznych
„Czy i jak uhonorować Ferenca
Liszta na Żoliborzu?”

Konsultacje organizowane były przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz w ramach projektu „Wzmacnianie
mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, realizowanego dzięki
wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

Temat konsultacji:
Tematem konsultacji społecznych na Żoliborzu było: Czy i jak uhonorować Ferenca
Liszta na Żoliborzu?

Cel konsultacji:
Celem konsultacji było uzyskanie od mieszkańców Żoliborza opinii na temat
uhonorowania Ferenca Liszta oraz wybranie wskazań dotyczących stosownego
miejsca i artystycznej wizji uczczenia jego pamięci

Powody podjęcia tematu:
Temat uhonorowania węgierskiego kompozytora wybrany był przez żoliborskich
urzędników z kilku powodów. W 2011 roku obchodzona jest rocznica urodzin
Ferenca Liszta. Dzielnica Żoliborz ma podpisaną umowę o współpracy kulturalnej
z II. Dzielnicą Budapesztu – w tym roku w kwietniu organizowany był Dzień Żoliborza
w tej części węgierskiej stolicy. Warszawa ubiega się o nadanie jej tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury a od 2010 roku prowadzony jest Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej, co skłania do wspierania działań mających na celu działanie na rzecz
upowszechniania kultury.
Z punktu widzenia Centrum Komunikacji Społecznej, temat był ciekawy także
dlatego, że na jego przykładzie można było pokazać, w jaki sposób przedstawiać
można mieszkańcom postacie, które mają być honorowane i jak włączać lokalną
społeczność w podejmowanie decyzji na ten temat.

Akcja informacyjna:
W ramach akcji informacyjnej na stronach internetowych Dzielnicy Żoliborz oraz
konsultacyjnej stronie miasta zamieszczona została informacja o konsultacjach
społecznych. W Dzielnicy dystrybuowane były plakaty i ulotki dotyczące konsultacji,
oraz informowano o nich mieszkańców za pośrednictwem mediów a także
zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami.

Odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami i działaczami Żoliborza. Na pierwszym
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spotkaniu 10 lutego informacja na temat planowanej konsultacji społecznej została
przekazana koordynatorom do spraw edukacji kulturalnej na Żoliborzu. Podana
została propozycja przyłączenia się do działań edukacyjno-kulturalnych związanych
z konsultacjami społecznymi i przypadającym na 23 marca Dniem przyjaźni polskowęgierskiej. Został ogłoszony konkurs na plakat promujący Rok Ferenca Liszta.

Informacja o planowanych konsultacjach została przekazana członkom Komisji
Dialogu Społecznego na Żoliborzu w dniu 26 lutego. W skład Komisji Dialogu
Społecznego

wchodzą

przedstawiciele

kilkunastu

organizacji

pozarządowych

działających na terenie Żoliborza.

23 marca w Kinie Wisła odbyło się spotkanie z ok. 400 mieszkańcami Żoliborza,
na którym przekazano im informację o trwających konsultacjach społecznych.
Mieszkańcy mogli także zabrać głos na miejscu - wypełniając ulotkę z ankietą.

Przed zakończeniem konsultacji dotyczących uhonorowania Ferenca Liszta na
Żoliborzu, na drugim spotkaniu z Komisją Dialogu Społecznego zostało przekazane
zaproszenie na spotkanie podsumowujące konsultacje, które miało się odbyć
6 kwietnia o godzinie 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.

Informację o prowadzonych konsultacjach społecznych znaleźć można było na
stronie Urzędu m.st. Warszawy na platformie konsultacji społecznych. Znajdował się
tam ogólny opis pomysłu, zamieszczony był sondaż - mieszkańcy mogli umieszczać
uwagi odnośnie tematu konsultacji. Na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz znaleźć
można było informację i odsyłacz do strony konsultacji społecznych. Do szkół
na Żoliborzu została przesłana informacja o prowadzonej konsultacji i prośba
o umieszczenie informacji na stronach internetowych szkół w aktualnościach.
Informacja droga mailową trafiła do szkół żoliborskich, przedstawicieli Rady Dzielnicy
Żoliborz, do Biura Edukacji Dzielnicy Żoliborz a także do Pełnomocnika Prezydenta
Warszawy do spraw edukacji kulturalnej. Pojawiły się także artykuły w Gazecie
Wyborczej a także w Rzeczpospolitej. Na jednym z blogów, prowadzonych przez
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Stowarzyszenie Projekt Żoliborz toczyła się dyskusja na temat konsultacji.
Do Urzędu Dzielnicy Żoliborz zostało przekazanych 200 plakatów i 2000 ulotek, na
których znajdowała się ankieta. Plakaty trafiły do szkół żoliborskich i do wybranych
przez Urząd miejsc. Ulotki znalazły się w czterech punktach na Żoliborzu –
w Urzędzie, Kinie Wisła, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 (prowadzone są tam
zajęcia kulturalne i gdzie spotykają się słuchacze Uniwersytetu III Wieku na
Żoliborzu), a także w czytelni dla dorosłych. Chętni mogli wziąć udział w konsultacji
zaznaczając odpowiednie punkty na ulotce do głosowania i wrzucając ulotkę do
specjalnie przygotowanej urny.

Współpraca:
W ramach działań edukacyjno-kulturalnych prowadzonych przy konsultacjach na
Żoliborzu nawiązana została współpraca z Węgierskim Instytutem Kultury. Instytut
wypożyczył filmy animowane dla dzieci a także film fabularny dla dorosłych na
spotkanie zorganizowane w Kinie Wisła 23 marca. Dodatkowo została użyczona
wystawa o Ferencu Liszcie, którą można było oglądać w Kinie Wisła od 23 do 30
marca. Węgierski Instytut Kultury udostępnił film promujący Węgry, który został
przekazany do szkół biorących udział w działaniach edukacyjnych. Wspólne działania
zostały opisane na stronach konsultacji społecznych a także na stronie internetowej
Instytutu.

Kino Wisła wynajęło salę kinową - 500 miejsc na spotkanie 23 marca. W pierwszej
części spotkania wzięli udział dorośli mieszkańcy Żoliborza, w drugiej przedszkolaki
z 7 żoliborskich przedszkoli. Na stronie Kina Wisła znalazła się informacja
o prowadzonych konsultacjach społecznych.

Biuro Obchodów Chopin2010 - było ofiarodawcą nagród w konkursie na plakat
promujący Rok Ferenca Liszta. Otrzymaliśmy do przekazania dla zaangażowanych
w działania edukacyjne szkół - 10 albumów o Fryderyku Chopinie, 10 płyt DVD
z zapisem koncertów fortepianowych a także podwójny album CD z muzyką
polskiego kompozytora.
Konsultacje organizowane były przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz w ramach projektu „Wzmacnianie
mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, realizowanego dzięki
wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

Konwersatorium Muzyczne jest oficjalnym organizatorem roku Ferenca Liszta
w Polsce. Konwersatorium przekazało biografię węgierskiego kompozytora w dwóch
wersjach - dla dzieci i młodzieży na potrzeby zajęć edukacyjno-kulturalnych, a także
promowało konsultacje społeczne na swoich profilach w Internecie.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej REKO - przygotowała materiał edukacyjny
o wspólnej historii roku 1956 w Polsce i na Węgrzech. Rekonstruktorzy witali
zaproszonych na 23 marca do Kina Wisła gości. Przebrani byli za powstańców
węgierskich i robotników polskich a także za żołnierzy radzieckich. Odpowiadali
na pytania odnośnie roku 1956 i zapraszali na film, którego akcja rozgrywała się
w czasie węgierskiej rewolucji.

Działania edukacyjne:
Aby przybliżyć postać Ferenca Liszta mieszkańcom Żoliborza zaplanowana została
szeroka akcja edukacyjna. Centrum Komunikacji Społecznej opracowało propozycje
zajęć przybliżających postać Ferenca Liszta żoliborskiej młodzieży. Propozycje te
zostały przedstawione koordynatorom do spraw edukacji kulturalnej na Żoliborzu.
W działaniach edukacyjnych wzięły udział cztery szkoły żoliborskie:

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3
Szkolny Klub Europejski EuroPader, działający przy Zespole Szkół Samochodowych
i Licealnych Nr 3 Im. I. J. Paderewskiego, włączył się w obchodzony na Żoliborzu
Dzień

Przyjaźni

Polsko-Węgierskiej.

Uroczystości

dzielnicowe

zaplanowano

na 23 marca 2011 r. Tego dnia młodzież uczestniczyła w pokazie filmów węgierskich
w kinie Wisła. Szkolne uroczystości odbyły się 5 kwietnia. Każdy uczeń, który
tego dnia miał przypiętą do ubrania trójkolorową flagę Węgier, nie był pytany.
Klubowicze EuroPadera zaproponowali aby była to flaga własnoręcznie zrobiona,
miała wymiary 3cmx5cm i była wykonana estetycznie. Młodzież przygotowała
prezentacje o Republice Węgierskiej. Pokazała filmy i książki, które otrzymali z
Węgierskiego Instytutu Kultury, m.in. antologię współczesnej poezji węgierskiej i
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biografię Fryderyka Chopina autorstwa Ferenca Liszta. W czasie przerw odtwarzana
była muzyka Liszta.
Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych „Zajączek”
W ramach projektu edukacyjnego związanego z konsultacjami społecznymi
na Żoliborzu w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych został przeprowadzony
konkurs na plakat promujący rok Ferenca Liszta. Młodzież przygotowała dekorację
korytarza z okazji dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Został także zorganizowany
konkurs wiedzy o kompozytorze i epoce w której żył i tworzył - Wiośnie Ludów.
Przygotowana została flaga Republiki Węgierskiej, a na korytarzach można było
usłyszeć muzykę Ferenca Liszta.

Gimnazjum nr 54
Zaprosiło swoich uczniów do udziału w następujących inicjatywach:
1. Konkursie na portret Ferenca Liszta.
2. Konkurs na plakat promujący twórczość kompozytora
3. Tworzenia gazetki poświęconej Ferencowi Lisztowi
4. Konkursie na e-mail - notatkę (do 160 znaków) na temat artysty.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Tegoroczni maturzyści wzięli

udział w pokazie filmowym w dniu 23 marca w

Kinie Wisła. Przygotowywana była przez nich wystawa dotycząca relacji polskowęgierskich na przestrzeni wieków. Wystawę można było oglądać także po
zakończeniu konsultacji społecznych na Żoliborzu. Licealiści tworzyli projekty
graficzne inspirowane muzyką Ferenca Liszta.

gościnnie: Szkoła Podstawowa nr 318 na Ursynowie.
Na apel nieoczekiwanie odpowiedziała Szkoła Podstawowa nr 318 im. J.Ch.
Andersena na Ursynowie. W szkole przeprowadzono:
klasy 0-III
1. słuchanie muzyki F. Liszta
2. Wykonanie prac plastycznych do słuchanych utworów
3. Pogadanka dotycząca Węgier i kompozytora F. Liszta
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4. Przygotowanie potraw węgierskich
5. Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi Węgier, kulturą i zwyczajami.
6. Czytanie baśni węgierskich-wykonanie ilustracji do legend węgierskich "Hunor i Magor", "Turulsokół"
7. Wykonanie flagi węgierskiej.
8. Improwizacje ruchowe do muzyki F. Liszta.
9. Przeprowadzenie konkursu plastycznego "Małe impresje muzyczne".
10. 23 marca wszyscy uczniowie w szkole przychodzą ubrani w barwy flagi węgierskiej.

klasy IV-VI
1. Wykonanie gazetek informacyjnych i plakatów dotyczących F. Liszta.
2. Przeprowadzenie konkursu szkolnego dotyczącego wiedzy i twórczości węgierskiego
kompozytora F. Liszta :
3. 22 marca-I etap, 24 marca-II etap konkursu.
4. Pisanie e-maila dotyczącego informacji o kompozytorze F. Liszcie- konkurs.
5. Wykonanie portretu węgierskiego kompozytora F. Liszta.
6. Słuchanie wybranych utworów muzycznych F. Liszta oraz ludowej muzyki węgierskiej.

Podsumowanie działań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 318 odbyło się
7 kwietnia- uwieńczone uroczystym apelem.

23 marca w Kinie Wisła – Dzień święta Przyjaźni polsko-węgierskiej
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi uhonorowania Ferenca Liszta
na Żoliborzu i przypadającym na 23 marca Dniem Przyjaźni polsko-węgierskiej Urząd
Dzielnicy Żoliborz wraz z Centrum Komunikacji Społecznej zaprosili mieszkańców
Żoliborza na popołudnie filmów węgierskich w Kinie Wisła. Spotkanie było okazją do
przedstawienia tematyki prowadzonych na Żoliborzu konsultacji społecznych, a także
w trakcie spotkania zostały złożone podziękowania na ręce przedstawicieli instytucji i
grup, z którymi została podjęta współpraca.

Pokazane filmy to: dla dorosłych uczestników – „Wielka sensacja! Dodo i Naftalin”,
Róberta Koltai i serial dla dzieci o Latającym Zajączku. Oprócz seansów filmowych
w kinie można było zobaczyć wystawę o Ferencu Liszcie użyczoną przez
Węgierski Instytut Kultury oraz wysłuchać, czym są konsultacje społeczne.
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Goście witani byli przez rekonstruktorów historycznych z Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „REKO” – pokazano milicjanta polskiego i węgierskiego w mundurze
z 1956 roku a także rewolucyjną opozycję- przedstawiciela wydarzeń w Budapeszcie
i przedstawiciela wydarzeń w Poznaniu 1956.

Dla dzieci zorganizowano konkurs – nadanie tytułów filmom animowanym
o Latającym Zajączku. Każda grupa przedszkolna otrzymała upominkową paczkę
i podziękowanie za udział w spotkaniu.

W spotkaniu wzięli udział:
seans dla dorosłych:
•

seniorzy i podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej na Żoliborzu

•

słuchacze Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku

•

tegoroczni maturzyści zdający maturę z historii z I Liceum Ogólnokształcącego
na Żoliborzu

seans dla dzieci:
•

przedszkolaki z 7 żoliborskich przedszkoli.

goście honorowi
•

Pani poseł Joanna Fabisiak, jedna z inicjatorów ustanowienia dnia przyjaźni
polsko - węgierskiej
• Koordynatorka imprez z Węgierskiego Instytutu Kultury- Pani Teresa
Sadowska

•

Przedstawicielka Konwersatorium Muzycznego- Pani Bogna Kołodziej

•

Przedstawiciel Biura Obchodów Chopin2010- Pan Michał Strzelecki
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Wyniki konsultacji
Wyniki konsultacji zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym konsultacje
społeczne na Żoliborzu. Spotkanie odbyło się 6 kwietnia o godzinie 17 w sali
konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.
W konsultacjach, wypowiadając się na temat uhonorowania Ferenca Liszta wzięło
udział 547 osób.
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Jak widać z załączonej powyżej tabeli, do zbierania głosów w sprawie uhonorowania
Ferenca Liszta na Żoliborzu użyto 3 różnych narzędzi. Pierwszym z nich jest
ulotka do głosowania, o której wspomniane było we wcześniejszej części raportu.
Mieszkańcy Żoliborza głosowali za pośrednictwem ulotek wrzucając je do urn.
Licealiści z Zespołu Szkół Samochodowych przeprowadzili ankietę w szkole, pytali
się o sposób uhonorowania Ferenca Liszta na Żoliborzu. Przekazali wyniki swoich
badań dołączając je do podsumowania konsultacji. Mieszkańcy Żoliborza mogli
oddawać swoje głosy i wnosić uwagi także za pośrednictwem strony internetowej
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konsultacji społecznych.

W głosowaniu za pośrednictwem:
§

ulotki wzięło udział: 309 osób

§

ankiety prowadzonej w szkole wzięło udział: 223 osób

§

strony konsultacji społecznych wypowiedziało się: 15 osób

W sumie w konsultacji dotyczącej uhonorowania Ferenca Liszta zebrano:
547 głosów. Najwięcej osób opowiedziało się za ufundowaniem kamienia
pamiątkowego w Parku Żeromskiego - 143 głosy, na drugim miejscu znalazła się
propozycja nadania imienia ulicy w nowo powstającej części Żoliborza- Żoliborzu
Przemysłowym, która zebrała 141 głosów.

Spotkanie podsumowujące w dniu 6 kwietnia
W dniu 6 kwietnia 2011 odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym rozmawiano
także o tym, czym są konsultacje społeczne oraz o tym, jakie konsultacje powinny
być podjęte i prowadzone na Żoliborzu. W załączeniu sprawozdanie ze spotkania.
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