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SŁOWEM WSTĘPU

Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne 2015, którego ideą jest wspieranie domów kultury 
w otwieraniu się na inicjatywy mieszkańców, kształtowanie nowego modelu współpracy pomiędzy domami kul-
tury a społecznością. W tym modelu społeczność lokalna inicjuje działania, które wspiera w realizacji dom kultury. 
Efektem takich działań jest często zmiana dotychczasowego funkcjonowania domu kultury jak i zmiana charak-
teru pracy jego pracowników. Stało się to w przypadku Bemowskiego Centrum Kultury.

Ważną częścią programu Dom Kultury+ jest także wsparcie domów kultury w realizacji diagnozy zasobów i po-
tencjałów społeczności lokalnej, poznanie jej potrzeb. Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń stało się dla nas, 
pracowników domu kultury, narzędziem do poznania społeczności lokalnej Osiedla „Przyjaźń”, do integracji i na-
wiązania więzi współpracy opartej na partnerstwie i zaufaniu.

W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu historię powstania modelu współpracy naszej instytucji ze spo-
łecznością Osiedla „Przyjaźń”. Opiszemy proces diagnozy i edukacji oparty na wzajemnym uczeniu się i doświad-
czaniu współpracy. Umiejscowimy Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń na osi czasu jako wynik naszych 
działań na Osiedlu „Przyjaźń”, które podjęliśmy pod koniec 2014 roku wraz z otwarciem (na czas 5 miesięcy) nowej 
filii Bemowskiego Centrum Kultury – Klubu Karuzela. Opiszemy metody diagnoz, których podjęliśmy się do dziś. 
I wreszcie, zaprezentujemy Państwu sylwetki autorek inicjatyw i ich projekty, które wsparliśmy w programie Dom 
Kultury+. Niniejsza publikacja służy dzieleniu się przez nas dobrym doświadczeniem, jest zachętą do podejmo-
wania trudu zmiany działań domów kultury i otwierania się na bliską, partnerską współpracę ze społecznością 
lokalną, stawanie się jej częścią. Działaniu towarzyszą liczne dylematy, trudności, związane z wkraczaniem na zu-
pełnie nieznany obszar działalności. Chcemy opowiedzieć Państwu o spotkaniu Bemowskiego Centrum Kultury 
ze społecznością mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”.

POCZĄTKI – BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY  
W KLUBIE KARUZELA

Poznawanie Osiedla „Przyjaźń” od środka rozpoczęliśmy w październiku 2014 roku, w związku z otrzymaniem 
od Burmistrza Urzędu Dzielnicy Bemowo możliwości otwarcia nowej filii Bemowskiego Centrum Kultury w legen-
darnym Klubie Karuzela.

Klub Karuzela to serce Osiedla „Przyjaźń”. Mieści się w centralnym punkcie osiedla. Funkcjonuje w świadomości 
społeczności lokalnej (ale także wielu Warszawiaków) jako miejsce legendarne, mające ogromny wpływ na kształ-
towanie się życia kulturalnego, jako miejsce wspominanych po dziś dzień studenckich imprez, koncertów znanych 
gwiazd. Na swoją opinię Klub pracował od początku swojego istnienia, będąc, w latach pięćdziesiątych, klubem 
kulturalnym przeznaczonym dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury – pierwszych mieszkańców Osiedla.

Klub Karuzela znajduje się w centrum komunikacyjnym Osiedla drewnianych domków położonych na warszaw-
skich Jelonkach, w oddalonej od centrum miasta naszej dzielnicy Bemowo. Powstało ono w 1952 roku jako baza 
mieszkaniowa dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki, a po zakończeniu budowy PKiN zostało 
przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na swoiste „miasteczko studenckie” 
dla studentów i pracowników naukowych. Pod wieloma względami Osiedle było samowystarczalne: działał 
tu klub studencki „Karuzela” (przez dekady pełnił rolę studenckiego ośrodka życia kulturalno-społecznego, ofe-
rując program atrakcyjny zarówno dla środowisk akademickich, jak i dla mieszkańców Jelonek, Woli a następnie 
Bemowa i całej Warszawy) oraz Kino Dar. Pracowały stołówki, poczta, sklepy, przychodnia, przedszkole, hotel, 
dom sportowy, istniała straż osiedlowa.

Na tle warszawskich akademików Osiedle wyróżniało się zawsze swobodą, która tu panowała, zaś na tle bemow-
skich bloków z wielkiej płyty – licznymi terenami zielonymi i poczuciem sąsiedzkiej wspólnoty. Z czasem – zwłasz-
cza po 1989 roku – wiele dawnych funkcji społecznych osiedla zanikło, a aktywne i bogate życie społeczno-kultu-
ralne znacznie przycichło; na fali grodzenia domków znacznie zmniejszyła się też przestrzeń wspólna na osiedlu 
i zniknęły okazje do interakcji sąsiedzkich.
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MANIFEST

Przejmując Klub Karuzela chcieliśmy otworzyć nową kartę w historii klubu, z jednej strony nawiązując do jego 
bogatej tradycji, z drugiej otwierając Karuzelę na różne grupy społeczne i pozwalając współtworzyć program 
wszystkim zainteresowanym aktywnym spędzaniem wolnego czasu i realizacją swoich pasji. Chcieliśmy stworzyć 
miejsce przyjazne sąsiadom, żywe, ważne dla lokalnej społeczności, ale też takie, które dzięki programowi o wy-
sokiej jakości artystycznej, mogłoby się stać jednym najważniejszych miejsc kulturotwórczych w mieście.

Chcieliśmy, żeby Klub Karuzela był lokalnym centrum kultury, miejscem demokratycznego spotkania mieszkań-
ców osiedla, przestrzenią przyjazną i otwartą dla wszystkich. Chcieliśmy, żeby Karuzela funkcjonowała jako świe-
tlica kulturalna, centrum aktywności lokalnej, ośrodek animacji i społeczny inkubator w jednym; by była miejscem, 
do którego przychodzi się jak do drugiego domu, gdzie można przyjść o każdej porze dnia i zawsze zastanie się 
drzwi otwarte. By było można się tu spotkać, porozmawiać, wziąć udział w warsztatach i programach edukacyj-
nych, wspólnie obejrzeć filmy, spektakl, posłuchać koncertu, debaty, wziąć udział w spotkaniu albo po prostu przy 
filiżance kawy poczytać książkę w sąsiedzkiej bibliotece.

Zależało nam na tym, żeby wszyscy czuli się w Karuzeli swobodnie, uczestnicząc w jej działaniach i wymianie 
myśli na równych prawach. Chcieliśmy stworzyć ośrodek integrujący mieszkańców i dający im przestrzeń oraz 
narzędzia do wspólnego działania. Chcieliśmy, żeby była miejscem dedykowanym i służącym mieszkańcom, stu-
dentom i lokalnym organizacjom społecznym, a przede wszystkim współtworzonym przez te grupy. Miejscem, 
w którym mieszkańcy będą mogli spotkać się z sąsiadami, zorganizować debatę, spotkanie, wspólnie pracować 
nad swoimi pomysłami oraz je realizować. Udział mieszkańców nie miał ograniczać się jedynie do uczestnictwa, 
ale również do współorganizacji i programowania odbywających się w Centrum wydarzeń i zajęć.

Grupa „ZACZYN” czyli początek

Do wstępnych rozmów na temat tworzącego się miejsca zaprosiliśmy działające na terenie Bemowa i osiedla 
Przyjaźń organizacje oraz lokalnych, niekoniecznie zrzeszonych aktywistów i lokalnych liderów. Docieraliśmy 
do nich sami, lub też oni sami dotarli do nas: wieść o tym, że z „tą” Karuzelą coś ma się dziać, zaczęła rozchodzić 
się szybko. W grupie, którą roboczo nazwaliśmy „zaczynową” znaleźli się m.in.:

•  Reprezentanci Stowarzyszenia Rodzice Razem/Klubu Mam na Bemowie

•  Aktywistki działające w Budżecie Partycypacyjnym na Bemowie

•  Reprezentanci Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego

•  Osoby zrzeszone wokół inicjatywy Bemowskiego Klubu Książki

•   Studenci i praktykanci z kierunków społeczno-kulturalnych warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej 

oraz Instytutu Kultury Polskiej UW

•  Aktywne mieszkanki Osiedla „Przyjaźń”

Podczas kilku spotkań próbowaliśmy skreślić diagnozę potrzeb mieszkańców osiedla Przyjaźń, zgromadzić nasze 
pomysły na działanie takiego miejsca oraz zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych odbior-
ców i przyszłych współtwórców Karuzeli. By usystematyzować nasze poszukiwania i zaprojektować odpowiednie 
narzędzia partycypacyjne, zaprosiliśmy do współpracy Pracownię Badań i Innowacji Społecznej STOCZNIA.
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SPOŁECZNOŚCIOWE PROJEKTOWANIE KLUBU KARUZELA

Warsztaty miały na celu zaprojektowanie społecznościowego procesu budowania i programowania działalności Klu-
bu Karuzela, a przede wszystkim współudziału i modelu współpracy z mieszkańcami w ramach tworzonego miejsca.

Zastanawialiśmy się nad ograniczeniami i szansami związanymi z partycypacyjnym modelem planowania Klu-
bu Karuzela szukając m.in. odpowiedzi na pytania:

•  Jakie grupy mieszkańców mogą wziąć udział?

•  Na jakich nam szczególnie zależy?

•  Co może utrudnić mieszkańcom udział w procesie?

•  Co mieszkańcy mogą dać od siebie w ramach procesu?

•  Co to znaczy, że mieszkańcy będą mogli współtworzyć/współdecydować o kształcie Klubu Karuzela?

•  Do jakiego stopnia mogą współdecydować?

•  Czego chcemy się od nich dowiedzieć?

•  Jakie pytania chcemy im zadać?

W warsztatach wzięli udział członkowie grupy „Zaczyn” oraz pracownicy Bemowskiego Centrum Kultury. Zale-
żało nam na tym, aby wśród pracowników znalazły się osoby, które do tej pory nie były związane z działaniami 
animacyjnymi. Celem takiego działania było kształtowanie wśród pracowników naszej instytucji wiedzy o pro-
wadzonych działaniach, budowanie poczucia sprawczości i utożsamiania się z aktywnościami prowadzonymi 
przez nowy dział. Taka strategia okazała się skuteczna. Pracownicy innych działów posiadali zupełnie inne spoj-
rzenie na działania na Osiedlu, niektórzy mieli wiedzę na temat tej społeczności, wynikającą z ich osobistych do-
świadczeń. Wspólne warsztaty potwierdziły nasze przypuszczenia, że jednym ze stojących przed nami wyzwań 
będzie wdrażanie nowego sposobu zarządzania instytucją i otwierania instytucji na działania niekomercyjne, 
nieakcyjne, niezwiązane z organizacją zajęć artystycznych czy koncertów dla dużej publiczności. Wyzwaniem 
stało się także zarządzanie zespołem pracowników, którzy posiadają zupełnie różne kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe, spojrzenie na działanie w kulturze i w społeczności.

Wynikiem warsztatów była wstępna diagnoza potrzeb mieszkańców, którą przeprowadziliśmy w trakcie Wielo-
kulturowego Spotkania Świątecznego (przedświąteczne spotkanie z mieszkańcami, inaugurujące działanie Ka-
ruzeli pod auspicjami Bemowskiego Centrum Kultury). Zaprosiliśmy mieszkańców do zbudowania z nami Cho-
inki marzeń. Poprosiliśmy ich, żeby puścili wodze fantazji i podzielili się z nami swoimi marzeniami dotyczącymi 
Karuzeli na kolorowych, kartonowych bombkach i ubrali nimi specjalnie w tym celu zaprojektowaną i wykonaną 
choinkę.
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WIELOKULTUROWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 
 W KLUBIE KARUZELA, 19.12.2014

Podczas warsztatów wdrożyliśmy się również w techniki i zasady działań partycypacyjnych oraz metody pracy 
grupowej, poznaliśmy też zasady ewaluacji projektów kulturalnych.

Czego dowiedzieliśmy się z choinki marzeń? Wstępne rezultaty diagnozy potrzeb społeczności Osiedla Przyjaźń. 
Największe wyrazy to najczęściej powtarzane potrzeby wyrażone przez mieszkańców.

1. Co ma się dziać w Karuzeli?
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2. Karuzela – dla kogo to miejsce?

3. Karuzela – jakie to miejsce?



7

Niedługo potem, w trakcie naszej drugiej mini diagnozy realizowanej w marcu już w ramach Laboratorium,  
wyniki naszego wstępnego badania wśród społeczności Osiedla potwierdziły się.

CHCĘ, ŻEBY KARUZELA...

… była moim drugim, lepszym domem 

…  uruchomiła kawiarnię i organizowała warsztaty dla kobiet, koncerty, wystawy,  
spotkania z ciekawymi ludźmi

… się kręciła cały czas i tętniła życiem mieszkańców Osiedla Przyjaźń

…  pozostała jedynym takim miejscem, gdzie można autentycznie  
przenieść się w czasie i zresetować

KARUZELA, TO…

… niewykorzystany potencjał

… skarb Bemowa, miejsce, które wiąże się z milionem wspomnień

… świetne miejsce na wszelkiego rodzaju twórcze spotkania

… możliwość poznania nowych ludzi, historia oraz tradycja

CHCĘ, ŻEBY W KARUZELI…

…   i wokół Karuzeli było więcej zieleni, z terenem do zabaw dla dzieci  
i lodowiskiem w okresie zimy, a latem miejsce na ogródek  
kwiatowo-warzywny dla dzieci

…  występowały kabarety i fajne kapele, było wiele imprez dla seniorów  
i spotkania z ciekawymi ludźmi

… działała kawiarnia, gdzie można wypić dobrą kawę,  
przy dobrej muzyce, nad dobrą książką

… toczyło się życie kulturalne osiedla i dobrze się kręciło

Dla ułatwienia przedstawiamy Państwu oś czasu prezentującą najważniejsze wydarzenia w kontekście współ-
pracy Bemowskiego Centrum Kultury z mieszkańcami Osiedla „Przyjaźń”.
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PAŹDZIERNIK 2014
 Bemowskie Centrum Kultury rozpoczyna działania w Klubie Karuzela

LISTOPAD 2014
  Powołanie Grupy „ZACZYN” 

Powołanie Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń

GRUDZIEŃ 2014
  Warsztaty ze Stowarzyszeniem „STOCZNIA” na temat badań społecznościowych,  

opracowanie narzędzia do zbadania potrzeb mieszkańców dotyczących tworzonego 
miejsca aktywności lokalnej – Klubu Karuzela  
Złożenie przez Bemowskie Centrum Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń 
wniosku na dofinansowanie Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń do Narodowego 
Centrum Kultury  
Wielokulturowe Spotkanie Świąteczne z mieszkańcami – realizacja badania ich potrzeb 
(Choinka marzeń) 

STYCZEŃ 2015
 Tworzenie Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń

LUTY 2015
     Rozpoczęcie działań w ramach Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń – promocja  

Mini-diagnoza wybranej grupy mieszkańców  
dotycząca aktywności społeczno-kulturalnych, których brakuje na Osiedlu  
Spotkanie „Co z tą Karuzelą?” zorganizowane przez Bemowskie Centrum Kultury  
z mieszkańcami i aktywistami ze Stowarzyszenia Otwarty Jazdów  
Zawiązuje się Inicjatywa Osiedle Przyjaźń  
mająca na celu ochronę i obronę Osiedla Przyjaźń

MARZEC 2015
  Rekrutacja uczestniczek Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń  

Bemowskie Centrum Kultury przenosi filię z Klubu Karuzela do głównej siedziby 

KWIECIEŃ 2015
  Realizacja warsztatów z realizacji projektów „krok po kroku”  

dla uczestniczek Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń  
Realizacja badań społecznościowych mających na celu poznanie potrzeb  
i zasobów mieszkańców Osiedla w odniesieniu do planowanych projektów  
Powołanie grupy wolontariuszy i praktykantów tworzących Archiwum Społeczne  
Osiedla Przyjaźń

MAJ 2015 
  Realizacja warsztatów z realizacji projektów „krok po kroku”  

dla uczestniczek Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń  
Pozyskanie środków finansowych przez Stowarzyszenie Przyjaźni PS na realizację  
Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)  
– Bemowskie Centrum Kultury partnerem projektu  
Realizacja Dnia Sąsiada przez Stowarzyszenie Przyjaźni PS,  
na którym uczestniczki Laboratorium promują swoje inicjatywy

CZERWIEC 2015
  Uczestniczki Laboratorium składają indywidualne wnioski o dotacje na realizację inicjatyw  

Ewaluacja Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń.  
Powstaje film i folder promujący projekt  
Stowarzyszenie Przyjaźni PS wraz z Inicjatywą Osiedle Przyjaźń  
rozpoczyna przygotowania do obchodów urodzin Osiedla  
Inicjatywa Osiedle Przyjaźń rozpoczyna  
aktywną kampanię medialną na rzecz ochrony Osiedla „Przyjaźń”

LIPIEC 2015
  Urodziny Osiedla Przyjaźń na 60-lecie budowy Pałacu Kultury i Osiedla 

Opracowanie i organizacja przez mieszkańców spacerów po Osiedlu dla warszawiaków

START PROJEKTU „LABORATORIUM OSIEDLA PRZYJAŹŃ”
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CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?

Jak tylko otrzymaliśmy zgodę na rozpoczęcie działań w Karuzeli, natychmiast zabraliśmy się do działania. W prze-
ciągu niespełna miesiąca zapełniliśmy pozornie uśpione miejsce programem. Program ten był wynikiem zarów-
no pomysłów zespołu animacyjnego Bemowskiego Centrum Kultury, jak i przede wszystkim – zasługą lokalnych 
animatorów i liderów. Wypełnili oni historyczną przestrzeń Klubu inicjatywami, które zaczęły się kręcić niemal 
natychmiastowo. Oto wybrane działania, które udało się nam zainaugurować do końca marca 2015:

•  Bemowska Pracownia Podróży,

•  Koło Gospodyń Bemowskich,

•  comiesięczne rezydencje teatralne,

•  Dziecięce Laboratorium Eksperymentu Muzycznego,

•  Pracownia Obywatelska,

•  Grupa Odkrywkowa Osiedla Przyjaźń

O GRUPIE ODKRYWKOWEJ OSIEDLA PRZYJAŹŃ  
CZYLI INTENSYWNĄ WSPÓŁPRACĘ CZAS ZACZĄĆ

Równolegle do spotkań z grupą zaczyn, rozpoczęliśmy stałą współpracę z grupą mieszkanek, które wyraziły 
ogromną motywację do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Osiedla „Przyjaźń”. Wszczęliśmy 
walkę o zadbanie o stan architektoniczny domów mieszkalnych i samej Karuzeli.

Dzięki współpracy z nimi dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się mieszkańcy Osiedla, o la-
tach życia w niepewności wynikających z zagrożenia wyburzeniem Osiedla. O braku wsparcia instytucjonalnego 
i wszechobecnym strachu wynikającym z niejasnej sytuacji prawnej Osiedla.

Z drugiej strony utwierdziliśmy się w przekonaniu o niezwykłej wartości Osiedla dla kart historii Warszawy i Polski, 
o wspomnieniach uczestników historii wciąż pamiętających moment oddania przez budowniczych radzieckich 
Osiedla „Przyjaźń” w ręce polskich uczelni wyższych.

Poznaliśmy też bliżej motywacje mieszkanek do działania na jego rzecz. Większość z nich wiąże przyszłość 
z mieszkaniem na Osiedlu, tu mają swoje rodziny, rodziców, dziadków. Walka o Osiedle jest dbaniem o bezpie-
czeństwo swoich rodzin. Z drugiej strony odkryliśmy niezwykłe zasoby, jakimi dysponują. Mieszkanki, z którymi 
rozpoczęliśmy współpracę to osoby aktywnie działające we własnym stowarzyszeniu, pozyskujące środki na pro-
jekty edukacyjne i artystyczne, posiadające wyższe wykształcenie i doświadczenie w realizacji projektów mają-
cych na celu aktywizację kulturalną.

Na wstępie dowiedzieliśmy się, że jedyną, bardzo znaczącą dla nich barierą w niepodejmowaniu działań na rzecz 
Osiedla jest brak czasu i obawy przed brakiem akceptacji ich aktywności ze strony innych mieszkańców Osiedla.

W odpowiedzi na te potrzeby, dysponując odpowiednimi zasobami, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury, 
zdecydował się oddelegować do współpracy z mieszkańcami, wykfalifikowanego pracownika, animatorkę spo-
łeczną oraz udostępnił przestrzeń do spotkań.

Dzięki tej decyzji grupa mieszkanek otrzymała wzmocnienie w działaniu poprzez poparcie ze strony instytucji, jak 
również wsparcie merytoryczne i organizacyjne we wdrażaniu swoich celów.

Grupa Odkrywkowa Osiedla „Przyjaźń” powstała z inicjatywy mieszkanek Osiedla, Magdy i Gosi Leszko oraz Jurgi Kraużlis 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaźni PS (wcześniej – Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej. Stowarzyszenie zmie-
niło nazwę na początku 2015 ze względu na zmianę profilu działania i poświęceniu się pracy na rzecz Osiedla „Przyjaźń”). 
Grupę tworzy również Magdalena Latuch, pracownica Bemowskiego Centrum Kultury, koordynatorka działań lokalnych 
przy powstającym w tym czasie centrum animacji społecznej i kulturalnej Karuzela. Projekt aktywnie wspierali od początku 
praktykanci, studenci Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.
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Celem Grupy od początku było tworzenie archiwum społecznego gromadzącego i prezentującego historię Osiedla „Przy-
jaźń”. Projekt zbierania historii byłych i obecnych mieszkańców oraz pracowników osiedla zrodził się z potrzeby podkreśle-
nia wartości dziedzictwa kulturowego Osiedla przez jego mieszkańców, przywrócenia tego szczególnego miejsca na men-
talną mapę Warszawy, jak również, wzmocnienia w działaniu grupy osób walczących o jego ocalenie w przyszłości.

Bardzo szybko okazało się, że działanie Grupy Odkrywkowej trafiło na żyzny grunt, a mianowicie spotkało się 
z ogromnym entuzjazmem ze strony mieszkańców. Pojawiały się głosy, że wiele osób myślało o realizacji takiej 
inicjatywy, ale nigdy nie starczało na to sił i czasu. Do Grupy zaczęły dołączać nowi mieszkańcy wyrażający chęć 
przeprowadzenia wywiadów bądź wykonania ich transkrypcji. Jedną z uczestniczek grupy była Bożena Głod-
kowska, założycielka znanego wśród mieszkańców Osiedla profilu FB „Osiedle Przyjaźń/Jelonki” od dawna zaj-
mująca się gromadzeniem fotografii i historii związanych z Osiedlem „Przyjaźń”.

W tym samym czasie, Grupa, pod patronatem Bemowskiego Centrum Kultury, zdecydowała się na utworzenie zorga-
nizowanej grupy wolontariuszy i praktykantów pracujących nad tworzeniem Archiwum Społecznego Osiedla „Przy-
jaźń”. Był grudzień 2014.

POMYSŁ NA LABORATORIUM PROJEKTÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ

Pomysł na Laboratorium narodził się z potrzeby znalezienia odpowiedniego narzędzia do rozwijania idei działań 
na rzecz Osiedla wśród szerszego grona mieszkańców. Program Dom Kultury+ odpowiadał założeniom grupy. 
Wspierał działania otwierających się na społeczność lokalną domów kultury, z drugiej strony, zachęcał do par-
tycypacji w działaniach domu kultury – społeczność lokalną. Możliwość złożenia wspólnego wniosku, jako ze-
spół projektowy składający się zarówno z pracowników Bemowskiego Domu Kultury, jak i mieszkańców Osiedla 
„Przyjaźń” był dla nas możliwością sprawdzenia się w działaniu i realizacji naszych celów. Nie wiedzieliśmy jeszcze 
wtedy, jak wielkim będzie dla nas sprawdzianem i wyzwaniem.

Stworzyliśmy koncepcję zespołu projektowego składającego się z 6 osób. Pracownicy domu kultury, Magda-
leny Latuch, odpowiedzialnej za koordynację projektu ze strony domu kultury, posiadającej wsparcie ze strony 
dyrektora oraz pracowników odpowiednich działów (promocji, administracji, księgowości, animacji), Joanny Za-
morskiej, odpowiedzialnej za pomoc w koordynacji projektu oraz realizację działań monitorujących i ewaluację 
całości projektu, Jurgę Kraużlis, Małgorzatę Leszko, Magdę Leszko i Magdalenę Latuch jako prowadzące warsz-
taty (Jurga Kraużlis była głównym trenerem). W trakcie wdrażania projektu do zespołu dołączyła Małgorzata Sa-
chryń, wieloletnia pracownica Bemowskiego Centrum Kultury, której obecność wyniknęła z potrzeby ilości dzia-
łań i stopniowego wdrażania projektu Laboratorium jako jednego z głównych projektów Działu Programowego.

Budżet projektu rozdysponowałyśmy pomiędzy zaangażowany we wdrażanie projektu zespół. Pracownicy za-
trudnieni w Bemowskim Centrum Kultury, pracowali w ramach swoich stałych umów. Zastanawialiśmy się z jaką 
opinią, także wśród mieszkańców, spotka się decyzja o tym, że zespół projektowy, reprezentowany głównie przez 
mieszkańców, otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. Jest to praktyka rzadka w środowisku organizacji po-
zarządowych działających na rzecz kultury i instytucji kultury. Wiedziałyśmy jednak, że praca, jaką mamy przed 
sobą jest kwintesencją naszych umiejętności i wiedzy zawodowej, wymaga od nas profesjonalnego przygotowa-
nia i działania na najwyższym poziomie zawodowych możliwości. Przez realizację projektu chciałyśmy wykwalifi-
kować do działania osoby dotąd nie podejmujące się działań animacyjnych.

Wyzwania, jakie przed sobą widziałyśmy, były związane z tym czy projekt przyjmie się na Osiedlu, czy zgłoszą się 
autorzy inicjatyw. Obawy wiązały się też z tym, że byłby to pierwszy projekt realizowany przez zespół wspólnie. 
Wtedy nasze relacje w działaniu dopiero kiełkowały. Mieliśmy wiele obaw, czy tak ścisła współpraca zakończy się 
sukcesem. Za chwilę mieliśmy się przekonać, że nasze obawy były niepotrzebne.

Długofalowym celem, który ustaliliśmy, jest to, że Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń stanie się stałym 
narzędziem Bemowskiego Centrum Kultury do wspierania mieszkańców Bemowa w realizacji swoich inicjatyw. 
Miejscem realizacji projektu miała być Karuzela.
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LUTY – WYNIKI KONKURSU DOM KULTURY+.  
BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY ODCHODZI Z KARUZELI

W lutym, ku naszemu ogromnemu szczęściu okazało się, że nasz projekt został zaakceptowany przez komisję 
Narodowego Centrum Kultury. Co więcej, znaleźliśmy się na pierwszej pozycji w rankingu. To było dla nas ważne 
potwierdzenie, że idziemy dobrą drogą. Że model, który chciałyśmy wypracować w ramach Laboratorium, jest 
narzędziem, w który uwierzyli też inni.

W tym samym czasie jako dom kultury musieliśmy opuścić nasze marzenia i plany związane z tworzeniem cen-
trum kulturalnego Karuzela. Z braku wsparcia finansowego, rzeczywistego stanu technicznego budynku i sy-
tuacji politycznej w Dzielnicy Bemowo musieliśmy powoli opuścić Karuzelę. Pełni obaw trzymaliśmy się myśli 
o Laboratorium Projektów, które było dla nas narzędziem do dalszego wspierania mieszkańców w działaniu, 
mimo, iż fizycznie z Osiedla wróciliśmy do swojej dawnej siedziby. Dzięki zasobom lokalowym BCK, zapewniliśmy 
sale warsztatowe do końca trwania projektu. Pozwolenie na realizację projektu ze strony Narodowego Centrum 
Kultury, mimo zmiany siedziby działu animacyjnego, było dla nas sygnałem, że realizacja Laboratorium będzie 
możliwa bez względu na to czy nasza siedziba znajduje się na Osiedlu czy też nie. Idea otwartego domu kultury 
zaczęła zakorzeniać się w naszym codziennym działaniu.

O INICJATYWIE OSIEDLA PRZYJAŹŃ

W lutym Bemowskie Centrum Kultury zrealizowało spotkanie informacyjne dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” 
pod tytułem „Co dalej z Karuzelą? ”, na którym poinformowało o kondycji architektonicznej Klubu Karuzela i o wy-
nikającej z tego decyzji podjętej przez Dyrekcję BCK o powrocie do siedziby BCK.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych stowarzyszeń działających na Osiedlu „Przyjaźń” (Sto-
warzyszenie Mieszkańców Osiedla Przyjaźń – domków profesorskich, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Przy-
jaźń – domków wielorodzinnych, Stowarzyszenia Przyjaźni PS), przedstawiciele administracji z Akademii Peda-
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gogiki Specjalnej, działacze i aktywiści lokalni, członkowie Grupy „Zaczyn”, mieszkańcy niezrzeszeni, pracownicy 
Bemowskiego Centrum Kultury.

W odpowiedzi na niepokoje związane z przyszłością Klubu Karuzela i Osiedla „Przyjaźń” (zły stan techniczny bu-
dynków, brak instytucji wspierających w dbaniu o przestrzeń mieszkalną i wspólną, brak informacji na temat pla-
nu zagospodarowania Osiedla) mieszkańcy zawiązali nieformalną grupę o nazwie Inicjatywa Osiedla Przyjaźń. 

Celem grupy jest:

•   ochrona prawa Osiedla dzięki otoczeniu go opieką konserwatorską i uwzględniającym je planem zagospo-

darowania przestrzennego,

•  dbanie o przestrzeń wspólną, jej estetykę, stan techniczny budynków, budynki użyteczności publicznej,

•  popularyzacja historii Osiedla i przestrzeni Osiedla wśród Warszawiaków.

•  aktywizacja i integracja mieszkańców.

Obecnie Inicjatywa Osiedla Przyjaźń skupia mieszkańców i sympatyków Osiedla „Przyjaźń”. Jego członkowie 
działają aktywnie wspierając działania każdego ze stowarzyszeń aktywnych na Osiedlu.

O IDEI LABORATORIUM PROJEKTÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ

Celem zespołu Laboratorium było wsparcie w działaniu mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego tego miejsca, zadbanie o przestrzeń wspólną, tworzenie sytuacji sprzyjających integracji.

Jaki model działania założyliśmy?

W lutym 2015, równolegle, rozpoczęliśmy dwa bardzo ważne procesy. Z jednej strony otworzyliśmy rekrutację 
do programu Laboratorium, w którym oferowaliśmy udział w cyklu warsztatów z projektowania inicjatyw „krok 
po kroku” oraz otrzymanie dofinansowania na inicjatywę dla mieszkańców i sympatyków Osiedla. Stworzyliśmy 
kryterium inicjatyw, które wspieramy.

Pomysł zgłaszany do Laboratorium Pomysłów powinien:

•  angażować społeczność lokalną Osiedla „Przyjaźń”,

•  odpowiadać na konkretną potrzebę społeczności lokalnej,

•  wynikać z pasji osoby zgłaszającej projekt,

•  być realizowany społecznie – przez członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów itp.,

•  być nastawiony na dokonanie lub zapoczątkowanie pozytywnej zmiany społecznej,

•  mieć charakter międzypokoleniowy (angażować różnorodne grupy wiekowe),

•  być zgłoszony przez jednego uczestnika lub dwie osoby działające wspólnie.

Opracowaliśmy i udostępniliśmy regulamin projektu i szkolenia:
https://laboratoriumprojektow.files.wordpress.com/2015/02/regulaminszkolenia1.pdf

oraz formularz zgłoszeniowy:
https://laboratoriumprojektow.wordpress.com/page/2/

Z drugiej strony rozpoczęliśmy mapowanie grup aktywnych na Osiedlu, które na kolejnych etapach rekrutacji, 
pomagały nam docierać do mieszkańców i sympatyków Osiedla „Przyjaźń” z pomysłem na konkretne działania.
Częścią naszej diagnozy były także rozmowy z samymi mieszkańcami na temat ich potrzeb dotyczących osie-
dlowych działań społecznych i kulturalnych. Ich odpowiedzi pomogły nam w procesie rekrutacji do programu 
warsztatowo-grantowego. Wiedzieliśmy, które z inicjatyw odpowiadają na potrzeby mieszkańców.
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O MODELU DIAGNOZY

Autorkami modelu naszej wstępnej diagnozy była Joanna Zamorska i Jurga Kraużlis z Grupy Odkrywkowej Osie-
dla Przyjaźń. Same były też odbiorcami badania. Wywiady z nimi przeprowadziła Magdalena Latuch z Bemow-
skiego Centrum Kultury. Dzięki temu wykorzystaliśmy zasób wiedzy lokalnej, jakim dysponują uczestniczki ze-
społu projektowego, przez zakorzenienie we wspólnocie. W wywiadzie wzięła udział również Małgorzata Leszko.

Diagnoza była prowadzona dwutorowo, z wykorzystaniem metod badań jakościowych: IDI i ankiet z pytaniami 
otwartymi.

Zarówno ankiety jak i wywiady miały charakter partycypacyjny, w tym sensie, że rozmowy prowa-dziły miesz-
kanki osiedla (nie zewnętrzni badacze), spytawszy o zdanie swoich krewnych i znajo-mych, za ich wyraźną zgodą 
i bez zachęty w postaci gratyfikacji. Tym sposobem upodmiotowiono uczestników diagnozy i zmniejszono asy-
metrię relacji między pytającymi a pytanymi, zmniejszono potencjalną przemoc symboliczną.

Dobór osób, których pytano o opinie, nie był przypadkowy, uwzględniono wiedzę mieszkanek na temat ich oto-
czenia społecznego, dobrano rozmówców z różnych grup wiekowych, zawodowych i różnej płci. Mieszkańcy osie-
dla Przyjaźń to zwykle przedstawiciele niezamożnej klasy średniej – osoby wykształcone, o wysokim kapitale kul-
turowym i średnim statusie majątkowym, więc uczest-nicy badań byli najmniej zróżnicowani pod tym względem.

•  swobodne, indywidualne wywiady pogłębione i wywiady pogłębione z parą (diady)
Grupa respondentów dobrana metodą kuli śnieżnej składała się z mieszkańców i osób działających na rzecz 
osiedla. Wywiady prowadzono w domu rozmówców bądź we własnej prywatnej prze-strzeni moderatorek 
rozmów, co zapewniło wywiadom charakter swobodnej wymiany zdań w gro-nie bliskich osób, a nie labo-
ratoryjnej sytuacji badania prowadzonego przez obcych ekspertów. Wywiady nie były nagrywane, a jedynie 
notowane na bieżąco, co wpłynęło na atmosferę rozmów, ich wyniki zanonimizowano, co zapewnia poufność 
danych.

•  ankieta podaj dalej:
Grupa respondentów składała się z mieszkańców i osób działających na rzecz osiedla, w rozpo-wszechnianie 
ankiety zaangażowano aktywnych mieszkańców, w tym członków grup działających na rzecz osiedla (stowa-
rzyszeń mieszkańców, Klubu Mam).

Spójność metod: ankieta i wywiady dotyczyły tych samych zagadnień, ich operacjonalizacja była dostosowana 
do medium, różniła się w wywiadach i w ankiecie. Pytania były zadane wprost, nie w sposób podchwytliwy, oparte 
na założeniu przejrzystości komunikacji, świadomości celu badań dla uczestników, ich partnerskiego traktowania.

Łatwość obsługi (dla zespołu badawczego i dla respondentów):

•   scenariusza IDI: zagadnień do poruszenia była odpowiednia ilość, co pozwoliło uczestnikom na swobodną 
20-30 minutową wypowiedź, bez doprowadzenia do zmęczenia rozmówcy

•   ankiet: pytań było niewiele, były one wyczerpujące i sformułowane prostym, jasnym języ-kiem, bez suge-
rujących czy ograniczających swobodę wypowiedzi elementów. Były to py-tania otwarte, nie nakierowane 
na wydobycie danych ilościowych, pozwalające na obszerne uzasadnienie swojego zdania.
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O WYNIKACH MINI DIAGNOZY

W diagnozie wzięło udział 47 mieszkańców (30 kobiet i 17 mężczyzn) w różnym wieku (zależało nam na rozmowie 
z osobami reprezentującymi różnorodne grupy wiekowe). Niektórzy z nich wypełnili ankietę „podaj dalej”, inni 
odpowiadali na pytania w bezpośredniej rozmowie.

Pytania, jakie zadaliśmy mieszkańcom zamykają się w dwóch następujących:

W jakie działania kulturalnospołeczne chciałbyś się zaangażować?

Jakich działań na Osiedlu „Przyjaźń” ci brakuje?

Odpowiedzi mieszkańców ujęliśmy w sposób, który jasno pokazuje obszary ich zainteresowań i potrzeb w sto-
sunku do aktywności społecznych i kulturalnych.

Chcemy, 
aby na Osiedlu „Przyjaźń” 

kwitł handel

Chcemy rozwijać 
swoje pasje i umiejętności 
artystyczne poprzez udział 
w warsztatach, koncertach, 
spotkaniach autorskich i in. 

Chcemy, aby na Osiedlu 
była przestrzeń 

gdzie w kreatywny sposób 
mogą bawić się nasze dzieci

Chcemy zadbać o naturę 
Osiedla „Przyjaźń” 

oraz przestrzeń wspólną

Chcemy realizować projekty 
mające na celu pokazanie 

wartości historycznej 
i kulturalnej Osiedla „Przyjaźń”

warszawiakom

Chcemy mieć miejsce 
gdzie możemy rozwijać 

swoje pasje i umiejętności 
artystyczne

Chcemy, żeby tym miejscem 
była Karuzela

Chcemy brać udział 
w inicjatywach sąsiedzkich 

mających na celu 
poznanie się i integrację

Chcemy brać 
udział w aktywnościach 

sportowych, 
szczególnie tych 
organizowanych 

na boisku i na terenie 
Osiedla
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Obszary zainteresowań mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”:

Chcemy brać udział w aktywnościach sportowych na świeżym powietrzu, szczególnie tych organi-
zowanych na boisku i na terenie Osiedla:

•  na świeżym powietrzu

•  w konkretnie wskazanym miejscu (najczęściej wskazywane miejsce: boisko) 

•  raczej dla amatorów, ludzi lubiących ruch na świeżym powietrzu

•  czynny lub bierny udział (jako kibic)

•  sporty drużynowe lub zbiorowe uczestnictwo w wydarzeniach/aktywnościach sportowych

Chcemy zadbać o naturę Osiedla „Przyjaźń” oraz przestrzeń wspólną:

•  inicjatywy sąsiedzkie, oddolne

•  działania w konkretnych miejscach (boisko, plac zabaw)

•   działania ukierunkowane na zadbanie o Osiedle w ogóle  
przy wykorzystaniu ogrodnictwa, remontów

Chcemy brać udział w inicjatywach sąsiedzkich mających na celu poznanie się i integrację:

•   na świeżym powietrzu: wspólne bycie, poznawanie się, zabawa,  
działania ogrodnicze

•   przez działania służące budowaniu wiedzy i świadomości o fenomenie Osiedla  
wśród mieszkańców Warszawy,

•  działania nakierowane na zbieranie dorobku dziedzictwa lokalnego

•   włączanie w życie Osiedla grup do tej pory nieaktywnych,  
łączenie tych grup ze sobą

•  umożliwianie wymiany zasobów (np. studentów i osób starszych lub młodych)

Chcemy mieć miejsce, gdzie możemy rozwijać swoje pasje  
i umiejętności artystyczne.

Chcemy, żeby tym miejscem była Karuzela.

•   potrzeba miejsca gdzie mieszkańcy realizowaliby swoje pasje,  
rozwijali zainteresowania

•   potrzeba miejsca gdzie mieszkańcy realizowaliby swoje własne inicjatywy:  
koła zainteresowań, spotkania, animacje, projekcje filmów.

•   potrzeba stworzenia miejsca gdzie ludzie mogą się spotkać,  
wspólnie spędzić czas, np. kawiarni, klubu muzycznego

Chcemy rozwijać nasze pasje i umiejętności artystyczne

•   potrzeba stworzenia oferty dla konkretnych grup docelowych,  
oferty edukacyjno-artystycznej

•  organizacja koncertów, kabaretów, spektakli

Chcemy, aby na terenie Osiedla „Przyjaźń” kwitł handel

•   stworzenie miejsca gdzie można coś sprzedać, kupić,  
gdzieś gdzie odbywa się handel dobrami, bez konieczności wyjeżdżania  
do centrum handlowego lub „do Warszawy”, „na miasto”.

Wniosek: Na Osiedlu „Przyjaźń” istnieje ogromna potrzeba stworzenia Centrum Lokalnego, które tętni życiem. 
Mieszkańcy dysponują ogromnymi zasobami, pomysłami, umiejętnościami. Brakuje konkretnego miejsca 
otwartego na potrzeby mieszkańców i tworzącego ciekawą ofertę kulturalną. Potrzeba katalizatorów, które in-
tegrują, umożliwiają, wspierają, aby przy infrastrukturze takiej jaka jest, mieszkańcy mogli działać i się rozwijać. 
Potrzebne jest wspieranie grup już aktywnych, dzięki nim – możliwe jest dotarcie do kolejnych mieszkańców.
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O REKRUTACJI

Pomysły na inicjatywy zbieraliśmy do 16 marca. Przyjmowaliśmy zgłoszenia w formie papierowej oraz elektronicznej.

Warto wspomnieć, że sam proces rekrutacji zintegrował nas w działaniu wśród osób zaangażowanych w grupie 
Zaczyn. Każda z nich promowała projekt wśród swoich znajomych i sympatyków Osiedla „Przyjaźń”. Dzięki rekru-
tacji poznaliśmy bliżej działaczki Klubu Mam na Bemowie, pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej mających 
siedzibę na Osiedlu „Przyjaźń”, Klub Książki, Pracownię Podróży, i co ważne: Stowarzyszenie Mieszkańców Osie-
dla Przyjaźń (domków wielorodzinnych) oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Przyjaźń (domków profesor-
skich). Rekrutacja do programu była pierwszym sprawdzeniem w działaniu. Oba stowarzyszenia bardzo pomogły 
nam w dystrybucji materiałów wśród mieszkańców Osiedla, jak również umieszczenia plakatów na tablicach 
informacyjnych. Wspólne działanie zacieśniało między nami więzi i powoli budowało zaufanie.

Podczas rekrutacji nawiązaliśmy też współpracę z administracją Osiedla, pracownikami Akademii Pedagogiki Specjal-
nej, którzy zgodzili się na promocję programu wśród domków studenckich. Informację na swoim profilu FB umieścił 
Samorząd Studencki APS. Artykuł o Laboratorium napisał dziennikarz lokalnej gazety internetowej „Tu Bemowo”.
Link do artykułu: http://tustolica.pl/laboratorium-pomyslow-dla-osiedla-przyjazn_69638

Na ogłoszenie otrzymaliśmy 11 propozycji inicjatyw, zgłoszonych pojedynczo lub w parach. Co ciekawe, każda 
z nich odpowiadała na obszary zainteresowań mieszkańców.

W dniach 21-23 marca zorganizowaliśmy spotkania z kandydatami. Opracowaliśmy formularze do oceny wnio-
sków, które pozwoliły nam zebrać informacje potrzebne do sprawdzenia czy wszystkie projekty odpowiadają ce-
lom programu. Powołaliśmy komisję rekrutacyjną składającą się z pracowników Bemowskiego Centrum Kultury, 
Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń oraz specjalistów zewnętrznych, którzy pomogli nam spojrzeć na wnioski 
z szerszej perspektywy m.in. Andrzej Górz ze Stowarzyszenia Otwarty Jazdów, Anna Warwas z Ruchu Sąsiedz-
kiego, Katarzyna Binda, współpracująca z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

Rozmowę rekrutacyjną zaproponowaliśmy każdej osobie, która spełniła warunki formalne do uczestniczenia 
w projekcie. Spotkanie miało charakter nieformalny. Rozmowa miała na celu poznanie motywacji autorów pro-
jektu do ich realizacji, wyjaśnienia niejasności, zainspirowanie inicjatorów do powiększenia zespołu projektu, 
do zastanowienia się nad rozwinięciem idei, zapoznanie potencjalnych uczestników z wyzwaniami projektu i jego 
zasadami. Podczas rozmów omówiliśmy sposób realizacji warsztatów. Wspólnie z uczestnikami rozmów, gdy 
wiedzieliśmy już, z kim chcemy podjąć współpracę, ustaliliśmy, że będą to 4 weekendy w kwietniu i w maju.

Propozycje inicjatyw pokrywały się z obszarami zainteresowań mieszkańców Osiedla, pojawiły się projekty zwią-
zane z DBANIEM O PRZESTRZEŃ, PRZESTRZENIĄ DO ROZWIJANIA PASJI I SPOTKAŃ, KULTURĄ, INTEGRACJĄ 
SĄSIEDZKĄ, UCZESTNICZENIU W AKTYWNOŚCIACH SPORTOWYCH.

Wśród zgłoszonych inicjatyw pojawiły się takie, które wymagały pokrycia kosztów pracy koordynatorów. Program nie mógł 
pokryć tych kosztów. Podczas rozmów rekrutacyjnych autorzy sami zrezygnowali z uczestniczenia w projekcie. Obszar, który 
pozostał niezagospodarowany to SPORT i USŁUGI HANDLOWE. Nie została zgłoszona żadna inicjatywa sportowa, natomiast 
projekt nie uwzględniał działań komercyjnych, więc usługi handlowe nie były możliwe do zrealizowania w ramach LP OP.

Sytuacja udziału w rozmowach pozwoliła nam jednak na poznanie aktywnych mieszkańców i sympatyków Osiedla, 
określić ich motywacje i potrzeby do działania na Osiedlu i na jego rzecz. Część osób zdecydowała się na wzięcie udziału 
w warsztatach (stworzyliśmy taką możliwość jedynie dla tych osób, które zgłosiły projekt, a zrezygnowały z jego realizacji). 
Część z osób dołączyła do inicjatyw i działań podejmowanych przez uczestniczki zespołu projektowego poza Laborato-
rium, m.in. przy powstającej nieformalnej grupie mieszkańców o nazwie Inicjatywa Osiedla Przyjaźń. Z pozostałymi osoba-
mi wzajemnie rozpoznaliśmy nasze cele i potwierdziliśmy wolę współpracy jako Bemowskie Centrum Kultury, instytucja, 
która w określonych momentach, może pokryć koszty pracy koordynatora projektu. Współpracę tę odłożyliśmy w czasie.

Na udział w naszym programie zdecydowało się, ostatecznie, 9 osób, autorów i współautorów 5 inicjatyw: stwo-
rzenie biblioteczki plenerowej i działania wokół niej, warsztaty śpiewu białego, założenie gazetki osiedlowej, 
zbieranie dźwięków osiedla i stworzenie wystawy fotograficznej, organizację cyklu wykładów prowadzonych 
przez profesorów z Osiedla Przyjaźń.
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O MODELU LABORATORIUM

Wspólnie wzięliśmy udział w 21 godzinach warsztatowych poświęconych budowaniu naszego zespołu i szczegó-
łowemu planowaniu inicjatyw.

Każda z autorek projektów lub para projektowa otrzymała wsparcie mentorki (z Bemowskiego Centrum Kultu-
ry lub z Grupy Odkrywkowej Osiedla „Przyjaźń”), która wspierała ją w przejściu przez proces projektowy. Każda 
z uczestniczek mogła skorzystać z indywidualnych spotkań z mentorką, omówić trudne kwestie lub wspólnie 
opracować materiał.

Warsztaty miały na celu przygotować autorki projektów do ich realizacji. Pomóc w poznaniu społeczności lokal-
nej, ukształtować w sobie pewność w działaniu jako koordynator, udostępnić wiedzę na temat zarządzania pro-
jektem w czym pomogło opracowanie przez każdą z autorek własnego wniosku o dofinansowanie.
Formularze ze szczegółowymi informacjami na temat projektów, autorki nadesłały do Bemowskiego Centrum 
Kultury do 8 czerwca. Opisały w nich: grupę docelową, termin realizacji projektu, cel, harmonogram, pomysł 
na promocję, ewaluację i oczekiwane rezultaty. Do wniosku załączony został budżet.

WSPÓLNE WARSZTATY

12 kwietnia podczas warsztatów nasze uczestniczki miały okazję lepiej się poznać i przedstawić innym swoje ini-
cjatywy, nad którymi pracowały przez kolejne tygodnie. Zapoznały się również ideą diagnozy społecznej. Pomię-
dzy warsztatami, jako pracę domową, miały za zadanie przeprowadzić swoje pierwsze badania, w celu zebrania 
brakującej wiedzy na temat grup, do których kierowały swoje działania.

Na spotkaniu 26 kwietnia zapoznałyśmy się z wynikami badań autorek projektów. Wspólna wymiana doświadcze-
nia okazała się dla nas wszystkich bardzo cenna. Udało nam się stworzyć zespół osób wspierających się w działaniu.

9 maja przeznaczyłyśmy na szczegółowe omówienie harmonogramu działań i partycypacyjny podział budżetu, 
o jaki wnioskujemy do Narodowego Centrum Kultury na drugim etapie projektu. Rozmawiałyśmy też o działa-
niach ewaluacyjnych, które powinny zostać uwzględnione przy planowaniu działań. Przeanalizowałyśmy każdą 
z inicjatyw pod kątem planowania projektu i jego zarządzania.

17 maja spotkałyśmy się by podsumować naszą wspólną, dotychczasową pracę. Ustaliłyśmy zasady dalszej współpracy. 
Warto wspomnieć, że każda z autorek projektu ma swoją mentorkę, na której pomoc w działaniu zawsze może liczyć. Opie-
kunki projektu to pracownice Bemowskiego Centrum Kultury i działaczki z Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń. Tego dnia 
odbyły się także warsztaty ewaluacyjne, które poprowadziła Joanna Zamorska, specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji.

W między czasie mieliśmy możliwość zorganizowania dla uczestniczek projektu, spotkań z praktykami czyli oso-
bami, które podzieliły się z nami swoją praktyczną wiedzą z zakresu interesujących tematów.

16 kwietnia spotkałyśmy się z Bogdanem Skrzypczakiem, prezesem Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokal-
nych CAL, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem z zakresu diagnozy społecznej.

13 maja gościłyśmy Filipa Drabeka, muzyka i społecznika, który zaprezentował nam sposoby na wykorzystywania portali 
internetowych takich jak Polak Potrafi czy Indigogo do pozyskiwania środków finansowych na inicjatywy społeczne.

Natomiast 18 kwietnia na spotkaniu z praktykiem pojawiła się Anna Warwas, wieloletnia działaczka Ruchu Są-
siedzkiego, która pomogła nam wpleść w promocję naszych działań pomysły niestandardowe, które przyciągają 
uwagę mieszkańców.

W dniu 31 maja, z okazji Dnia Sąsiada organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaźni PS na Osiedlu „Przyjaźń”, 
autorki inicjatyw zapoznały mieszkańców z ideą swoich projektów.
Z tej okazji powstał pierwszy, zerowy numer gazetki osiedlowej „Jelonek”, odbyła się akcja promocyjna warszta-
tów białego śpiewu. Mieszkańcy z zainteresowaniem słuchali o terminach realizacji projektów.
Więcej o Jelonku: http://issuu.com/jelonekosiedleprzyjazn/docs/jelonek_zero
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O ZMIANIE ROLI UCZESTNICZEK

Najważniejszym momentem projektu był czas zakończenia wspólnych warsztatów. Podczas warsztatów uczest-
niczki działały przy silnym wsparciu prowadzących, dodatkowo, korzystały z możliwości indywidualnych spotkań 
z mentorkami. Ostatnie warsztaty miały na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy, na wykorzystywaniu 
zasobów ich zespołu, na wzajemnej współpracy.

Pierwszym zadaniem, jakie otrzymały było opracowanie wniosku o dofinansowanie dla Narodowego Centrum 
Kultury. Na bazie 5 wniosków opisanych przez autorki projektów, jako zespół projektowy stworzyliśmy plan naszej 
wzajemnej pracy od sierpnia do końca roku. W dniu 8 czerwca otrzymałyśmy wszystkie wnioski, w szczegółowy 
sposób opisujące cel projektu, grupę docelową (na bazie wcześniej wykonanej diagnozy), harmonogram działań 
i co najważniejsze – szczegółowo opisany budżet.

Partycypacyjnie podzielony budżet pozwolił nam zbudować wzajemne zaufanie. Na ostatnich warsztatach autorki 
projektów wymieniały się informacjami, jakie koszty wiążą się z realizacją przez nie projektów, jakie koszty będzie-
my ponosić wspólnie. Te, które ponosiły mniejsze koszty projektowe, dzieliły się nadwyżką z tymi, które potrzebują 
większych środków. Wnioski uzupełniały samodzielnie korzystając z konsultacji z opiekunkami projektów.

Najwięcej niejasności i niepokojów wywoływały informacje związane z zarządzaniem budżetem i rozliczenia 
środków. Wspólnie z działem księgowości opracowaliśmy model rozliczania projektów odpowiadający w peł-
ni na potrzeby programu, uczestniczek i Bemowskiego Centrum Kultury. Na lipiec zaplanowaliśmy dodatkowe 
warsztaty mające na celu przypomnienie systemu rozliczeń dotacji, przećwiczenie niejasnych zagadnień.

Na rzecz zarządzania budżetem Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń stworzyliśmy w Bemowskim Centrum 
Kultury odrębne zarządzenie, umożliwiające pobieranie zaliczek na realizację projektów przez same uczestniczki.

O ZAUFANIU

Bazując na naszej początkowej idei mówiącej o budowaniu partnerskich relacji w zespole projektowym (składa-
jącym się z pracowników Bemowskiego Centrum Kultury i mieszkańców) oraz w całym zespole Laboratorium, 
w którego skład weszły autorki projektu, opracowaliśmy model współpracy oparty na zaufaniu.

Czas spędzony podczas warsztatów, spotkań z praktykami i indywidualnych spotkań z opiekunkami projektów 
pokazał nam, że nasz model działa i odpowiada na nasze potrzeby.

Sposób zarządzania budżetem projektu odpowiada modelowi opartym na partnerstwie. Polega on podzieleniu 
odpowiedzialności za wydatkowanie środków dotacji na projekty i za zarządzanie środkami pieniężnymi między 
opiekunkami projektów ze strony Bemowskiego Centrum Kultury a autorkami projektów.

W praktyce model wygląda tak, że każda z autorek będzie pełniła rolę koordynatorki. Każda z nich otrzyma imien-
nie przyporządkowany budżet, który będzie wydatkować według wcześniej ustalonych zasad. Środki będą wy-
datkowane przelewowo (na podstawie dokumentów przygotowanych wcześniej przez autorki projektów z po-
mocą pracowników Bemowskiego Centrum Kultury) oraz gotówkowo. Każda z autorek, po okazaniu dowodu 
osobistego w kasie domu kultury, będzie mogła pobrać zaliczkę odpowiadającą pozycji w budżecie.

Nad całością wydatkowanych środków czuwa dział księgowości Bemowskiego Centrum Kultury.



19

O MODELU EWALUACJI

Ewaluacja projektu była jedną z najważniejszych części naszego projektu. Zajmowała się nią Joanna Zamorska, 
mieszkanka Osiedla „Przyjaźń”, posiadająca bogate doświadczenie w jakościowych badaniach społecznych, 
w tym ewaluacji i monitoringu projektów.

Jej pomysł na ewaluację i monitoring projektu odpowiedział na potrzeby zespołu projektowego i uczestniczek 
Laboratorium.

Polegał on na:

•   obserwacji uczestniczącej ewaluatorki podczas wszystkich warsztatów i spotkań z praktykami, dzięki temu 

obserwowała sposób realizacji warsztatów, proces uczenia się uczestniczek i swoją obecność w projekcie,

•   każdorazowej ewaluacji bloków tematycznych przez wysyłanie do uczestniczek pytania z prośbą o odniesie-

nie się do sposobu realizacji warsztatów, o refleksję nad procesem uczenia się,

•   opracowaniu ankiety anonimowej ankiety ewaluacyjnej nakreślającej tematy, które zostaną poruszone na fina-

łowych warsztatach podsumowujących całokształt tyklu zajęć, ankieta skierowana była do autorek projektów,

•   warsztatów ewaluacyjnych na koniec warsztatów podsumowujących całokształt uczestnictwa autorek pro-

jektów w cyklu szkoleniowym; ewaluacja odbyła się w formie fokusowej,

•   warsztatów ewaluacyjnych na koniec cyklu szkoleniowego dla zespołu projektowego, który umożliwił wspól-

ną analizę procesu wdrażania projektu, zarządzania nim, sukcesy i trudności napotkane na drodze realizacji 

Laboratorium, ewaluacja odbyła się w formie moderowanej dyskusji (minifokusa).

Wnioski ogólne z ewaluacji zebrane zostały w formie raportu, który załączamy do niniejszej publikacji.

O INFORMACJI ZWROTNEJ OD UCZESTNICZEK  
PO CYKLU WARSZTATOWYM (POKRÓTCE)

POZYTYWY

•  mam większą motywację, żeby działać

•  rozwój osobisty, odnalezienie nowych potencjałów

•  okazało się, że wiele działań, które uważałam za zbyt trudne, nie jest takie trudne

•  każde warsztaty ładowały mi baterie na resztę dnia

•  możliwość rozwoju zawodowego

•  integracja, wyjście do ludzi

•  z każdym kolejnym warsztatem wychodziłam z głową pełną nowych pomysłów

•  nauczyłam się bardziej doceniać moc działania lokalnego

•  zaczęłam wierzyć, że mogę wnieść do społeczności jakąś pozytywną zmianę

TRUDNOŚCI

•  nie byłam zadowolona z poziomu mojego zaangażowania

•  zmęczenie i niewyspanie

•  uczucie przeciążenia, obawa, czy to wszystko ogarnę, choć mam tyle innych rzeczy na głowie

•  największą trudnością dla mnie było zrobienie diagnozy (jakie pytania zadać itp., ale również 

•  znalezienie czasu do przeprowadzenia rozmów, spotkania się z mieszkańcami).
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•  Inne trudności:

•  nie da się pracować indywidualnie

•   największą trudnością moim zdaniem jest przekonanie ludzi do tego  

aby zaczęli działać i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnym

•   że proces realizacji to nie tylko sama koncepcja a zebranie danych,  

ich omówienie z innymi mieszkańcami i cały proces tzw. papierologii

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

•  mogę wykorzystać teraz umiejętności przy realizacji projektu

•  od dawna chciałam nauczyć się zdobywać finanse na realizację projektów i nimi zarządzać.

•  mam bardziej poszerzony horyzont i wgląd na potrzeby społeczne

•  dzięki nim zrozumiałam znaczenie małych działań, bliskich celów i skromnych rezultatów

•  planowanie budżetu było jedną z tych umiejętności, którą mogłam wyćwiczyć i wypracować

•  uczę się myśleć w ramach projektów

•  nauczyłam się bardziej doceniać moc działania lokalnego

O WSPARCIU ZE STRONY ANIMATORA 
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY  
– BOGDANA SKRZYPCZAKA

Ogromnym wsparciem w ewaluacji naszych działań miała obecność Bogdana Skrzypczaka, doświadczonego 
animatora, który opiekował się naszym projektem przez cały czas jego trwania.

Z możliwości spotkania z nim korzystaliśmy w momentach kluczowych dla projektu. W momencie przygoto-
wywania przez uczestniczki modelu własnej diagnozy potrzebnej do zbadania potrzeb i zasobów mieszkań-
ców, zrealizował dla nas warsztaty z planowania procesu badań diagnostycznych. Za każdym razem potwierdzał, 
że drogę i model pracy jaki wybrałyśmy jest dobry. Spotkania z nim dawały nam możliwość szerszej refleksji nad 
podejmowanymi przez nas działaniami.

Pomógł nam na koniec nazwać model współpracy ze społecznością lokalną, który opracowałyśmy w grudniu 
2014 a który wdrażałyśmy w życie od lutego 2015 roku. Utwierdził nas w przekonaniu, że doświadczenie, które 
zdobyłyśmy jest niezwykle cenne, że powinnyśmy dzielić się z nim z innymi domami kultury i z innymi społeczno-
ściami lokalnymi, które w kontekście działań społecznych i kulturalnych chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Dzięki 
spotkaniu z nim powstała ta publikacja.

O MODELU WSPÓŁPRACY  
OPRACOWANYM PRZEZ BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY  
I MIESZKANKI OSIEDLA „PRZYJAŹŃ”

Model, jaki rekomendujemy każdemu domowi kultury rozpoczynającemu współpracę partnerską z przedstawi-
cielami społeczności lokalnej to: 

EDUKACYJNY PROCES PARTYCYPACYJNY  
OPARTY NA NIEUSTANNEJ REFLEKSJI, ZAANGAŻOWANIU I DIAGNOZIE W DZIAŁANIU
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O AUTORKACH I ICH INICJATYWACH

I. PISMO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ – „JELONEK”

Autorki projektu warsztatów dziennikarskich oraz gazety osiedlowej:

 OLIWIA KUJAWA – studentka socjologii kultury na Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej, mieszkająca na osiedlu „Przyjaźń” od niespełna dwóch lat. W przeszłości 
związana z dwoma lokalnymi tytułami prasowymi, serwisem internetowym oraz 
radiem. Obecnie pochłonięta działaniami na uczelni oraz poza nią, jest w trakcie 
pisania pracy dyplomowej dotyczącej ruchów miejskich i inicjatyw lokalnych. Swoją 
przyszłość wiąże ze wszelkimi działaniami uspołeczniającymi kulturę oraz dzienni-
karstwem. Autorka i główna koordynatorka projektu.

EWELINA GRALA – z wykształcenia magister turystyki i pilotka wycieczek, ale 
jej pasją od zawsze była praca z dziećmi. Doświadczenie zdobywała w Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie w Ośrodku Edukacji, gdzie prowadziła lekcje 
muzealne, gry dla dzieci i Soboty po królewsku. Nabrała także doświadczenia 
w pracy z maluszkami w Klubie Mam na Osiedlu „Przyjaźń”, gdzie prowadzi zajęcia 
rękodzielnicze; od niedawna jest też instruktorem plastyki. Prywatnie jest mamą 
dwu dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, od których wiele się uczy (np. czym jest mani-
lator). Jej pasją są podróże.

Aut. Ireneusz Grala

POWSTAJE PIERWSZE PISMO NA OSIEDLU „PRZYJAŹŃ”

To nie żart. Jedną z inicjatyw w ramach Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń są warsztaty dziennikarskie oraz stworzenie pierwszego osiedlowego 
pisma. Spotkania warsztatowe odbędą się w jeden z pierwszych weekendów 
października w klubie Karuzela na Osiedlu „Przyjaźń”.
Dwudniowe warsztaty dziennikarskie poprowadzą Justyna Suchecka (Gazeta 
Wyborcza) oraz Robert Biskupski (Warszawski Serwis Prasowy, Polska The Times). 
Ich rezultatem ma być stworzenie zespołu redakcyjnego pierwszej osiedlowej gazety 
„JELONEK” oraz wydanie jej jednego numeru. Jednak po zakończeniu Laboratorium 
Projektów autorki chcą kontynuować pracę nad następnymi wydaniami. Celem założenia pisma jest, przede wszystkim, 
stworzenie nowego kanału informacji wśród mieszkańców, ich integracja, zwiększenie zainteresowania Osiedlem w 
innych częściach Warszawy oraz stworzenie nowej, twórczej formy spędzania wolnego czasu. Inicjatywa kierowana jest 
do wszystkich mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” – młodzieży, dorosłych, seniorów, a także studentów. Koordynatorką całej 
inicjatywy jest Oliwia Kujawa (tel. 508 853 701, e-mail: oliw.kujawa@gmail.com).

Opis grupy docelowej:

Redakcja gazety oraz uczestnicy warsztatów (grupa międzypokoleniowa – młodzież, studenci, dorośli, senio-
rzy: mieszkańcy osiedla) – część studentów studiuje dziennikarstwo lub są po prostu zainteresowani pisaniem 
do gazety oraz warsztatami dziennikarskimi; dorośli i seniorzy mieszkający na osiedlu są skorzy do dzielenia się 
swoją wiedzą i poszerzania zainteresowań (np. historia i przyroda osiedla). Poza tym na osiedlu wielu mieszkań-
com brakuje ciekawych i twórczych form spędzania wolnego czasu, a zajęcia dziennikarskie byłyby ciekawą i, 
przede wszystkim nową, alternatywą. 
Odbiorcy pisma (wszyscy mieszkańcy osiedla) – grupa niezwykle różnorodna pod względem wieku i zaintere-
sowań. Jedno jest jednak pewne: potrzebują lokalnego kanału informacji.
Autorki przeprowadziły 20 wywiadów mających na celu sprawdzenie czy mieszkańcy Osiedla są zaintere-
sowani zarówno czytaniem, jak i tworzeniem gazety osiedlowej.
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II. BIBLIOTECZKA PLENEROWA NA OSIEDLU „PRZYJAŹŃ”

Autorki projektu:

ALEKSANDRA KRUGŁY (z d. Piotrowska) – rodzina Aleksandry od lat 50 XX w. 
mieszka na Osiedlu i jest to ich miejsce na ziemi. Ola chciałaby dać mu coś od sie-
bie, a że jest miłośniczką książek, żoną miłośnika pszczół i mamą dwóch małych 
miłośniczek bajek pomyślała, że biblioteczka plenerowa ukryta w starym, bajko-
wym ulu spodoba się nie tylko osiedlowym molom książkowym. Aleksandra Krugły 
pracuje w instytucji, która wspiera inicjatywy obywatelskie, prywatnie zaś działa 
w Inicjatywie Osiedle „Przyjaźń” www.przyjazn.org – nieformalnej grupie miesz-
kańców i sympatyków Osiedla działających na rzecz jego ochrony. Udziela się także 
przy Zespole do spraw Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Bemowo – w tym roku 
jako niezależna mieszkanka i projektodawczyni, w I edycji jako członkini Zespołu 
i wiceprzewodnicząca z ramienia mieszkańców Bemowa..

Aut. Michał Krugły

ANNA GÓRECKA-JAKIMCIO – jest ogrodniczką, a także miłośniczką książek. 
W I edycji warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego jej projekt bibliotek plene-
rowych w konstrukcjach w pniach drzew uzyskał wystarczającą liczbę głosów w 4 
dzielnicach, a w jednej – na Ursynowie, pomimo owych głosów niedostatku, został 
już zrealizowany. Również mieszkańcy Bemowa docenili ten projekt i aktualnie 
oczekujemy na powstanie bibliotek w Parku Górczewska oraz na Fortach Bema. 
Anna jest oczarowana Osiedlem „Przyjaźń” i bardzo chciałaby, aby także tu po-
wstała biblioteka plenerowa. Już drugi rok jest przedstawicielką mieszkańców 
Bemowa w dzielnicowym Zespole do spraw Budżetu Partycypacyjnego, można 
ją także spotkać przy wielu innych inicjatywach obywatelskich w Warszawie, 
tj. tworzeniu ogrodu społecznościowego na Fortach Bema.

Aut. Marek Jezierski

BIBLIOTECZKA PLENEROWA NA OSIEDLU „PRZYJAŹŃ”

Opis grupy docelowej:

Projekt skierowany jest do wszystkich użytkowników Osiedla „Przy-
jaźń” – zarówno mieszkańców (stałych oraz studentów), jak i space-
rowiczów. Pośrednio skierowany jest także do działających na Osie-
dlu instytucji publicznych, formalnych i nieformalnych organizacji 
oraz lokalnych przedsiębiorców, których autorki chciałyby zaanga-
żować w tworzenie i prowadzenie Biblioteczki. „Przyjazna Biblioteczka” ma służyć wszystkim grupom 
wiekowym.

Osiedle „Przyjaźń” od lat jest zamieszkiwane stale przez pracowników i wykładowców uczelni z jednej 
strony oraz wymieniających się co kilka lat studentów z drugiej. Z racji choćby powiązań ze światem 
nauki większość z nich dla przyjemności lub z konieczności czyta książki. Dlatego też punktem wyjścia 
i centrum realizacji celu głównego projektu – integracji użytkowników Osiedla, autorki uczyniły plene-
rową biblioteczkę usytuowaną na popularnym szlaku osiedlowych spacerów.
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Pierwszym sygnałem, który pozwolił im założyć, że taka biblioteczka będzie czymś pożądanym przez 
użytkowników Osiedla „Przyjaźń” była wielka popularność projektu bibliotek plenerowych złożonego 
w kilku warszawskich dzielnicach w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015 przez Annę Górecką-
-Jakimcio, współautorkę niniejszego projektu. Na Bemowie, dzięki wielu głosom mieszkańców, takie 
biblioteki powstaną w dwóch miejscach, w tym w pobliskim Parku Górczewska. Duża biblioteka ple-
nerowa w Parku Górczewska będzie zarządzana odgórnie przez urząd dzielnicy, nasza mała biblio-
teczka z kolei ma być inicjatywą całkowicie oddolną, tworzoną z naciskiem na oddanie decyzji odno-
śnie jej funkcjonowania w ręce mieszkańców.

Podczas przygotowań do stworzenia koncepcji tego projektu autorki przeprowadziły 15 rozmów 
z użytkownikami Osiedla Przyjaźń i większość z nich bardzo przychylnie odniosła się do pomysłu 
powstania takiej Biblioteczki właśnie na Osiedlu. Kulminacją akcji zbierania opinii użytkowników 
Osiedla o stworzeniu biblioteczki plenerowej był Piknik Sąsiedzki, zorganizowany na Osiedlu 31 maja 
2015 r. Podczas Pikniku autorki zaprezentowały ul jako przyszłą biblioteczkę, jak również zorganizo-
wały pierwszą osiedlową wymianę książek. Wymiana cieszyła się wielką popularnością, po wydarze-
niu został nam spory zapas przyniesionych przez piknikowiczów publikacji, które zasilą bibliotecz-
kowe półki w następnych miesiącach. Uczestnicy pikniku chętnie dzielili się swoimi opiniami o tym, 
co sądzą o pomyśle stworzenia na Osiedlu ww. biblioteczki – autorki nie spotkały się z ani jedną 
negatywną. Jednakże wiele osób, zwłaszcza mieszkańców Osiedla, wyrażało obawę o bezpieczeń-
stwo Biblioteczki – czy nie zostanie zniszczona, rozkradziona, czy w sezonie jesienno-zimowym książki 
nie zamokną?

Ww. obawy miały także wpływ na wypowiedzi dotyczące lokalizacji biblioteczki – mieszkańcy najchęt-
niej widzieliby ją w uczęszczanych miejscach, wśród domów. Z kolei sympatycy Osiedla zamieszkują-
cy gdzie indziej jako wymarzoną lokalizację wskazywali głównie okolice Klubu Karuzela lub biblioteki 
publicznej. Mieszkańcy zgłaszali wątpliwości związane z lokalizacją w okolicach Karuzeli, związane z 
bezpieczeństwem – wieczorami przed Klubem gromadzą się osoby spożywające alkohol, kojarzone 
także z niszczeniem np. ławek.

Na prowadzonym przez autorki od kilku miesięcy fanpejdżu na Fa-
cebooku pn. „Biblioteki plenerowe” utworzyły wydarzenie „Tworzy-
my Biblioteczkę Plenerową na Osiedlu >>Przyjaźń<<”, do którego do 
tej pory przystąpiło 107 osób. Sympatycy projektu zgromadzeni na 
Facebooku aktywnie wyrażają swoje potrzeby związane z tworze-
niem Biblioteczki, jak również deklarują wsparcie w realizacji projek-
tu, przeważnie w formie zaopatrywania Biblioteczki w książki. Więk-
szość z nich to osoby związane blisko z Osiedlem, aktualni lub byli 
mieszkańcy oraz studenci.
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III. ODKRYWAJ ŚWIAT NAUKI RAZEM Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA “PRZYJAŹŃ”

Autorki projektu:

ALEKSANDRA GNIADZIK-SMOLIŃSKA – mieszka na Osiedlu „Przyjaźń”, od kil-
ku lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony Osiedla oraz służy 
pomocą jego mieszkańcom działając w lokalnym stowarzyszeniu. Lubi rozszerzać 
swoje horyzonty, poznawać świat.

Aut. Karolina Majdanik

ILONA LIPIŃSKA – od urodzenia związana z osiedlem „Przyjaźń”, wychowuje tutaj 
również swoją 6-letnią córeczkę. Na co dzień studiuje Finanse i Rachunkowość 
i pracuje w księgowości. Do udziału w projekcie namówiła ją Ola Gniadzik- Smoliń-
ska. Lubi robić rzeczy nowe i niecodzienne, a przede wszystkim poznawać cieka-
wych ludzi.

OTWARTE SPOTKANIA NAUKOWE 

Ola I Ilona, zrealizują projekt mający na celu organizację serii otwartych spotkań 
naukowych o różnorodnej tematyce, prowadzonych przez wykładowców i pasjo-
natów będących mieszkańcami Osiedla „Przyjaźń”. 

W trakcie realizacji projektu – w okresie wrzesień – początek listopada 2015 r. od-
będzie się łącznie 9 spotkań, podczas których w przystępny dla odbiorców sposób 
zostaną zaprezentowane najróżniejsze tematy: od sztuk muzycznych, przez nauki 
humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, na ścisłych kończąc. 

Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się m. in. dlaczego niebo jest niebieskie, jak zapewnić zdrowy rozwój roślinom, 
odbyć warsztaty farmaceutyczne, zapoznać się z twórczością Chopina, a to tylko część zaplanowanych przez 
koordynatorki tematów. Spotkania odbywać się będą w Klubie Karuzela, który niewątpliwie jest sercem Osiedla 
„Przyjaźń”.

Przez realizację projektu autorki chcą popularyzować osiągnięcia naukowe mieszkańców oraz dać im możliwość 
podzielenia się swoimi pasjami. Będzie to także doskonała okazja do integracji społeczności lokalnej oraz promocji 
Osiedla wśród szerszej liczby odbiorców. Ola i Ilona pragną otworzyć Osiedle i zaprosić naszych sąsiadów do bliż-
szego poznania się.
 
 

NAUKOWA „PRZYJAŹŃ”

E=mc2
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OTWARTE SPOTKANIA NAUKOWE 

Opis grup docelowych:

W projekcie określone są dwie grupy docelowe:

•   grupa prowadzących spotkania naukowe – ośmiu mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” w wieku 50–90+ 
oraz jedna osoba, która jest byłą mieszkanką, cały czas aktywnie związaną z Osiedlem poprzez więzi 
rodzinne oraz działania społeczne. Wszyscy prowadzący reprezentują środowisko naukowców, czyn-
nych, bądź emerytowanych, związanych z warszawskimi uczelniami wyższymi.

•   grupa odbiorców – szeroka grupa osób: mieszkańcy Osiedla „Przyjaźń”, okoliczna społeczność lokal-
na z bliskiego oraz dalszego Bemowa. Najprawdopodobniej w gronie odbiorców znajdą się słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa.

W trakcie przygotowań do złożenia wniosku przeprowadzona została diagnoza społeczna wśród miesz-
kańców Osiedla „Przyjaźń” oraz w szeroko pojętej społeczności lokalnej. Wyniki wskazują na zaintereso-
wanie założoną w projekcie formą działań na Osiedlu „Przyjaźń”. Do realizacji projektu udało się zaanga-
żować aż dziewięciu mieszkańców, a kolejni wyrażają chęć do wzięcia udziału w podobnych działaniach 
w przyszłości. Głównie są to osoby w wieku 50+, wciąż aktywne zawodowo oraz we wszelkich sferach 
swojego życia, chętne do działań na rzecz społeczności lokalnej. Najstarszy uczestnik ma 93 lata.

Odbiorcy (potencjalni słuchacze) także wyrazili chęć uczestniczenia w projekcie w charakterze słucha-
czy/publiczności.

Jednym z narzędzi diagnozy była ankieta internetowa przeprowadzona wśród potencjalnych słuchaczy. 

Wyniki kształtują się następująco:

•  42/42 respondentów odpowiedziało, że zna Osiedle „Przyjaźń”, a miejsce to kojarzy z zielenią, 
naukowcami i studentami. Pojawiły się również takie odpowiedzi jak Klub Karuzela czy też miejsce 
ważne pod wieloma względami

•  zainteresowania ankietowanych są różnorodne – od muzyki i kultury po medycynę i nauki ścisłe – 31 
osób interesuje się zagadnieniami naukowymi, a aż 38 respondentów wyraziło chęć uczestnictwa 
w spotkaniach naukowych Osiedla „Przyjaźń”

•  tematy jakie zostały zaproponowane to historia osiedla, architektura, medycyna, zjawiska fizyczne 
w naszym otoczeniu, podróże, czy też np. mit globalnego ocieplenia,. Pojawiły się również tematy 
związane z dziećmi, takie jak wpływ gier komputerowych

•  pośród ankietowanych przeważyły kobiety – aż 24 respondentki oraz osoby w wieku 25-40 lat. 
Respondenci to przeważnie osoby z wyższym wykształceniem – 38 osób, oraz mieszkańcy Bemowa 
– 34 z 42 ankietowanych.

NAUKOWA „PRZYJAŹŃ”

E=mc2
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IV. MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY ŚPIEWU BIAŁEGO

Natomiast JAGNA GODZIŃSKA, również mieszkanka Osiedla, planuje realizację 
cyklu cotygodniowych warsztatów śpiewu tradycyjnego. Jak sama przyznaje: – 
Chciałabym, żeby uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Osiedla Przyjaźń, odkryli dla 
siebie ten rodzaj śpiewu, siłę swojego głosu, radość współbrzmienia i wspólnego 
tworzenia. Marzy jej się również, żeby spotkania były międzypokoleniowe.

JAGNA GODZIŃSKA – jest mieszkanką Osiedla „Przyjaźń”. Od ponad trzech lat 
śpiewa w grupie Rozśpiewania Warszawskie, skupiającej osoby w różnym wieku. 
To tam doświadczyła, że śpiewanie własną, naturalną barwą głosu daje mnóstwo 
radości i energii. Chciałaby, żeby uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Osiedla Przy-
jaźń doswiadczyli siły swojego głosu, radości współbrzmienia i wspólnego tworze-
nia. Marzy jej się również, żeby grupa była wielopokoleniowa. Na co dzień zajmuje 
się uczeniem języka francuskiego i polskiego, głównie w dużych firmach. Na jej 
zajęciach nierzadko wykorzystuję piosenkę.

Aut. Karolina Majdanik

WARSZTATY ŚPIEWU BIAŁEGO

Projekt zakłada cykl cotygodniowych, 2-godzinnych warsztatów śpiewu tradycyj-
nego prowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli tego śpiewu. Warsztaty są 
przeznaczone dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”, którzy lubią śpiewać i chcą do-
świadczać radości śpiewu w grupie. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału, 
jaki niesie ze sobą tradycyjny śpiew wspólnotowy, do zaangażowania i integracji 
społeczności lokalnej. Zaangażowanie we wspólną pracę nad wykonaniem pieśni 
daje uczestnikom radość, poczucie ważności i przynależności.

Śpiew w grupie przyczynia się do budowania wspólnoty i więzi międzyludzkich, zwiększa świadomość swojego głosu 
i ciała oraz uważność na drugą osobę. Ponieważ śpiew tradycyjny nie wymaga od śpiewającego perfekcji wykonania, 
ani jednej, pożądanej barwy, może go uprawiać praktycznie każdy chętny. Ćwiczenia emisyjne, angażujące ciało, od-
dech, ruch, głos, mają na celu pomoc uczestnikom grupy w odnalezieniu ich naturalnej barwy głosu i w świadomym 
posługiwaniu się nim. – Tworząc projekt, zależało mi na tym, żeby wzięły w nim udział dorosłe osoby w bardzo różnym 
wieku.

Dlatego szczególnie zachęcałam do uczestnictwa osoby starsze – przyznaje autorka. Prototypowy warsztat, zorgani-
zowany na osiedlowym Dniu Sąsiada, przeprowadzony przez Nastę Niakrasavą pokazał, że zainteresowanie śpiewem 
w grupie jest bardzo duże. Wśród 18-tu śpiewających uczestników byli i starsi, i młodsi. Dla wielu osób było to pierw-
sze takie doświadczenie, ale wszyscy kończyli warsztat ze śpiewem na ustach i uśmiechem.

Jagna Godzińska zakłada, że rezultat projektu zostanie w pełni osiągnięty, jeśli po zakończeniu warsztatów ich uczest-
nicy, bogatsi o umiejętności, świadomi potencjału swojego głosu i pełni entuzjazmu nadal będą spotykać się, żeby 
wspólnie muzykować i uczyć pieśni siebie nawzajem. I tak sąsiedzi, dla których wspólne odkrywanie i śpiewanie pieśni 
i piosenek stało się czymś ważnym, jeszcze nie raz okażą sobie wsparcie w osiedlowych działaniach, nie tylko muzycz-
nych. Warsztaty będą odbywać się we wrześniu i w październiku, w Klubie Karuzela. Do projektu zaproszone są osoby 
mieszkające na Osiedlu, pomagające przy realizacji projektu oraz czynnie działające na rzecz jego ochrony.
Kontakt: j.godzinska@gmail.com
 
 

Osiedle �zyjaźń

śpiewa
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Warsztaty Śpiewu BIałego

Opis grupy docelowej:

Projekt jest skierowany do mieszkańców Osiedla Przyjaźń, osób czynnie zaangażowanych w jego 
ochronę bądź czynnie zaangażowanych w realizację projektu. Grupa będzie miała charakter wielo-
pokoleniowy, granicą wiekową jest granica dolna (16 lat). Z przeprowadzonej diagnozy społecznej 
wynika, że uczestnicy projektu to zarówno osoby aktywne zawodowo, studenci, jak i osoby w wieku 
emerytalnym. Część z nich ma za sobą doświadczenia śpiewu w grupie, dla części z nich będzie 
to pierwsze takie doświadczenie. Kilka osób interesuje się wschodnią muzyką ludową. Wszyscy 
lubią muzykę. Są to osoby o różnych umiejętnościach i przedstawiciele różnych zawodów. Ich chęć 
przystąpienia do grupy śpiewaczej wynika albo z tego, że lubią śpiewać, albo z ciekawości, albo 
z tego, że spodobały im się próbne warsztaty podczas Dnia Sąsiada, w których uczestniczyli. Po-
wyższe informacje o mieszkańcach wynikają z diagnozy społecznej, którą Jagna Godzińska prze-
prowadziła w kwietniu i w maju br. Diagnoza polegała na przeprowadzeniu 30 rozmów z wybranymi 
przez nią mieszkańcami Osiedla Przyjaźń (osobami spotykanymi na terenie Osiedla, sąsiadami).

Metody diagnozy: spacer badawczy, rozmowy bezpośrednie, umówione spotkania, ankiety (rozda-
wane osobiście, wysyłane).

Osiedle �zyjaźń

śpiewa



28

V. DŹWIĘKI JELONEK

Autorki projektu:

JANA KOCISOVA – jest Słowaczką, która w Warszawie znalazła 
się w 2013 roku. Pierwsze miesiące spędziła jako wolontariuszka 
w organizacji pozarządowej. Od razu zakochała się w Warszawie 
i jej klimacie. Ale Osiedle „Przyjaźń” nie jest typowo warszawskie – 
kolorowe drewniane domy z ogrodami żyją swoim własnym, cieka-
wym życiem. Absolwentka dziennikarstwa, zaangażowana w kul-
turalne wydarzenia w Bratysławie: organizowała koncerty, działała 
w wydawnictwie, w końcu założyła własny projekt muzyczny.

KAROLINA MAJDANIK – od niedawna mieszkanka Osiedla 
i ze względu na walory przyrodnicze nie ma zamiaru opuszczać 
tego miejsca. Z wykształcenia plastyczka, ukończyła Uniwersytet 
Rzeszowski. Fotografując stara się uchwycić egzystencjonalne 
chwile, które już się nie powtórzą. Wieczorami uprawiając sport – 
bieganie, podpatruje jeże i łasice.

Aut. Filip Drábek

DŹWIĘKI JELONEK

Pomysł na nagrywanie dźwięków na Osiedlu „Przyjaźń” – Jelonkach powstał, kiedy przechodząc przez dom przy 
ulicy Konarskiego, drewniana podłoga kolorowego domu pod stopami tak ładnie skrzypnęła. Kilka rodzin, mieszka-
jących w jednym budynku. Rozmowy, dźwięk sztućców, u jednego z sąsiadów jakaś muzyka. Przeszłam przez miesz-
kanie i znalazłam się w ogrodzie. Widać drzewa, trawę, drewniane domy. Nie czułam, że jestem ciągle w Warszawie. 
Dla mnie, obywatelki Słowacji, tymczasowo zamieszkałej w Warszawie, było niesamowitym znaleźć takie miejsce 
w stolicy – mówi Jana.

Jak przyznają autorki projektu, nagrania terenowe w połączeniu z dźwiękiem nie są niczym rewolucyjnym. Wielu 
artystów korzysta w swoich utworach z nagrań terenowych. Pomagają stworzyć atmosferę, dopełniają dźwięk. 
Duński zespól Efterklang, swego czasu stworzył album i film na podstawie nagrań terenowych z rosyjskiej części 
norweskich wysp, z byłymi kopalniami, na terenie Spitsbergenu. Puste metalowe maszyny lub mieszkania robotni-
ków stały się muzycznymi instrumentami. Na podstawie nagrań powstał film i samotne dźwięki dopełniają kawałki 
na płycie. To jest tylko jeden z wielu przykładów fenomenalnego wykorzystania nagrań dźwięków terenowych.

„Jak się nie zna historii, to nie można poznać przyszłości.” Oto refleksja jednego ze szwedzkich artystów, który 
wziął udział w spacerze na Osiedlu. Celem projektu Jany i Karoliny, ogólnie nazwanego „Dźwięki Jelonek”, jest 
połączenie nagrań terenowych z Osiedla, ze zdjęciami. Powstanie mini multimedialne archiwum korzystające z at-
mosfery miejsca. Rezultaty projektu będą zaprezentowane na terenie Osiedla na plenerowej wystawie fotografii 
dopełnionej o soundtrack z nagrań. Jest to możliwość spojrzenia na Osiedle z innego punktu widzenia. Codzienność 
powoduje, że często zapominamy o wyjątkowości tego miejsca.

Jak przyznają autorki, niestety, kiedy opowiadają o projekcie, wciąż wielu Warszawiaków nie zna Osiedla „Przyjaźń”, 
jednak opis wystarczy, żeby wzbudzić w nich zainteresowanie. Jednym z celów projektu Jany i Karoliny jest prezen-
tacja miejsca wśród ludzi nie mieszkających na Osiedlu. Poza tym autorki chcą też założyć bloga, na którym znajdą 
się połączone wyniki ich działań, dostępne dla szerszej publiczności.
„Dźwięki Jelonek” będą realizowane w lipcu i sierpniu.

Kontakt: j.kocisova@exitmusic.org (Jana Kocisova) oraz k.majdanik@wp.pl (Karolina Majdanik). 
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Osiedle �zyjaźń

śpiewa

Dzwięki Jelonek

Opis grup docelowych:

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych.

Pierwszą grupą są mieszkańcy Osiedla, heterogeniczna grupa osób starszych, pracujących oraz 
studentów i dzieci. Nie muszą ich łączyć wspólne interesy, ponieważ chodzi o odbiorców wewnętrz-
nych, bezpośrednio związanych z osiedlem, miejscem, którym się identyfikują. Projekt ten może im 
pomóc spojrzeć na miejsce z innej perspektywy i dalej go prezentować z poczuciem dumy. Osoby 
nie korzystające z Internetu mają możliwość brania udziału w projekcie na wernisażu i otrzymania 
płyty CD.

Drugą grupą docelową są odbiorcy zewnętrzni, którzy na podstawie wyników projektu zapoznają 
się z miejscem. Ta grupa jest tworzona z osób w wieku powyżej 20-go roku życia korzystających 
z internetu, interesujących się muzyką, fotografią, naturą, architektonicznymi ciekawostkami.

Z ankiet przeprowadzonych na terenie osiedla wśród osób, między innymi też obcokrajowców, któ-
rzy byli na Osiedlu Przyjaźń pierwszy raz, wynika, że miejsce dysponuje dużym potencjałem. Oso-
by spoza granic Polski porównali to miejsce np. z Hamburgiem albo do legendarnej, kopenhaskiej 
Christianii.
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O 
LABORATORIUM 
OCZAMI 
ZESPOŁU 
PROJEKTOWEGO
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 Co dało Ci uczestniczenie w projek-
cie „Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń”?
Przede wszystkim przekonanie, że for-
muła otwartego domu kultury jest moż-
liwa. Konieczne jest do tego działanie 
oparte na partnerstwie, bo tylko wtedy 
możliwe jest zbudowanie zaufania, nie-
zbędnego przy tego rodzaju współpracy. 
Dodałabym jeszcze potrzebę otwartości 
na zmiany, zarówno te odnoszące się 
do sposobu zarządzania instytucją, jak 
i form działania.

 Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma pro-
jekt „Laboratorium” dla mieszkańców 
Osiedla Przyjaźń”?
Sądzę, że „Laboratorium” jest 
dla mieszkańców Osiedla wsparciem 
w działaniu. Jest narzędziem umożli-
wiającym realizację ich pasji i marzeń. 
Dodatkowo, „Laboratorium” integruje 
środowisko mieszkańców, szczegól-
nie tych aktywnych, poświęcających 
wiele czasu na pracę na rzecz ochrony 
Osiedla.

 Jakie znaczenie dla mieszkańców 
Osiedla Przyjaźń mogą mieć inicjaty-
wy realizowane w ramach Laborato-
rium?
Ożywią życie kulturalne i społeczne 
na Osiedlu. Ten proces już się zaczął 
podczas realizacji przez autorki rozmów 
z mieszkańcami w ramach ich diagnoz 
oraz przy okazji Dnia Sąsiada, na którym 
prezentowały założenia swoich dzia-
łań i mini warsztaty. Mieszkańcy żywo 
interesowali się możliwościami uczest-
niczenia w projektach. To potwierdziło 
wyniki naszych wcześniejszych badań 
mówiących o tym, że społeczność 

lokalna Osiedla potrzebuje przestrzeni 
i aktywności do rozwijania swoich umie-
jętności i pasji.

 Jaką dobrą praktyką z realizacji 
projektu „Laboratorium Projektów 
Osiedla Przyjaźń” chcesz się podzielić 
z osobami dopiero rozpoczynający-
mi współpracę ze społecznościami 
lokalnymi?
Na początku proponowałabym przepro-
wadzenie spotkań z reprezentantami 
społeczności lokalnej, osobami, które 
są zakorzenione w środowisku, w któ-
rym rozpoczynamy nasze działania. 
Ważne jest, żeby wynikiem spotkania 
była wymiana informacji na temat po-
trzeb i zasobów, jakie posiada społecz-
ność lokalna, a jakie my, jako przed-
stawiciele domu kultury w odniesieniu 
do działań. Kolejnym krokiem byłoby 
określenie wspólnych celów w tymże 
działaniu i sposobów na ich osiągnięcie.

 Czy poleciłbyś innym instytucjom 
kultury wykorzystanie modelu współ-
pracy ze społecznością lokalną wypra-
cowaną przez Bemowskie Centrum 
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla 
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego? 
Na czym polega jego charakter/dobra 
praktyka?
Każdej instytucji kultury poleciłabym 
otwieranie się na współpracę ze spo-
łecznością lokalną. Model wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury jest 
narzędziem, z którego może skorzy-
stać każda instytucja. Najcenniejszym 
elementem tego modelu jest dla mnie 
program cyklu warsztatów z realizacji 
projektów społecznych „krok po kroku”, 
które przygotowują mieszkańców i sym-

patyków Osiedla „Przyjaźń” do pełnienia 
roli koordynatorów własnych inicjatyw. 
W tym przypadku to nie pracownicy 
domu kultury wdrażają projekty skiero-
wane do mieszkańców a sami mieszkań-
cy. Pracownicy natomiast są wsparciem 
na każdym etapie projektu.

 Na jakie trudności mogą natrafić 
osoby wykorzystujące model współ-
pracy ze społecznością wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury 
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przy-
jaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Trudnością może być oddanie miesz-
kańcom odpowiedzialności za realizację 
projektu. Dotacje, przyznawane przez 
nas w ramach Laboratorium Projek-
tów Osiedla Przyjaźń są wydatkowane 
w formie zaliczek przyznawanych imien-
nie autorkom projektów. Mieszkanki 
są również koordynatorkami inicjatyw. 
W obydwu przypadkach dom kultury 
usuwa się na drugi plan. Dba o to, aby 
w świadomości społeczności lokalnej 
pielęgnować przywiązanie do konkret-
nych inicjatyw, a pośrednio, do domu 
kultury. To duża zmiana w dotychczaso-
wej roli domu kultury, który od zawsze 
dbał o to, aby jego wizerunek był bardzo 
widoczny wśród środowiska mieszkań-
ców.

MAGDALENA LATUCH 
Koordynatorka projektu z ramienia Bemowskiego Centrum Kultury. 

Animatorka kultury, od lat działająca na rzecz aktywizacji społecznej 
i animacji kultury społeczności lokalnych, w szczególności w Dzielnicy 
Praga Północ oraz na Osiedlu „Przyjaźń” w Dzielnicy Bemowo. Inicjatorka 
i koordynatorka edukacyjnych i artystycznych projektów międzypokole-
niowych. Założycielka międzypokoleniowej grupy muzycznej „Cała Praga 
Śpiewa”. Fundraiserka.
W projekcie zależało jej na wsparciu inicjatyw jasno odpowiadających 
na potrzeby mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”, angażujących ich  
i integrujących. Kluczowe było dla niej nawiązanie partnerskich relacji  
z reprezentantami społeczności lokalnej Osiedla Przyjaźń.
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JOANNA ZAMORSKA
Koordynacja projektu ze strony Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń, odpowie-
dzialna za monitoring i ewaluację projektu.

Etnolożka i polonistka ze specjalizacją „animacja kultury”, doktorantka w SD WH 
UW. Współpracuje z Instytutem Psychologii PAN i z Polskim Instytutem Antropo-
logii. Zajmuje się m. in. badaniami etnograficznymi i cyfryzacją publikacji nauko-
wych. Od 20 lat działa społecznie, zaczynała w SDK-u na warszawskiej Starówce, 
współzałożycielka corocznika „Nygusek”. Ma na koncie wystawy fotografii z badań 
terenowych w Meksyku, współpracę z portalem Independent.pl, kwartalnikiem 
„Uniwersytet Warszawski”, z czasopismem „Gadki z Chatki”, „Uniwersytet”, a jako 
dj-ka z Radiem Ulicznik, Etnoradiem i z Galerią Flamingo. Miłośniczka śpiewu, 
współprowadziła zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci w Klubie mam na Bemo-
wie. Jaka sama przyznaje, Osiedle „Przyjaźń” ją ukształtowało, uczyniło ją tym, 
kim jest. Po latach działań dla różnych środowisk chciała zrobić coś ważnego 
dla wspólnoty lokalnej Osiedla „Przyjaźń”, przyczynić się do jej rozkwitu. To jej 
główna motywacja do działania w Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń.

 

 Co dało Ci uczestniczenie w projek-
cie Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń?
Poczucie wiary w możliwości działania 
na Osiedlu.

 Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma pro-
jekt Laboratorium dla mieszkańców 
Osiedla „Przyjaźń”?
Na razie pełni rolę edukacyjno-ekono-
micznego impulsu do działania (szkole-
nia i ekonomiczne zaplecze do realizacji 
pomysłów mieszkańców i „zaPrzyjaźnio-
nych” aktywistów), bo projekty dopiero 
się rozpoczną, wtedy może mieć rolę 
integracyjną i popularyzacyjną

 Jakie znaczenie, Twoim zdaniem, 
dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” 
mogą mieć inicjatywy realizowane w 
ramach Laboratorium?
Mogą pomóc w integracji mieszkań-
ców i popularyzacji osiedla, a w dalszej 
perspektywie w rozpoznaniu przez 
władze potencjału osiedla i w objęciu go 
ochroną.

 Jaką dobrą praktyką z realizacji pro-
jektu Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń chcesz się podzielić z osoba-
mi dopiero rozpoczynającymi współ-
pracę ze społecznościami lokalnymi?
Zaangażowaniem mieszkańców od po-
czątku projektu (od planowania działań) 
i aktywizującymi metodami szkoleń.

 Czy poleciłbyś innym instytucjom 
kultury wykorzystanie modelu współ-
pracy ze społecznością lokalną wypra-
cowaną przez Bemowskie Centrum 
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla 
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego? Na 

czym polega jego charakter/dobra 
praktyka?
Tak, poleciłabym. Bo kładzie nacisk na 
oddolne działania i udział mieszkańców, 
oddanie im głosu na każdym etapie pro-
jektu. Oddanie spraw dotyczących lo-
kalnej społeczności w ręce jej członków 
to najbardziej skuteczna strategia, daje 
ludziom poczucie wpływu i sprawia, że 
się angażują. Władzom często wydaje 
się, że wiedzą lepiej, co jest ludziom po-
trzebne, bez pytania ich o zdanie (czego 
przykładem jest sposób funkcjonowania 
budżetu partycypacyjnego w Polsce - 
model np. boliwijski jest bardziej dosto-
sowany do potrzeb ludzi).

 Na jakie trudności mogą natrafić 
osoby wykorzystujące model współ-
pracy ze społecznością wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury i 
Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń? 
Jak mogą sobie z nimi radzić?
 Na opór ze strony lokalnych władz, na 
brak środków, kompletne niezrozumie-
nie sytuacji przez media i nagłaśnianie w 
niewłaściwy sposób. To pierwsze można 
próbować przełamać mediacją, a drugie 
rozwiązać zaangażowaniem nieodpłat-
nym dużej liczby osób oraz instytucji, 
ewentualnie znalezieniem sponsorów, 
dotacji na działania. Trzeci problem 
może być rozwiązany przez współpra-
cę z odpowiednimi, zaprzyjaźnionymi 
mediami, które naprawdę zaintereso-
wane są mieszkańcami Osiedla, a nie 
sensacjami.
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MAŁGORZATA SACHRYŃ
Pomoc w koordynacji z ramienia Bemowskiego Centrum Kultury

Organizatorka imprez artystycznych i projektów społecznościowych 
w Bemowskim Centrum Kultury. Koordynatorka działań animacyjnych 
i współpracy międzysektorowej pomiędzy artystami, organizacjami, 
przedsiębiorcami i przedstawicielami społeczności lokalnej.  Jej rolą 
w Laboratorium była pomoc w koordynacji projektu, promocji oraz 
dzielenie się doświadczeniem z zakresu współpracy międzysektorowej.

Fot. Kinga Janicka

 Co dało Ci uczestniczenie w projek-
cie Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń?
Uczestniczenie w projekcie i warsztatach 
było dla mnie bardzo cennym doświad-
czeniem i inspiracją do kreowania 
własnego otoczenia (Osiedle „Przyjaźń”). 
Z perspektywy wieloletniej pracy w Be-
mowskim Centrum Kultury współpraca 
z zespołem projektowym i mentorami 
z Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń 
otworzyła przede mną nowe możliwo-
ści i perspektywy do działania. Podczas 
warsztatów i spotkań z praktykami 
utrwaliłam swoją wiedzę w zakresie 
współpracy ze społecznością lokalną, 
poznałam także nowe narzędzia pracy 
i formy włączania mieszkańców, poprzez 
ich aktywne uczestnictwo w proce-
sie. Ogromną zaletą Laboratorium 
był bezpośredni dialog i konfrontacja 
osób  z różnych środowisk posiadających 
doświadczenia z wielu dziedzin. Dzięki 
temu każdy z uczestników poszerzył 
swoją wiedzę w zakresie realizacji 
projektów, aktywizowania społeczności 
lokalnej i budowania więzi społecznej.

  Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma pro-
jekt Laboratorium dla mieszkańców 
Osiedla „Przyjaźń”?
Laboratorium ma na celu wzmocnienie 
tożsamości, zwiększenie świadomości po-
tencjału tkwiącego w społeczności lokal-
nej, budowanie więzi pomiędzy przedsta-
wicielami Bemowskiego Centrum Kultury, 
autorami projektów, mentorami z Grupy 
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń i miesz-
kańcami. Otwarcie na tego typu współ-
pracę przez Bemowskie Centrum Kultury, 
przy dużym wsparciu Grupy Odkrywkowej 
Osiedla Przyjaźń i uaktywnienie spo-
łeczności lokalnej jest wartością dodaną 

projektu. Bardzo ważny jest bezpośredni 
dialog pomiędzy wszystkimi uczestnika-
mi projektu, wsparcie na każdym etapie 
realizacji projektu, dzielenie się zasobami 
oraz wiedzą. Niezwykle istotny jest także 
fakt, iż autorami projektów zgłoszonych 
do Laboratorium są mieszkańcy, którzy 
realizując swoje pasje w sposób natu-
ralny stają się inspiracją dla osób, które 
mieszkają na Osiedlu „Przyjaźń”, stwarzają 
nowe możliwości do działania i stanowią 
znakomitą alternatywę do spędzania 
czasu wolnego.

  Czy poleciłbyś innym instytucjom 
kultury wykorzystanie modelu współ-
pracy ze społecznością lokalną wypra-
cowaną przez Bemowskie Centrum 
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla 
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego? 
Na czym polega jego charakter/dobra 
praktyka?
Model współpracy wypracowany przez 
Bemowskie Centrum Kultury i Grupę 
Odkrywkową Osiedla Przyjaźń niewąt-
pliwie jest wart polecenia. Szczególną 
zaletą projektu jest praktyka zastosowana 
podczas każdego z etapów jego realiza-
cji. W ramach Laboratorium Projektów 
Osiedla Przyjaźń odbyły się spotkania 
warsztatowe, dzięki którym autorzy 
poszczególnych projektów zdobyli nowe 
umiejętności niezbędne do realizacji 
inicjatyw społecznych. Program szkole-
nia był źródłem informacji dotyczących 
niestandardowych sposobów pozyskiwa-
nia środków finansowych, diagnozowania 
potrzeb społeczności lokalnej, planowania 
działań, określania harmonogramu, czy też 
tworzenia budżetu. 
Dzięki spotkaniom ze specjalistami 
i praktykami udało się wypracować 
nowatorski system działania. W Labo-

ratorium niezwykle istotny jest fakt, 
że w tej sytuacji doszło do spotkania 
osób, które łączy pasja oraz bezintere-
sowne działanie na rzecz społeczności 
lokalnej. Jednocześnie przy takim mo-
delu pracy, z wykorzystaniem innowa-
cyjnych narzędzi, projekty realizowane 
na Osiedlu „Przyjaźń” mogą być inspira-
cją do pozytywnej zmiany społecznej.

  Na jakie trudności mogą natrafić 
osoby wykorzystujące model współ-
pracy ze społecznością wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury 
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przy-
jaźń?
Na podstawie moich obserwacji i ak-
tywnego uczestnictwa w warsztatach, 
nie widzę trudności w skorzystaniu 
z modelu współpracy zaproponowanym 
przez Bemowskie Centrum Kultury 
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń. 
Kilkuetapowe warsztaty, spotkania 
z praktykami i specjalistami, bieżące 
konsultacje ze wszystkimi autorami 
projektów dotyczyły najważniejszych 
zagadnień, które są istotne na poszcze-
gólnych etapach realizacji projektów. 
Przedstawiciele Bemowskiego Centrum 
Kultury oraz Grupa Odkrywkowa Osie-
dla Przyjaźń, dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu oraz otwartości na wszystkie 
inicjatywy i komunikatywności, rozwiali 
wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące 
samodzielnej realizacji poszczególnych 
inicjatyw. Było to bardzo istotne, ponie-
waż wzmocniło to poczucie wartości 
autorów każdego projektu oraz wytwo-
rzyło więź pomiędzy autorami projek-
tów. Udział w warsztatach pozwolił 
autorom projektów zdobyć wiedzę 
merytoryczną i umiejętności niezbędne 
do realizacji inicjatyw społecznych.
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JURGA KRAUŻLIS
Główna prowadząca warsztaty

Jurga Kraużlis, od urodzenia mieszkanka Osiedla „Przyjaźń”, socjo-
lożka, specjalistka ds. funduszy unijnych, trenerka, członkini Grupy 
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń oraz Inicjatywy Osiedle Przyjaźń. 
W ramach Laboratorium odpowiedzialna za opracowanie i prowa-
dzenie warsztatów dla uczestniczek oraz opiekę merytoryczną.

Fot. Karolina Majdanik

Zdaniem Jurgi Kraużlis, Laboratorium 
Projektów Osiedla Przyjaźń buduje 
sieć współpracy między domem kul-
tury a społecznością lokalną Osiedla, 
gdzie mieszkańcy nie stanowią tylko 
i wyłącznie biernych odbiorców, ale 
są parterami działań społeczno-kultu-
ralnych.

To właśnie mieszkańcy są pomysłodaw-
cami i autorami inicjatyw realizowanych 
na terenie Osiedla, do których współ-
tworzenia zapraszają swoich sąsiadów.

Dzielenie się własnymi pasjami 
i zainteresowaniami stanowi okazję 
do lepszego poznania się tych miesz-
kańców, którzy nie mieszkają tu długo, 
lub odświeżenia i wzmocnienia więzi 
tych, którzy mieszkają tu kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat.

Dla niej samej, jako osoby zaangażo-
wanej w ochronę Osiedla „Przyjaźń”, 
wzmocnienie więzi wewnątrz Osiedla 
jest szczególnie ważne, gdyż stanowi 
ważny filar dla zachowania tego miej-
sca. Możliwość udziału w tym procesie 
dał jej niesamowitą radość i inspirację 
do kolejnych działań.

Tego rodzaju projekty, zdaniem Jurgi 
Kraużlis, mają swoje wyzwania. Jed-
nym z nich jest konieczność wywa-
żenia własnych potrzeb, związanych 
z indywidualnymi zainteresowa-
niami, umiejętnościami i zasobami, 
a potrzebami społeczności, do której 
uczestnik chciałby swoje działanie 
skierować.

Diagnoza potrzeb stanowiła ważny 
element podczas naszych wspólnych 

warsztatów, natomiast każda uczest-
niczka indywidualnie lub w rozmowach 
z mentorką musiała też zastanowić się 
nad tym, na ile może dostosować się 
do oczekiwań swoich odbiorców.

Kolejnym wyzwaniem dla uczestników 
tego rodzaju projektów jest przyjęcie 
nowej roli w społeczności, w której 
mieszka.

Jako autor i realizator danej inicja-
tywy uczestnik rezygnuje całkowitej 
anonimowości względem swoich są-
siadów, musi się otworzyć, aby zbudo-
wać atmosferę zaufania i współpracy. 
Dlatego mentoring dla uczestników 
projektu, nie tylko na etapie przygo-
towania, ale też wdrożenia inicjatyw, 
wydaje się szczególnie ważny.
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MAŁGORZATA LESZKO
Pomoc w prowadzeniu warsztatów

Działaczka trzeciego sektora, animatorka kultury i koordynator-
ka projektów, a przede wszystkim mieszkanka Osiedla „Przyjaźń” 
od urodzenia. Prowadzi działania skupione na edukacji wielokul-
turowej i edukacji na rzecz tolerancji. Interesuje się historią mó-
wioną jako sposobem poznawania przeszłości i narzędziem pracy 
ze społecznościami lokalnymi. Jedna z inicjatorek Grupy Odkryw-
kowej Osiedla „Przyjaźń”. W wolnych chwilach buszuje w archiwach 
w poszukiwaniu materiałów o Osiedlu.

 Co dało Ci uczestniczenie w projek-
cie Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń?
Przede wszystkim dużo radości, 
bo sama jestem mieszkanką Osiedla 
„Przyjaźń” i cieszyło mnie obserwo-
wanie rodzących się podczas projektu 
inicjatyw, które będą się działy w moim 
sąsiedztwie. Zwłaszcza, że inicjatywy 
naszych uczestniczek rozwijały się 
i dojrzewały z tygodnia na tydzień. 
To dla mnie dowód, że mieszkańców 
nie trzeba wyręczać w działaniu, wy-
starczy dać im wsparcie. I to jest coś, 
co wynoszę dla siebie z tego projektu.

 Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma pro-
jekt Laboratorium dla mieszkańców 
Osiedla „Przyjaźń”
To, jaką rolę projekt odegra w życiu 
całej społeczności Osiedla, będzie 
można pewnie ocenić po zakończeniu 
samych inicjatyw. Myślę, że uczestnicz-
kom warsztatów projekt dał narzędzia 
do pracy w społeczności lokalnej – 
zwłaszcza takiej pracy, która polega 
raczej na działaniu z mieszkańcami, 
a nie dla mieszkańców. Poza tym autorki 
inicjatyw stworzyły podczas całego 
procesu zespół, co wydaje mi się kluczo-
we dla ich działań na Osiedlu „Przy-
jaźń” – połączenie sił osób aktywnych 
lub takich, które włączają się właśnie 
w działania społeczne.

 Jakie znaczenie, Twoim zdaniem, 
dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” 
mogą mieć inicjatywy realizowane 
w ramach Laboratorium?
Cieszy mnie to, że są tak różnorodne, 
i że pokrywają się z tym, czego potrze-
bują sami mieszkańcy. Szczególnie jeżeli 
chodzi o integrację – z działań, które 
prowadzimy na Osiedlu jako Grupa 
Odkrywkowa wynika, że ta potrzeba 
jest bardzo silna. Dla wielu mieszkań-
ców każde działanie na Osiedlu, które 

wychodzi im naprzeciw, jest warto-
ścią – są przyzwyczajeni, że na Osiedlu 
„Przyjaźń” od lat niewiele się dzieje.

 Jaką dobrą praktyką z realizacji pro-
jektu Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń chcesz się podzielić z osoba-
mi dopiero rozpoczynającymi współ-
pracę ze społecznościami lokalnymi?
Myślę, że ideą diagnozy, która jest 
jednocześnie rozpoznaniem terenu, 
analizą potencjałów i potrzeb, ale też 
promocją działań i budowaniem swojej 
„marki”, rozpoznawalności. Widać było, 
że właśnie osobiste rozmowy z sąsia-
dami i osobami spotkanymi na ulicy 
dawały wielu uczestniczkom najwięcej 
do myślenia, pomagały im rozwijać 
swoje inicjatywy, ale też poznawać 
swoich przyszłych odbiorców. To samo 
dotyczy pracowników instytucji kul-
tury – nie każda diagnoza musi być 
prowadzona narzędziami „mierzalnymi” 
i „obiektywnymi”.

 Czy poleciłbyś innym instytucjom 
kultury wykorzystanie modelu współ-
pracy ze społecznością lokalną wypra-
cowaną przez Bemowskie Centrum 
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla 
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego? 
Na czym polega jego charakter/dobra 
praktyka?
Tak. Dlaczego – bo takie projekty 
zbliżają domy kultury i mieszkańców, 
a mieszkańcom dają możliwość zrobie-
nia czegoś dobrego we własnej społecz-
ności – mogą być napędem do dalszego 
działania.

 Na jakie trudności mogą natrafić 
osoby wykorzystujące model współ-
pracy ze społecznością wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury 
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przy-
jaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Myślę, że na pierwszym etapie współ-

pracy (zgłaszanie inicjatyw, warsztaty, 
dopracowywanie pomysłów) uczestnicy 
mogą czuć się niepewnie, bo model 
wypracowany przez nas zakłada, że au-
torzy pomysłów przejmują odpowie-
dzialność za przygotowanie i przepro-
wadzenie całej inicjatywy. To może 
rodzić obawy uczestników: czy potrafię, 
czy będę mieć dość czasu, czy podołam 
obowiązkom, ale przede wszystkim 
– czy ten projekt trafi w oczekiwania 
mieszkańców. Ważne jest, żeby zapew-
nić uczestnikom wsparcie i podkreślać, 
że mogą liczyć na pomoc i dobrą radę. 
W naszym modelu dodatkowo założyły-
śmy, że uczestniczki wykonują „próbki” 
zadań krok po kroku, z warsztatów 
na warsztaty: opracowują plan diagno-
zy, przygotowują budżet i harmono-
gram itp. Być może dzięki temu, że już 
na etapie planowania projektu zmierzyły 
się z częścią zadań, która na nie czeka, 
część tych obaw udało się rozwiać.



36

MAGDA LESZKO
Pomoc w prowadzeniu warsztatów

Wychowana na warszawskim Osiedlu „Przyjaźń” i belgradzkiej 
Banjicy lingwistka oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaźni PS. 
Z wykształcenia, zawodu i charakteru jest kierowniczką projektów. 
Swoją działalność w trzecim sektorze koncentruje na edukacji 
kulturalnej i inicjatywach oscylujących wokół problematyki tożsa-
mości, wśród których aktualnie realizowane są “Skóra Zdarta/The 
Spitting Image” oraz Grupa Odkrywkowa Osiedla „Przyjaźń”.

 Co dało Ci uczestniczenie w projek-
cie Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń?
Radość – dzięki projektowi przeko-
nałam się o ogromnym potencjale 
kreatywnym mieszkańców i chęci 
działania na rzecz własnego miejsca 
zamieszkania. Nie mam tu na myśli tylko 
uczestniczek projektu – inicjatywy, 
które wypracowywały zakładają udział 
kolejnych mieszkańców w roli wykła-
dowców, redaktorów, warsztatowców 
i już na etapie planowania spotkały 
się z bardzo ciepłym przyjęciem, dużą 
liczbą chętnych do współtworzenia tych 
wydarzeń.

 Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma pro-
jekt Laboratorium dla mieszkańców 
Osiedla Przyjaźń”?
Jest katalizatorem działań społecznych. 
Dzięki niemu 9 uczestniczek zdobyło 
umiejętności, pozwalające na konty-
nuowanie działań animacyjnych czy 
kulturalnych już na własną rękę i rodzą 
się w nich kolejne pomysły. Ponadto 
w świat ruszy 5 autorskich, oddolnych 
inicjatyw, które będą angażowały innych 
mieszkańców, zachęcały ich (na dłuższą 
metę) do współtworzenia własnych 
wydarzeń.
 Jakie znaczenie, Twoim zdaniem, 

dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń” 
mogą mieć inicjatywy realizowane 
w ramach Laboratorium?
Wydaje mi się, że mogą zachęcić ich 
do uczestnictwa w kulturze – nie tylko 
biernego, ale przede wszystkim stać 
się inspiracją do inicjowania własnych 
działań.

 Jaką dobrą praktyką z realizacji pro-
jektu Laboratorium Projektów Osiedla 
Przyjaźń chcesz się podzielić z osoba-
mi dopiero rozpoczynającymi współ-

pracę ze społecznościami lokalnymi?
Najcenniejszą praktyką wydaje mi się 
element warsztatów, które są pro-
wadzone jeszcze przed złożeniem 
ostatecznych projektów. Sprawiły one, 
że inicjatywy mieszkańców są dużo doj-
rzalsze i gotowe do realizacji, pomiędzy 
instytucją a mieszkańcami zrodziło się 
zaufanie, tak potrzebne na kolejnych 
etapach projektu. Ponadto blisko po-
znają się sami uczestnicy, dzięki czemu 
swoje dalsze działania mogą również 
koordynować i czerpać nawzajem 
ze swojej wiedzy. Przede wszystkim 
jednak – formuła ta umożliwia two-
rzenie inicjatyw nie tylko przez osoby 
z bogatym doświadczeniem w zakresie 
realizacji wydarzeń (których de facto 
nie trzeba już aktywizować, bo podej-
mują się realizacji własnych pomysłów 
na co dzień), ale przede wszystkim oso-
bom, które mają motywację do działania 
i pomysły, choć niekoniecznie jeszcze 
narzędzia

 Na jakie trudności mogą natrafić 
osoby wykorzystujące model współ-
pracy ze społecznością wypracowany 
przez Bemowskie Centrum Kultury 
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przy-
jaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Sama formuła warsztatowa niesie jedno 
podstawowe ryzyko – czasowe. Osoby 
z nadmiarem pomysłów ale niedostat-
kiem czasu, nie będą mogły się podjąć 
udziału w takich działaniach. Może też 
być niezbyt atrakcyjna dla osób już 
doświadczonych w zakresie realizacji 
własnych działań.
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O DOTACJI NA ARCHIWUM SPOŁECZNE OSIEDLA PRZYJAŹŃ
OTRZYMANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI PS

Z wielką radością przyjęliśmy informację o tym, że w maju 2015 mieszkanki i działaczki ze Stowarzyszenia Przy-
jaźni PS (założycielki Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń) pozyskały środki z Funduszy Inicjatyw Obywatel-
skich na realizację autorskiego projektu Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń. Bemowskie Centrum Kultury 
ma przyjemność być partnerem projektowym działania.
Teraz działania nabiorą tempa: 20 osobowy zespół archiwum, złożony z mieszkańców i sympatyków Osiedla, 
będzie intensywnie prowadził wywiady, gromadził stare i współczesne fotografie, szukał materiałów w prasie 
i archiwach.
Akcję prowadzą w większości sami mieszkańcy, którzy tworzą Zespół Archiwum Społecznego. Efek-tem ich starań bę-
dzie wirtualna mapa Osiedla, wypełniona wspomnieniami mieszkańców, pozwala-jąca na odsłuchanie fragmentów wy-
wiadów z mieszkańcami, ale także filtrowanie dostępnych ma-teriałów prasowych, archiwalnych zdjęć i dokumentów.
Już teraz na Facebooku rzesze fanów zbierają się wokół fanpejdża „Osiedle Przyjaźń/Jelonki”, pro-wadzonego 
przez byłą mieszkankę Osiedla, gdzie pojawiają się ciekawostki historyczne i podobne materiały od innych użyt-
kowników. Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń to kolejny krok do popu-laryzacji tego miejsca.
Ale to jeszcze nie wszystko. Co miesiąc organizowane są otwarte spotkania na Osiedlu – pierwszym z nich był 
Dzień Sąsiada, który odbył się 31 maja. Kolejne to: spacer historyczno-urbanistyczny pod hasłem Zostań przewod-
nikiem po Osiedlu (21.06) oraz 60 urodziny Osiedla Przyjaźń (19.07 i 26.07). We wrześniu i październiku to miesz-
kańcy zadecydują o kolejnych tematach, zaś w listopadzie od-będzie się finał: start wirtualnej mapy Osiedla i po-
kazanie krótkiego filmu dokumentalnego o dzia-łaniach mieszkańców.
– W Archiwum Społecznym Osiedla Przyjaźń wychodzimy z założenia, że miejsca tworzą ludzi, a ludzie tworzą 
miejsce. Dlatego wszystkie działania w projekcie oparte są na bliskiej współpracy z mieszkańcami (a jednocze-
śnie naszymi bliższymi lub dalszymi sąsiadami). I to działa! Gdy słyszę opinie, że „ludziom się nie chce angażo-
wać”, „chcieliby przyjść na gotowe”, z reguły odpowiadam „Chyba nie byłeś jeszcze na Osiedlu! ” – mówi Magda 
Leszko, prezes Stowarzyszenia, wychowana na Osiedlu.
Partnerstwo w projekcie Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń to kolejny krok to sprawdzenia się we wspól-
nym działaniu, zacieśnienia więzi i współtworzenia przestrzeni na realizację potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”.

O TYM, CO DALEJ

Od 31 lipca autorki projektów rozpoczynają swoje projekty. Już teraz, na początku lipca, rozpoczynają działania 
promocyjne i logistyczne. Z wielką radością oczekujemy pierwszych warsztatów, spotkań, komunikatów medial-
nych.
Podczas realizacji inicjatyw każda z koordynatorek będzie mogła liczyć na wsparcie swojej mentorki (która czuwa 
nad projektem od samego początku trwania projektu). Dodatkowo, pieczę nad zarządzaniem budżetem, spra-
wować będą pracownicy Bemowskiego Centrum Kultury. Będą służyć radą w przygotowywaniu dokumentów, 
rozliczania zaliczek. Ofiarujemy też pomoc z zakresu promocji, dokumentacji fotograficznej, transportu, mediacji, 
logistyki, wynajmowania sprzętu.
W listopadzie planujemy zrealizować podsumowanie naszych działań. Stworzyć sytuację, które pozwolą nam 
przeprowadzić ewaluację drugiej części zadania. Na koniec roku wypełnimy karty niniejszej publikacji treścią 
związaną z refleksjami koordynatorek projektów po zakończeniu ich realizacji, o ich i naszych wspólnych planach 
na przyszłość.

NA KONIEC

W ramach Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń stworzyliśmy model współpracy domu kultury i społeczno-
ści lokalnej. Jest to model oparty na partnerstwie, w szczególności na zaufaniu, wspólnym podejmowaniu decyzji 
i dzieleniu się odpowiedzialnością, otwartości i chęci wzajemnego poznania.
Film o projekcie z udziałem autorek inicjatyw i zespołu projektowego:
https://www.youtube.com/watch? v=nIo5d9mdEA8&feature=youtu.be
Blog projektu: https://laboratoriumprojektow.wordpress.com/


