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STRATEGIA DOMU KULTURY 

DOROŻKARNIA 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Domu Kultury DOROŻKARNIA 

Wspieramy każdego, niezależnie od wieku – abyś mógł być twórczy, odważny, 

radosny, zaangażowany w sąsiedztwo i świat. 

Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój pierwszy film, namalujesz obraz, 

wystąpisz na profesjonalnej scenie lub nagrasz ulubioną piosenkę. 

Odkrywamy sąsiedztwo – możesz pobawić się na międzypokoleniowej 

potańcówce, dowiedzieć się jak wyglądały Siekierki 100 lat temu, wypożyczyć coś 

dla siebiew Składzie Książek lub po prostu porozmawiać przy kawie. 

Wspieramy pasjonatów – przychodząc do nas z pomysłem na koncert, spektakl  

lub wystawę, możesz liczyć na naszą pomoc, przestrzeń i sprzęt. 

 

 

 

Ważne są dla nas: 

------------------------------------------------------------------ 

#pasja #energia #aktywność #kreatywność #sztuka #wspólnota #opiekuńczość 

#odwaga #eksperyment #radość 
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DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I WIZJA PRZYSZŁOŚCI  

 

 

HISTORIA 

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA jako samodzielna 

samorządowa instytucja kultury powstał 1 stycznia 2000 roku, lecz jego historia sięga roku 

1985. Wtedy, na innym krańcu Mokotowa – na Służewcu, działalność rozpoczął amatorski 

Teatr Muzyczny PANTERA.  

 

W zajęciach (z tańca, śpiewu, aktorstwa, a nawet pantomimy i stepu) odbywających się w 

teatrach, domach kultury lub salach gimnastycznych brała udział ponad setka młodych ludzi. 

Szukając siedziby, teatr PANTERA w 1996 roku trafił do Klubu Małego Warszawiaka na 

Siekierkach. Budynek był prawdopodobnie starym garażem na dorożki, stąd nazwany został 

Starą Dorożkarnią. W 2000 roku Dom Kultury przeniósł się do nowej siedziby kilka przecznic 

dalej.  

 

Obecny budynek ma 788 m2 powierzchni użytkowej: salę widowiskową – 140 m2, taneczną – 

76 m2, kameralną – 57 m2, plastyczną – 24 m2, multimedialną – 18 m2, pracownię filmową – 

14 m2, salę spotkań – 14 m2 i studio nagrań – 12 m2. 

 

 

PARTNERSTWO: UCZESTNIK – ARTYSTA/ ANIMATOR 

 

Nie wychowujemy artystów, ale wrażliwych, młodych ludzi, dla których sztuka jest narzędziem 

poznawania świata. Kiedy dorosną, mogą zostać lekarzami, prawnikami lub inżynierami, ale 

dzięki temu, że przez chwilę tworzyli teatr, śpiewali piosenki lub robili filmy, wszystko, czego się 

nauczyli w dziecięcym życiu artystycznym, nadal w nich żyje, chętnie więc chodzą do kina, 

teatru, na koncerty i zapisują swoje dzieci na zajęcia. (Anna Michalak, dyrektorka Domu 

Kultury DOROŻKARNIA). 

Pomysł na wychowanie młodych ludzi sprawdzony w teatrze PANTERA, pomógł ukształtować 

profil i program Domu Kultury DOROŻKARNIA. Edukacja artystyczna rozpoczyna się już 

w wieku czterech lat, kiedy, poprzez zabawę, przedszkolaki uczą się tańca, śpiewu i plastyki. 

Uczniowie szkół podstawowych mają szerszy i bardziej sprofilowany wachlarz możliwości. 

Mogą uczyć się warsztatu teatralnego, tanecznego, filmowego, a także poznawać tajniki 

grafiki komputerowej, ceramiki artystycznej lub rozwijać swoje zamiłowania wokalne. 

Licealiści, studenci i osoby dorosłe, posiadając już pewne doświadczenie sceniczne, taneczne 

czy wokalne, realizują swoje pasje w grupach artystycznych. Każda z grup pracuje według 

odrębnego programu, we własnym tempie realizuje spektakle, występuje na scenie, a także 
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uczestniczy w projektach międzynarodowych. Osoby, które mają pomysł na realizację 

własnego projektu – spektaklu, filmu, recitalu – dostają taką szansę. 

 

Poza stałymi zajęciami w ciągu roku szkolnego DK DOROŻKARNIA oferuje także cykliczne 

warsztaty artystyczne, pokazy filmów i spektakli oraz daje wychowankom możliwość 

uczestnictwa w festiwalach w Polsce i za granicą. 

 

Na początku głównymi 

odbiorcami naszych działań 

były dzieci i młodzież. Obecnie 

są to również dorośli. Artyści i 

animatorzy prowadzący zajęcia 

artystyczne w DK 

DOROŻKARNIA to osoby z 

pasją.  

Są w stanie zgromadzić wokół 

siebie grupę ludzi i zachęcić ich 

do ciężkiej pracy. Dzięki 

dbałości  

o jakość więzi między 

uczestnikami zajęć a prowadzącymi oraz dzięki partnerskim relacjom podczas pracy – 

grupa osób uczestniczących w zajęciach jest stabilna. Dokładamy wszelkich starań, aby 

wszystkim grupom pomóc w realizowaniu się oraz spełniać ich artystyczne marzenia. 

 

DK DOROŻKARNIA nieustannie się rozwija. W 1998 roku w zajęciach i warsztatach 

uczestniczyło sto pięćdziesięcioro dzieci i młodzieży. W roku 2017 było to już około 

siedemset pięćdziesiąt osób, również dorosłych.  

 

Na poddaszu odbywają się zajęcia plastyczne, ceramiczne, filmowe i multimedialne; tam też 

znajduje się punkt biblioteczny. Schody w dół prowadzą do pomieszczeń, w których mieści 

się studio nagrań i sala taneczna, sala kameralna oraz sala spotkań. Na parterze znajduje się 

„wymienialnia” książek, pracownia wokalna oraz sala widowiskowa. Tuż obok działa 

korytarzowa galeria, w której swoje prace prezentują twórcy w każdym wieku. Przed 

budynkiem znajduje się plac zabaw dla najmłodszych. 

 

W chwili obecnej DK DOROŻKARNIA dysponuje wysokiej jakości wyposażeniem, 

oświetleniem i nagłośnieniem sali widowiskowej oraz specjalistycznym wyposażeniem studia 

nagrań, pracowni filmowej i grafiki komputerowej.  

WIZJA ROZWOJU DOMU KULTURY DOROŻKARNIA 

 

W 2020 roku Dom Kultury DOROŻKARNIA będzie ważnym 

miejscem edukacji i animacji na kulturalnej mapie stolicy. 

Cechować nas będzie wysoki poziom zajęć oraz 

wykwalifikowana kadra artystów i animatorów kultury. 

Znaczącym elementem naszej działalności będzie 

współpraca ze środowiskiem lokalnym.  
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WARTOŚCI I TRENDY WAŻNE W ROZWOJU DOMU KULTURY 

DOROŻKARNIA 
 

Trendy ważne dla rozwoju DK DOROŻKARNIA to przede wszystkim: 

 

1.  

LOKALNOŚĆ I GLOBALNOŚĆ  

– z jednej strony DK DOROŻKARNIA stara się budować małe działania, oparte o lokalne 

zasoby, z drugiej zaprasza do siebie artystów i odbiorców kultury z całej Warszawy, Polski czy 

zagranicy. Organizując festiwale i konkursy, takie jak m.in. ANIOŁ, BEST OFF czy SPONTAN, 

skupia twórców z całej Polski. Realizując projekty dotyczące Białorusi, Niemiec czy Chorwacji 

przyciąga młodych twórców z różnych krajów Europy. Proponując działania lokalne, DK 

DOROŻKARNIA odwołuje się do lokalnej historii i tożsamości (np. projekt „Korzenie 

Siekierek”). Jednak Siekierki to nie tylko historia, ale także współczesność. To prężnie 

rozwijająca się część miasta, a mieszkańcy Siekierek to aktywni mieszkańcy Warszawy i 

Europy. Łączenie tych dwóch obszarów – działania lokalnego z globalnym spojrzeniem – jest 

ważne w rozwoju Domu Kultury DOROŻKARNIA.  

 

2. 

OTWARTOŚĆ NA EKSPERYMENTY 

– DK DOROŻKARNIA stara się wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia. Jeśli nie dom kultury to, 

kto ma pokazywać to, co w kulturze nieznane, kto ma kreować apetyt na kulturę? 

Podejmowanie innowacyjnych działań, nie zawsze wynikających z potrzeb odbiorców kultury, 

ale potrzeby te kreujących, to obszar dalszego rozwoju Domu Kultury. DK DOROŻKARNIA to 

miejsce, w którym twórca występuje w roli artysty, ale też edukatora.  

  

3.  

WSPÓŁPRACA  

– ważnym kierunkiem rozwoju jest realizowanie działań wspólnie z innymi podmiotami, 

wchodzenie w partnerstwa i uczestnictwo w różnych sieciach. Równie ważne jest dla nas 

sieciowanie na poziomie lokalnym, dzielnicowym, miejskim czy krajowym, jak na poziomie 

europejskim. 

 

4.  

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 

– DK DOROŻKARNIA to miejsce zwracające uwagę na wyzwania społeczne. To przestrzeń 

budowania postaw odpowiedzialnych społecznie w zakresie równości szans i otwartości na 

różnorodność kulturową.  

 

5. 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ RAZEM Z MIESZKAŃCAMI POZA MURAMI DOMU KULTURY  



 

7 
 

– wyjście w przestrzeń, poza budynek Domu Kultury DOROŻKARNIA i bezpośredni kontakt  

z mieszkańcami Siekierek jest bardzo ważny dla filozofii tego miejsca. DK DOROŻKARNIA 

chce być przestrzenią, która stanie się forum rzeczywistej dyskusji mieszkańców na 

interesujące ich tematy, zarówno kulturalne, jak i społeczne; miejscem, do którego można 

przyjść, by przedyskutować swój pomysł na działania i dostać wsparcie w jego realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawski Program 

Działań na Rzecz 

Osób 

Niepełnosprawnych 

na lata 2010-20120 

Program 
Wzmacniania 

Wspólnoty 

Lokalnej 2015–
2020 

Program 
Innowacyjna 

Warszawa 2020. 
Program 

wspierania 
przedsiębiorczoś

ci 
Program 

„Rodzina” na lata 

2010–2020 

Program Warszawa 

Przyjazna Seniorom 

na lata 2013–2020 

Program Młoda 
Warszawa.  

Miasto z 
klimatem dla 

młodych  
2016–2020 

Program 
współpracy m.st. 

Warszawy  
z organizacjami 
pozarządowymi  

w 2017 roku 

 

Warszawski 

Program  

Edukacji 

Kulturalnej 

Miasto kultury i 
obywateli. 

Program rozwoju 
kultury w 

Warszawie 
 do roku 2020 

W swoich 
działaniach i planie 

rozwoju DK 
DOROŻKARNIA 
odwołuje się do 

ważnych dla Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

dokumentów 
strategicznych   
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW 

 

Obszar 1 – EDUKACJA 

 

 

Kontekst 

Diagnoza przeprowadzana przy opracowywaniu Programu Rozwoju Kultury w Warszawie na 

lata 2014–2020 pokazała, że oferta kulturalna często jest nieprzystosowana do możliwości 

uczestnictwa różnych grup np. rodziców z małymi dziećmi, osób pracujących do późna, 

seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Bariery te związane są z godzinami zajęć oraz z 

wysokością opłat.  Wyzwaniem w tym obszarze jest opracowanie różnorodnej oferty 

(dopasowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, kobiet i mężczyzn, osób pełniących różne 

role społeczne np. rodziców, dziadków).  

Ważne są działania międzypokoleniowe i działania nakierowane na całe rodziny.  

 

W związku z tym, że w sztuce coraz bardziej zaciera się podział na twórców i odbiorców, 

warto zadbać o to, aby zwiększyć uczestnictwo w kulturze poprzez tworzenie przestrzeni z 

jednej strony – dla twórczości amatorskiej, z drugiej – dla młodych, profesjonalnych artystów.  

 

Domy kultury w większym stopniu niż dotychczas powinny zwracać uwagę na to, że 

twórczość jest procesem, a sam proces ma wartość. Miernikiem twórczości jest nie tylko 

wynik artystyczny w postaci nagrody na festiwalu czy przeglądzie, choć ten również jest 

ważny, bo potwierdza nabyte kompetencje i zachęca do dalszego rozwoju. Z rozumieniem 

kultury jako procesu wiąże się przyznanie prawa do eksperymentowania i doświadczania. 

Sięganie do różnych form artystycznych, czerpanie zarówno z różnych stylistyk, jak i wzorów 

kulturowych jest ważne w budowaniu nowych jakości w kulturze, w odkrywaniu nowych 

„przestrzeni kultury”. 
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PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE: 

 

Projekty i działania autorskie Domu Kultury DOROŻKARNIA: 

 

• STARTER – to projekt wsparcia młodych artystów na początku ich drogi. Pierwsze 

projekty zrealizował tutaj m.in. Tomasz Bagiński, Jakub Łukowski, Rafał Skalski. Mogą z 

niego skorzystać osoby, które chcą zrobić pierwszy spektakl, koncert, wystawę.  

 

• ARTYSTYCZNY INKUBATOR – to program wsparcia i rozwoju niezależnych projektów 

artystycznych. Jeśli masz już za sobą pierwsze kroki na scenie i chciałbyś zrealizować swój 

niezależny projekt, to w Domu Kultury DOROŻKARNIA chętnie Ci w tym pomożemy. W 

ramach Inkubatora swoje projekty realizowali Tomasz Zadróżny z Teatru Baza, Piotr 

Filonowicz  

z Dariuszem Kunowskim ze Sceny na Lubelskiej, a obecnie w ramach programu swoje 

projekty realizuje m.in. Teatr Pijana Sypialnia. 

 

• PRZYSTANEK SZTUKA – scena i galeria Domu Kultury DOROŻKARNI to miejsca, gdzie 

cyklicznie prezentowane są projekty realizowane przez młodych twórców działających 

niezależnie, m.in. spektakle Fundacji Art_Committed czy prezentacje Szkoły Stepowania 

Anuli Kołakowskiej TIP TAP. 

 

• FESTIWALE – zapraszamy do udziału w naszych festiwalach i konkursach: w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ANIOŁ (w lutym w DK DOROŻKANIA), Festiwalu 

BEST OFF – Przeglądzie Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego (w kwietniu w 

kinie Luna), Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych SPONTAN (w czerwcu w Teatrze 

Muzycznym Roma), Konkursie Polskiej Piosenki (w październiku), Konkursie plastycznym 

HISTORY-PAINT (od marca do listopada) oraz Konkursie plastycznym MOJA MAMA – dla 

przedszkoli z Siekierek i Czerniakowa (od marca do maja).  

 

• WSPIERANIA MŁODYCH ARTYSTÓW POPRZEZ WDROŻENIE PRZEZ DOM KULTURY 

DOROŻKARNIA OPRACOWANYCH PRZEZ NICH ROZWIĄZAŃ – DK DOROŻKARNIA 

nie tylko promuje młodych twórców, ale także sama korzysta z wypracowanych przez nich, 

często innowacyjnych, rozwiązań. Przykładem takiego działania jest m.in. zastosowanie 

przez DK DOROŻKARNIA stołu do działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej, 

zaprojektowanego przez Nelę Maniewską (praca dyplomowa przygotowana na Wydziale 

Wzornictwa Przemysłowego ASP w 2017 roku).  

 

Programy miejskie: 

 

• WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ (WPEK) – we współpracy z innymi 
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ośrodkami w ramach WPEK-u DK DOROŻKARNIA realizuje projekty partnerskie z 

Funduszu Animacji Kultury. DOROŻKANIA jest też operatorem Festiwalu Energii 

Kulturalnej, Konferencji Kulturalna EduAkcja Warszawy oraz wydawcą raportów i książek. 

 

• MŁODA WARSZAWA. MIASTO Z KLIMATEM DLA MŁODYCH 2015–2020 – to program, 

który wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jego główne cele to poprawa 

jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. W 

ramach realizacji tego programu DK DOROŻKARNIA jest operatorem Sieci Warszawskich 

Festiwali Młodzieżowych. Jest to grupa robocza istniejąca od marca 2017 roku. W jej skład 

wchodzą producenci jedenastu młodzieżowych festiwali warszawskich. Festiwale 

młodzieżowe to okazja, aby zaprezentować możliwości młodych ludzi zainteresowanych 

kulturą. Za organizację tych festiwali odpowiada tylko i wyłącznie młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych, która od podstaw tworzy wydarzenia artystyczne, przyciągające od 

kilku do kilkuset tysięcy osób. Młodzi producenci korzystają z doświadczeń swoich 

starszych kolegów i koleżanek, którzy angażowali się w organizację festiwali w minionych 

latach. Dla nich dwa razy w roku realizujemy szkolenia w ramach Laboratorium Edukacji 

Kulturalnej.  

 

• Program „Przełącz się na młodzież”. W 2017 roku DK DOROŻKARNIA uczestniczyła  

w pilotażowym programie Centrum Komunikacji Społecznej i Szkoły Liderów. Powstała 

Strategia Realizacji Programów Młodzieżowych do roku 2021. 
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Obszar 2 – ANIMACJA  

 

Kontekst 

Nazwę „Siekierki” widzi się w naszym mieście na tabliczkach z nazwą mostu, elektrociepłowni,  

na wyświetlaczach autobusowych. Do niedawna przeciętny mieszkaniec Warszawy nie 

wiedział o istnieniu tego miejsca, mimo że Siekierki Wielkie i Małe włączono do miasta w 

1916 roku.  

W 1864 roku Siekierki Wielkie i Małe liczyły łącznie 358 mieszkańców. Siekierczanie byli 

wikliniarzami, piaskarzami, dorożkarzami. W latach trzydziestych dwudziestego wieku 

mówiono: Warszawa jest na górze. Tutaj na dole są Siekierki. 

Największe zmiany zaszły w latach trzydziestych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. W 

latach trzydziestych na osiedlu pojawił się bruk, a mieszkańcy otrzymali lepszy dostęp do 

prądu i wody pitnej. Zbudowano Wał Zawadowski, który do dziś ochrania osiedle przed 

powodziami. W roku 1937 otwarto Szkołę Podstawową (dziś SP nr 3 im. Dzieci Powstania 

Warszawskiego). Druga Wojna Światowa to dla mieszkańców czas tragiczny – osiedle zostało 

dwukrotnie w całości spalone. Odbudowę i rozwój osiedla znacznie utrudniły komunistyczne 

władze za sprawą Dekretu Bieruta, który przestał obowiązywać dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych. Wtedy mieszkańcy odzyskali prawo do swojej ziemi; jedni zbudowali 

solidne domy, inni sprzedali ziemię i wyprowadzili się do pozostałych dzielnic Warszawy. 

Wielu osobom Siekierki kojarzą się z Wystawą Budownictwa czy z siedzibą Państwowego 

Instytutu Badawczego NASK. Innym przychodzi na myśl Sanktuarium, które zbudowano na 

miejscu objawień maryjnych w 1943 roku. Obecnie mieści się tam Kolegium Zakonu Pijarów, 

dwie szkoły oraz Stowarzyszenie Parafiada. Już w dwudziestym pierwszym wieku między 

starymi Siekierkami a ulicą Czerniakowską powstały nowoczesne apartamentowce, a między 

starymi, zniszczonymi budynkami z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku pojawiły się 

nowoczesne domy i bogate wille. W związku z tym zmieniła się struktura wiekowa i 

zawodowa mieszkańców. Po pierwsze na Siekierki wróciło pokolenie trzydziestolatków, które 

się tutaj wychowywało. Kolejna grupa to nowi mieszkańcy. Siekierki nadal są oddzielone od 

miasta, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma kanalizacji, telefony i 

Internet docierają drogą radiową. Ale jednocześnie, obok trasy Siekierkowskiej pojawiły się 

ścieżki rowerowe, są tu ogródki działkowe i piękny teren nad Wisłą. Wiele osób jest 

zdziwionych, że w środku miasta można znaleźć takie „wakacyjne” miejsce. 

Siekierki to także społeczność. Oprócz wspomnianych powyżej szkół i kolegium, w 

międzyczasie powstały: Parafialny Klub Sportowy FALCONIA, Uczniowski Klub Sportowy 

Siekierki, Fundacja „Bo Warto” oraz nieformalna grupa Święto Kobiet z osiedla Ku Wiśle. 
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„Osiedle” (nie ma dobrego określenia – słowo „osiedle” to za mało, „dzielnica” to za dużo) 

Siekierki leży w centrum miasta, na zbiegu dwóch dzielnic: Mokotowa i Śródmieścia. 

Samochodem w piętnaście minut można dojechać do Pałacu Kultury i Nauki, Dworca 

Centralnego czy na Ursynów, a w dziesięć minut na Saską Kępę. Na Mokotowie mieszka 

ponad 208 000 osób. Liczba mieszkańców Siekierek da się porównać do małego miasta – 

mieszka tu ok. 18 000 osób. Dla lokalnego domu kultury to olbrzymia zmiana, przed 2010 

rokiem mieszkało tu tylko 4 000 osób. Część zespołu zaczęła pracować w Domu Kultury 

DOROŻKARNIA kiedy mieścił się on jeszcze „wśród pól i łąk”. Teraz znajduje się wśród osiedli 

apartamentowców. 

Sporą szansą na pozyskanie uczestników 

i uczestniczek zajęć są nowi mieszkańcy 

najbliższej okolicy Domu Kultury 

DOROŻKARNIA. W ciągu ostatnich 

pięciu lat rozpoczęła się wielka 

zabudowa okolicznych terenów, które 

do tego czasu stanowiły pola i łąki. 

Okolice ulic Bartyckiej i Bluszczańskiej 

zamieniły się w olbrzymie place budów, 

gdzie powstały, i wciąż powstają, całe osiedla budynków wielo- i jednorodzinnych. Ich 

mieszkańcami są przeważnie młode małżeństwa posiadające dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym lub młodsze. 

 

Starając się opracować ofertę dostosowaną do specyfiki tak zróżnicowanej społeczności, w 

2016 roku pod opieką Fundacji Obserwatorium DK DOROŻKARNIA przeprowadziła badania 

potrzeb mieszkańców Siekierek. Wyniki badań przełożyły się na sposób dystrybucji informacji 

o działalności Domu Kultury (większa aktywność w internecie, dystrybucja informacji 

drukowanych w miejscach użyteczności publicznej) oraz na rozszerzenie oferty. Badania 

pokazały, że mieszkańcom Siekierek brakuje czasu na systematyczny udział w stałych 

zajęciach, ale chętnie braliby udział w weekendowych propozycjach dla rodzin. Oczekiwania 

lokalnej społeczności zaowocowały uruchomieniem we wrześniu 2016 roku Warsztatowni. Są 

to jednorazowe, weekendowe zajęcia dla rodzin, dotyczące różnych form twórczości 

artystycznej: rękodzieła, plastyki, dizajnu, tańca. Warsztaty cieszą się dużym ainteresowaniem, 

dlatego też będą kontynuowane i zostały wpisane w strategię działania DK DOROŻKARNIA.  

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE 

 

Dla mieszkańców Siekierek i nie tylko… 

 

• WARSZTATOWNIA – to cykl całorocznych, rodzinnych zajęć weekendowych 

Uczestnik, widz, odbiorca – są w naszej 

działalności najważniejsi. Z nimi, wśród nich i dla 

nich pracujemy. 

ZESPÓŁ DOMU KULTURY DOROŻKARNIA 
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odbywających się raz w miesiącu. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, którym 

codzienne obowiązki nie pozwalają na udział w zajęciach i warsztatach artystycznych 

uruchomiliśmy Warsztatownię. Uczymy niezwykle przydatnych i praktycznych rzeczy np. 

budowania latawców, wyplatania wiklinowych ozdób, projektowania i produkcji stołków, 

półek i wieszaków czy też malowania obrazów. Planujemy też tworzyć niepowtarzalne 

przedmioty z ceramiki. Przy okazji świąt nauczymy się jak w oryginalny sposób zapakować 

prezent albo wykonać okolicznościowe ozdoby i dekoracje. Uczestnicy warsztatów będą 

mieć okazję, aby zgłębić tajniki różnych profesji: konstruktora, wikliniarza, artysty, malarza, 

dizajnera czy stolarza. Wysoką jakość zajęć gwarantują profesjonalni instruktorzy. 

Będziemy rozwijać Warsztatownię szukając innowacyjnych metod, uważnie wsłuchując się 

w potrzeby i zainteresowania mieszkańców. 

 

• MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - MAL – SIEKIERKI – to rożnego rodzaju „miejsca”, 

które oprócz swojej codziennej działalności wspierają wszelkie pomysły i działania 

społeczne mieszkańców. DK DOROŻKARNIA ideę MAL realizuje jako instytucja otwarta 

na potrzeby społeczności lokalnej. W ramach MAL mieszkańcy mogą realizować swoje 

pomysły oraz przeprowadzać spotkania lokalnych wspólnot mieszkaniowych (w celach 

artystycznych i społecznych).  

 

• SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA oraz ŚWIĘTO SIEKIEREK – coroczne imprezy 

organizowane z myślą o mieszkańcach pobliskich osiedli we współpracy z Fundacją „Bo 

Warto” oraz Szkołą Podstawową nr 3. To jedyne przestrzenie, gdzie spotykają się 

mieszkańcy „starzy” i „nowi”; gdzie mieszkanki przynoszą domowe ciasta, lokalne sklepy 

przekazują nam produkty na wspólnego grilla. To imprezy, które łączą sport, rekreację i 

sztukę. Tradycją stały się mecze mieszkańców Siekierek i przedstawicieli Urzędu Dzielnicy 

Mokotów.  

  

• STARTER SZKOLNY – KULTURA DLA EDUKACJI – DK DOROŻKARNIA, czując się 

współodpowiedzialna za edukację kulturalną uczniów z Siekierek, realizuje warsztaty 

artystyczne w ramach zajęć świetlicowych Szkoły Podstawowej nr 3. 

• WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI I GRUP NIEFORMALNYCH – DK 

DOROŻKARNIA w różny sposób wspiera lokalne grupy i organizacje. Wspieramy m.in. 

Fundację „Bo Warto”, przekazując publikacje o Siekierkach wydane przez Dom Kultury 

DOROŻKARNIA oraz pomagając przy organizacji różnych wydarzeń m.in. kiermaszy, 

spotkań czy czerwcówki.  

• PUNKT BIBLIOTECZNY SKŁAD KSIĄŻEK – przed wojną na Siekierkach nie było biblioteki  

z prawdziwego zdarzenia. Książki znajdowały się w mieszkaniach osób prywatnych, które 

udostępniały zbiory zainteresowanym, prowadząc tym samym „prywatne biblioteki”. W 

latach dziewięćdziesiątych w Starej Dorożkarni przy ul. Kątnej 4 istniał punkt biblioteczny. 

Po latach idea powróciła do Domu Kultury DOROŻKARNIA, po tym, jak w 
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przeprowadzonych wśród mieszkańców badaniach, pojawiła się informacja o potrzebie 

stworzenia takiego miejsca.  

• MIKRO MUZEUM ZAKĄTEK SIEKIERKOWSKI – z okazji obchodów stulecia stołeczności 

Siekierek w DK DOROŻKARNIA zaaranżowana została przestrzeń nawiązująca do 

przeszłości osiedla. W niestandardowy sposób dzielimy się niezwykle bogatą historią. Na 

magnetycznej ścianie umieszczone zostały historyczne fotografie – unikatowe, bo 

pochodzące z rodzinnych archiwów Siekierczan. Bywalcy DK DOROŻKARNIA mogą je w 

dowolny sposób przestawiać, tworzyć kolaże, układać własne opowieści i kompozycje. 

Materiały audiowizualne, nagrania dźwiękowe oraz cała galeria fotograficzna 

umieszczona jest na monitorze. Mikro muzeum uczestniczyło także w grze miejskiej 

Muzeum Powstania Warszawskiego „Raz, dwa, trzy – warszawiakiem jesteś Ty”. 

• WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU 

PARTYCYPACYJNEGO – łączenie historii Siekierek z rozwiązywaniem współczesnych 

problemów mieszkańców tej części Warszawy to wyzwanie jakie stawia sobie DK 

DOROŻKARNIA.  

Jedną z form wspierania mieszkańców w podnoszeniu jakości życia na Siekierkach jest 

wspieranie ich w przygotowywaniach projektów do budżetu partycypacyjnego, np. 

organizowanie konsultacji pomysłów projektowych.  

Przyjedź na Siekierki 
 

• POTAŃCÓWKI NA SIEKIERKACH – w dwudziestoleciu międzywojennym Siekierki były 

miejscem, do którego mieszkańcy innych części Warszawy przyjeżdżali na zabawy i tańce. 

DK DOROŻKARNIA powróciła do przedwojennej mody na potańcówki na Siekierkach. Raz 

na kwartał w Domu Kultury odbywają się międzypokoleniowe dancingi. W informacjach 

szczególnie podkreślamy wielopokoleniowość, która jest dla nas bardzo ważnym 

aspektem budowania relacji i więzi międzyludzkich. 

• PLENEROWE KINO W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA – to projekt łączący w sobie 

elementy integracji, edukacji i rozrywki dla mieszkańców Dolnego Mokotowa: Siekierek, 

Czerniakowa, Augustówki. Projekcje polskich filmów komediowych odbywają się w 

weekendy, w okresie wakacyjnym.  
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Obszar 3 – WIZERUNEK 

 

Kontekst 

 

Wizerunek domów kultury jeszcze do niedawna utożsamiany był z przeciętną jakością, 

słabym zapleczem technicznym, przestarzałą propozycją spędzania czasu wolnego i 

rozwijania zainteresowań oraz pozostawaniem w tyle za trendami. W ostatnim czasie, 

szczególnie po 2010 roku w organizacji i programach domów kultury zaszła ogromna zmiana. 

Teraz są to nowoczesne centra artystyczne z profesjonalnie wyposażonymi specjalistycznymi 

pracowniami, szerokim wachlarzem różnorodnych zajęć (również tych z wykorzystaniem 

najnowszych technologii), otwarte na dialog ze społecznością lokalną i współpracę z 

zagranicą. Pomimo tego w dalszym ciągu, szczególnie wśród mieszkańców stolicy, 

funkcjonuje przekonanie, że dom kultury na pewno nie jest miejscem, w którym mogą znaleźć 

coś interesującego dla siebie. 

 

Na tle warszawskich domów kultury DK DOROŻKARNIA ma swoją markę. Kojarzona jest 

przede wszystkim z dobrym miejscem warsztatowym dla artystycznego rozwoju dzieci i 

młodzieży, projektami międzynarodowymi (od Białorusi po Japonię) oraz z modelowym 

projektem dotyczącym historii lokalnej – „Korzenie Siekierek”. W ciągu roku w DK 

DOROŻKARNIA odbywają się wizyty studyjne związane z programami Narodowego Centrum 

Kultury, programami europejskimi oraz wizyty studentów różnych uczelni. 

 

Obecnie największym wyzwaniem jest dla nas praca nad zmianą stereotypowego 

postrzegania domu kultury oraz stworzenie wizerunku DK DOROŻKARNIA jako miejsca z 

ciekawymi propozycjami również dla dorosłych. Z tego powodu od 2018 roku rozpoczęliśmy 

działalność w sieciach: Warszawskie Domy Kultury oraz ADESTE. Zadaniem pierwszej sieci jest 

stworzenie i realizacja wspólnej kampanii promocyjnej instytucji lub wydarzeń, które pokazują 

stołeczne domy kultury jako nowoczesne centra artystyczne. Druga sieć skupia stołeczne 

instytucje kultury; jej zadaniem jest wzajemne wsparcie oraz realizacja działań na rzecz 

rozwoju kultury w Warszawie. 

 

Dom Kultury DOROŻKARNIA zmienia się. W dalszym ciągu chcemy zajmować istotne miejsce  

na drodze twórczej młodego artysty. Dlatego uczestnikom stałych zajęć i warsztatów 

proponować będziemy dodatkowo udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. 

Wdrażamy nowe propozycje skierowane do lokalnej społeczności (kawiarenka MAL, punkt 

biblioteczny), aktywnych zawodowo dorosłych (zajęcia artystyczne, imprezy) i seniorów. W 

tych działaniach ważne jest zbudowanie odpowiedniego komunikatu oraz dostosowanie 

kanałów informacji, aby dotarła ona do odpowiednich grup odbiorców. W osiągnięciu tego 

celu pomocne będą audyty oraz ewaluacja działań instytucji przeprowadzone z 

zastosowaniem nowych technologii. Obserwując dorosłych uczestników naszych kursów 
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widzimy, jak skutecznie udało nam się zaszczepić im zainteresowanie sztuką i kulturą – 

widzimy, że chętnie uczestniczą w imprezach kulturalnych, będąc przy tym osobami 

wrażliwymi społecznie. Wspólnie z Kolektywem Badawczym planujemy przeprowadzić 

badania wpływu działalności w ruchu amatorskim na młodego artystę. 

 

Zmieniając wizerunek naszej instytucji, uaktualniamy oprawę graficzną (od logotypu przez 

plakaty, afisze, foldery aż po stronę www i newsletter). Ważne jest dla nas łączenie tradycji z 

nowoczesnością, postanowiliśmy więc zachować motyw dorożki, zaprojektowany przez 

sześcioletnią Olę w 1996 roku, z nowoczesną oprawą autorstwa młodej graficzki, Zuzanny 

Puszcz i czcionką Lato autorstwa warszawskiego dizajnera Łukasza Dziedzica.  

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE: 

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW NA ZAJĘCIA I WARSZTATY – wprowadzona została 

sprzedaż internetowa poprzez portal Biletyna. Dzięki niemu uczestnicy lub rodzice mają 

możliwość zapisania się oraz przesłania płatności za zajęcia i warsztaty przez Internet, a także 

monitorowania statusu wpłat. Dzięki portalowi mają też pełną wiedzę o zajęciach, 

ich terminach, osobach prowadzących, cenach (zniżkach) i salach, w których się odbywają. 

System wysyła dodatkowo informacje w przypadku zaległości we wpłatach. Narzędzie to 

ułatwia także kontakt prowadzących z odbiorcami zajęć. Prowadzący mogą monitorować 

frekwencję, a za pomocą jednego „kliknięcia” wysyłać informacje do opiekunów/ osób 

uczestniczących w zajęciach. System wykorzystywany jest też do celów badawczych pozwala 

np. opracować mapę uczestników i uczestniczek zajęć pod względem miejsca zamieszkania. 

NOWE MEDIA – wyciągając wnioski z badań nad publicznością, z prowadzonych w Domu 

Kultury DOROŻKARNIA ankiet oraz z rozmów z widzami, które świadczą m.in. o tym, że 

obecnie nie tylko młodzi ludzie wiedzę o życiu kulturalnym czerpią głównie z Internetu, DK 

DOROŻKARNIA przepracowała swój system dystrybucji informacji. Zmiany dotyczą 

newslettera, strony fanpage na Facebooku oraz kanału na YouTube. Od września 2016 roku 

newsletter wychodzi systematycznie. Na Facebooku zamieszczana jest większa liczba krótkich, 

konkretnych informacji ilustrowanych specjalnie przygotowaną grafiką, zdjęciami i filmami. 

Na specjalne okazje (np. majówka, wernisaż, koncert, spektakl, festiwal) i w celu opowiadania 

o życiu codziennym DK DOROŻKARNIA zaczęliśmy przygotowywać i publikować filmowe 

zapowiedzi oraz komentarze. Rozwijany jest także kanał na YouTube – do 2018 roku 

umieszczonych zostało na nim ok. trzysta filmów. Od 2016 roku zespół pracowników 

zdobywał wiedzę, a dzięki szkoleniom, warsztatom i konferencjom opracowany został 

program funkcjonowania DK DOROŻKARNIA w nowych mediach.   

 

Główne kanały budowania relacji z otoczeniem: 

• YouTube – 110 subskrypcji, ponad 300 odpowiednio opisanych filmów.  
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• Twitter – od momentu założenia w 2017 roku, opublikowaliśmy ponad 300 postów, 

które miały średnio 20000 wyświetleń w ciągu tygodnia. Piszemy o wydarzeniach nie 

tylko w DK DOROŻKARNIA, polecamy także wartościowe konferencje, projekty i 

ciekawe publikacje. 

• Flickr – w tym serwisie internetowym w przejrzysty sposób katalogujemy materiały 

fotograficzne, dokumentujące działalność DK DOROŻKARNIA. Flickr udostępnia 

zdjęcia na zasadzie wolnej licencji, są więc one dostępne dla uczestników. 

• Instagram – w tym fotograficznym serwisie społecznościowym zamieszczamy 

zapowiedzi i relacje z wydarzeń. Będziemy pracować nad zmianą strategii, by nie był 

on jedynie narzędziem relacjonującym naszą działalność, ale aby inspirował, 

intrygował, zaciekawiał. 
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Obszar 4 – WSPÓŁPRACA 

 

Kontekst 

 

Dom Kultury DOROŻKARNIA wyrosła z sektora pozarządowego, w którym współpraca jest 

jedną z najważniejszych wartości. Sprawne funkcjonowanie dzisiejszych społeczności 

narodowych, regionalnych czy lokalnych stawia olbrzymie wymagania. Partnerstwo i dialog 

społeczny zwiększają szansę na to, aby im sprostać. Współpraca oznacza decyzję zespołu/ 

instytucji/ organizacji o podjęciu partnerskiego współdziałania z innymi grupami, 

organizacjami, władzami w celu bardziej skutecznego, twórczego i tańszego rozwiązywania 

problemów. 

 

DK DOROŻKARNIA współpracuje z różnymi instytucjami kultury, organizacjami, podmiotami 

społecznymi (np. szkołami) czy gospodarczymi (np. lokalnymi przedsiębiorcami). Inicjuje i 

wchodzi w skład różnorodnych sieci współpracy. Sieci współpracy to formy oparte na luźnych 

zasadach.  

Celem takiej współpracy jest głównie wymiana informacji. Instytucje/ organizacje 

członkowskie mogą przystępować do niej bądź rezygnować z uczestnictwa bez większych 

trudności, nie wywierając większego wpływu na istnienie sieci. Model zarządzania jest 

nieformalny. Organizacje członkowskie nie rezygnują niemal w żadnym stopniu ze swojej 

autonomii. Podział zasobów odbywa się w większości w dziedzinie idei, wiadomości, 

sprawozdań, komunikatów itd. Wielką zaletą tej formy współpracy jest elastyczność. 

Przykładem takiej sieci, w której bierze udział DK DOROŻKARNIA jest m.in. Sieć 

Młodzieżowych Festiwali Szkolnych czy European Network of Culture Centres.  

 

Inną formą współpracy jest działanie w koalicjach. Definicja koalicji wypracowana w 

Laboratorium Edukacji Kulturalnej i przyjęta przez DK DOROŻKARNIA określa ją jako:  

trwałe, długofalowe, oparte na partnerskich relacjach porozumienie, w ramach którego możliwe 

jest prowadzenie rozmaitych form współpracy, które służy osiąganiu złożonych i dalekosiężnych 

celów.1  

Jest to forma, której celem jest nie tylko wymiana informacji i doświadczeń, ale także 

realizacja wspólnych zadań. Dużą wagę przywiązuje się do tego, kto wstępuje do koalicji oraz 

co się dzieje, gdy jeden z członków z niej rezygnuje. Procesy zachodzące w koalicji i jej 

struktury są bardziej sformalizowane. Jest to forma bardziej stabilna niż sieć, ale po 

zrealizowaniu określonego celu czy zadania często ulega rozwiązaniu. Koalicja może mieć 

charakter krótkoterminowy lub długofalowy. Przykładem współpracy krótkoterminowej DK 

DOROŻKARNIA w koalicjach są takie działania jak Art. Mokotów, Młodzi Artyści Mokotowa – 

                                                           
1 Marta Lewandowska, Po co tworzyć koalicję? Opowieść inspirowana II filarem Laboratorium Edukacji 

Kulturalnej w: Laboratorium Edukacji Kulturalnej, Warszawa 2018, s. 50, http://www.wpek.pl/pi/126104_1.pdf 

(dostęp 28.09.2018). 
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MAM to!, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej „Widelcem po sztuce” oraz „Mokotów – 

Dzielnica Kultury”. DK DOROŻKARNIA podejmuje też współpracę o charakterze systemowym i 

długofalowym. Przykładem takiej formy współpracy jest prowadzenie wspólnie z Biblioteką 

Publiczną w Dzielnicy Mokotów punktu bibliotecznego Skład Książek czy też prowadzenie 

Spółdzielni Kultury. 

 

Jak widać, zgodnie z ideą „otwartego domu kultury”, wypracowaną w ramach Laboratorium 

Edukacji Kulturalnej, DK DOROŻKARNIA angażuje się i wspiera formy współpracy 

zróżnicowane pod względem złożoności celów, stopnia skomplikowania zadań, natężenia 

powiązań, jakimi podmioty współpracujące są ze sobą związane czy sformalizowania 

struktury.  

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE 

 

WSPÓŁPRACA LOKALNA  

 

• PARTNERSTWO DLA SIEKIEREK – realizowane wspólnie z Fundacją „Bo Warto”, Szkołą 

Podstawową nr 3 i Kolegium Zakonu Pijarów. 

 

WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE DZIELNICY MOKOTÓW 

 

• TEATR BAZA – Studio Teatralne założone przez reżysera i pedagoga teatralnego 

Tomasza Zadróżnego, który po pięciu latach działania przy Domu Kultury DOROŻKARNIA 

otrzymał siedzibę przy ulicy Podchorążych 39. Od tego czasu Studio Teatralne stało się 

jedną z wielu form działania Teatru Baza.  

 

• MOKOTOWSKI FORMAT SZKOLNY – to projekt partnerstwa z mokotowskimi szkołami.  

W DK DOROŻKARNIA, poprzez różnego typu działania artystyczne m.in. rysunek czy 

zajęcia teatralne, uczniowie poznają lokalną historię niezwykłego miejsca jakim są 

Siekierki.  

 

• PUNKT BIBLIOTECZNY SKŁAD KSIĄŻEK – wspólnie z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy 

Mokotów prowadzimy punkt biblioteczny.  

Dla zespołu DK DOROŻKARNIA w każdej formie współpracy istotą są partnerskie relacje, 

rozumiane jako: zaufanie, dialog, lojalność, szacunek, świadomość samych siebie i siebie 

nawzajem, prawo do błędów, wsparcie, dobrowolność, prawo do rozstania się, dzielenie 

się zadaniami według możliwości, wspólne wartości i cele, ale też prawo do odrębności.  
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• WSPÓŁPRACA MOKOTOWSKICH INSTYTUCJI KULTURY (domów kultury i bibliotek) – 

produkcja wspólnych wydarzeń i festiwali artystycznych: Art. Mokotów, Młodzi Artyści 

Mokotowa – MAM to!, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej „Widelcem po sztuce” 

oraz „Mokotów – Dzielnica Kultury”. 

 

 

WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE MIASTA WARSZAWY 

 

• SPÓŁDZIELNIA KULTURY – DK DOROŻKARNIA jest operatorem programu Spółdzielnia 

Kultury  

w ramach miejskich programów Warszawski Program Edukacji Kulturalnej i Warszawa 

Lokalnie. Spółdzielnia Kultury to „internetowa przestrzeń”, w której instytucje, organizacje, 

grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – 

przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Wśród nich znajdują się również Miejsca 

Aktywności Lokalnej (MAL), które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną. 

Spółdzielnia Kultury powstała z inicjatywy dzielnicowych domów kultury. 

• SIEĆ ADESTE – skupia ok. siedemdziesięciu warszawskich instytucji kultury: teatry, muzea, 

galerie, domy kultury (przy czym dla sieci nie ma znaczenia czy są to instytucje 

dzielnicowe, miejskie czy wojewódzkie). Pod kierunkiem specjalistek z dziedziny rozwoju 

publiczności, instytucje kultury poznają i rozwijają metody pracy koncentrujące się na 

ilościowym i jakościowym rozwoju publiczności wydarzeń kulturalnych. Spotkania sieci 

odbywają się raz w miesiącu.  

• FORUM KULTURY MAZOWSZE – to samorządne, dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób 

działających na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie. Udział w Forum ma 

charakter społeczny. 

 

• SIEĆ WARSZAWSKICH FESTIWALI MŁODZIEŻOWYCH – od marca 2017 roku w Warszawie 

funkcjonuje nieformalna grupa złożona z producentów Warszawskich Festiwali 

Młodzieżowych. Młodzieżowe festiwale to wyjątkowa okazja do pokazania zdolności i 

potencjału młodych ludzi, zajmujących się szeroko pojętą kulturą. W zależności od typu 

festiwalu artyści prezentują umiejętności teatralne, taneczne, muzyczne, filmowe, plastyczne 

oraz wiele innych. Z roku na rok, sukcesywnie wzrasta liczba osób biorących udział w tych 

przedsięwzięciach. Za ich organizację odpowiada tylko i wyłącznie młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych.  

 

 

 

http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
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Obszar 5 – ZESPÓŁ 

 

Kontekst 

 

DK Dorożkarnia jest miejscem społeczności, w tym także zespołu, który realizuje cele 

strategiczne instytucji. Ludzie pracujący i współpracujący z Dorożkarnią wpływają twórczo na 

wewnętrzną kulturę organizacji. Jesteśmy zespołem, który buduje swoją strategię zgodnie z 

założeniami idei „organizacji uczącej się” (Peter Senege).  

 

Organizacja ucząca się to organizacja/ instytucja, w której ludzie poszukują wciąż nowych 

możliwości osiągania pożądanych efektów, tworzą nowe wzorce niestereotypowego myślenia, 

rozwijają się w pracy zespołowej, stale się uczą. Organizacja ucząca się jest organizacją biegłą 

w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy, oraz w modyfikowaniu swoich zachowań w reakcji na 

nową wiedzę i doświadczenie. Takie zarządzanie ludźmi prowadzi do wypracowywania przez 

instytucję kultury innowacyjnych rozwiązań i udoskonaleń, przez co staje się ona „liderem 

zmiany” społeczno-kulturalnej.  

 

Istotnym elementem dla dalszego rozwijania się pozytywnej kultury organizacji DK 

Dorożkarnia będzie nacisk położony na politykę kadr i związaną z nią inwestycją w rozwój 

osobisty i zawodowy zespołu Dorożkarni.  

 

W 2016–2017 r. zespół pracowników DK DOROŻKARNIA uczestniczył w programie rozwoju 

kadr Laboratorium Edukacji Kulturalnej (w ramach Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej). Program warsztatów i spotkań szkoleniowych rozpoczął blok trzech szkoleń 

obowiązkowych dla pełnego zespołu domu kultury, na który złożyły się: autodiagnoza, 

warsztat  

z komunikacji interpersonalnej i warsztat z planowania, określający wizję i kierunek rozwoju  

DK DOROŻKARNIA. Następnie kontynuowaliśmy pracę w ramach bloku czterech szkoleń 

obowiązkowych. Tematyka szkoleniowa obejmowała: Wskaźniki jakościowe, Budowanie 

koalicji, Nowe technologie i Rzecznictwo. Blok zajęć obowiązkowych zakończyła indywidualna 

praca na rzecz budowania wizerunku. W roku 2017 w ramach III filaru Laboratorium 

pojedynczy pracownicy DK DOROŻKARNIA uczyli się jak zarządzać projektem, pracować z 

wykorzystaniem metod animacyjnych, promować działania oraz budować wizerunek instytucji 

kultury.  

 

Zespół DK DOROŻKARNIA w 2017 roku brał udział w, sfinansowanym przez Biuro Kultury, 

programie Fundacji Kultury bez Barier (praca z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi, 

wzrokowymi, słuchowymi) oraz w międzynarodowym programie Audience Development – 

programie rozwoju publiczności. W 2017 roku DK DOROŻKARNIA wzięła także udział w 

pilotażowym projekcie „Przełącz się na młodzież” jako jedna z kilkunastu instytucji i placówek 
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miasta stołecznego Warszawy. Projekt został zrealizowany w ramach programu „Młoda 

Warszawa”. W trakcie realizacji powstał dokument strategiczny na temat realizacji działań z 

młodzieżą do roku 2021. 

 

Od 2018 r. DK Dorożkarnia bierze udział w miejskim Programie „Ochotnicy Warszawscy”. 

 

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE:  

 

BADANIE ODBIORCÓW I ICH OPINII NA TEMAT ZAJĘĆ – doceniając wagę informacji, 

które możemy pozyskać od naszych odbiorców, postanowiliśmy zbadać widownię DK 

DOROŻKARNIA. 

 

Części badania: 

– po pierwsze – monitorowanie statystyk (dane z Facebooka, ze strony internetowej, z 

newslettera, z serwisu YouTube i z portalu Biletyna). Za pomocą tych bezpłatnych narzędzi 

mogliśmy zgromadzić informacje dotyczące np. liczby odbiorców poszczególnych kanałów, 

ich wieku, miejsca zamieszkania. Analizując te dane zmieniliśmy sposób komunikacji w 

Internecie, zmieniliśmy przekazywane treści pod względem jakościowym i wizualnym. 

–  po drugie – ankieta dla widowni. Pod opieką Fundacji Obserwatorium w 2016 roku 

przygotowaliśmy specjalną ankietę dla naszej publiczności i osób uczestniczących w 

warsztatach. Krótka, „wydzierankowa” ankieta zawierała cztery pytania dotycząca: płci, wieku, 

miejscu zamieszkania oraz informacji na temat źródła wiedzy o wydarzeniu. Ankiety 

prowadziliśmy podczas weekendowych zajęć Warsztatowni oraz przed premierowymi 

spektaklami. W obecnej chwili staramy się zakupić program z czytnikiem do skanowania 

ankiet. 

–  po trzecie – rozmowy z publicznością. Rozmowy takie przeprowadziliśmy w czasie Święta 

Siekierek w 2016 i 2017 roku. Gościom zadaliśmy pytania: gdzie mieszkają, skąd dowiedzieli 

się o wydarzeniu i czy znają Dom Kultury DOROŻKARNIA. Analiza danych pokazała, że osoby 

uczestniczące w Święcie Siekierek to głównie mieszkańcy i mieszkanki osiedla Siekierki, o 

wydarzeniu dowiedzieli się przede wszystkim z Internetu i z plakatów rozwieszonych w 

przestrzeni lokalnej. Większość odbiorców znała DK DOROŻKARNIA. 

 

W 2018 roku po raz pierwszy w historii naszej instytucji przeprowadziliśmy badania 

uczestników naszych grup jako pilotaż ogólnopolskich badań realizowanych przez 

Akademię Teatralną w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wspólnie z 

Kolektywem Badawczym. Kolejnymi obszarami naszych działań będą roczne  ewaluacje 

pracowników  i współpracowników, uruchomienie spotkań, z które zaowocowałyby 

interdyscyplinarnymi projektami oraz badanie potrzeb edukacyjnych pracowników. 
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PODSUMOWANIE 

 

W procesie realizowania założeń strategicznych oraz misji i wizji DK Dorożkarnia na kolejne 

lata istotna jest dla nas wrażliwość na zmieniające się konteksty kulturowe i społeczne.  

Dlatego jakościowa ewaluacja w zakresie realizacji celów wymagać będzie od nas szczególnej 

uwagi, aby na bieżąco wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Siekierek, stolicy , 

turystów i lokalnych środowisk kulturotwórczych. Ponadto istotna jest dbałość także o 

przewidywalność polityki finansowej instytucji, która zapewni efektywne realizowanie zadań i 

uaktualnionej strategii DK Dorożkarnia oraz pozwoli na rozwijanie nowych idei. Stawiamy 

zatem na nieustanny dialog i zaangażowanie ze wszystkimi interesariuszami DK Dorożkarnia, 

bo wspólnie odpowiadamy za organizację naszego lokalnego życia kulturalnego.  

 

  


