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Wprowadzenie
Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” zwany przez uczestników badania „Tarczyńską 11” mieści się
na parterze kamienicy na Ochocie, nieopodal ulicy Raszyńskiej, niemal na tyłach Placu Zawiszy. W tej kamienicy,
w latach 1955-1957 działał „Teatr na Tarczyńskiej” założony przez Mirona Białoszewskiego. To miejsce, jak
widać ma długą tradycję działań dla mieszkańców.
Powołanie Centrum do życia wynikało z działań rewitalizacyjnych prowadzonych na Ochocie i potrzeby
stworzenia miejsca do którego można zaprosić mieszkańców okolicznych kamienic, zwłaszcza tych w których
rodzinach występuje problem alkoholowy. Teraz charakter i profil działania Centrum rozszerzył się, choć przez
fakt, że jednostką odpowiedzialną za jego prowadzenie jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy, grupy społeczne wymagające wsparcia czy pomocy są z pewnością grupą odbiorców.
Nadal też w tygodniu prowadzone są zajęcia dla osób z problemem alkoholowym.
Badanie, którego wyniki tu opisano, zostało przeprowadzone w dniach 25.10-25.11.2016. Jego realizacja
przebiegła w przyjaznej i otwartej atmosferze. Po początkowych trudnościach z dodzwonieniem się, zrealizowano
plan założonych działań badawczych, czyli:
1. Analiza dokumentów (regulamin, dokument dla osób korzystających z pomieszczeń Centrum,
sprawozdanie, fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz blog 1;
2. Wywiad indywidualny z koordynatorem;
3. Wywiad grupowy z prowadzącymi – dwie osoby;
4. Dwa wywiady grupowe z uczestnikami – po pięć osób każdy;
5. T ajemniczy klient - przeprowadzone dwukrotnie według scenariusza – w którym badany raz był
odbiorcą, raz osobą aktywną chcącą podjąć działanie w DS,
6. Sonda – zebrano 30 wywiadów swobodnych, przeprowadzonych w dniach 28 i 31.10, 2 i 5.11.2016 r.
głównie wzdłuż ulicy Tarczyńskiej i Długiej, ale też na ulicy Asnyka i Filtrowej.

W raporcie wymiennie stosujemy skróty:


Centrum – Tarczyńska 11 – Centrum „Sami Sobie” - dla oznaczenia Centrum Samopomocy
Mieszkańców „Sami sobie”



DS. i dom – dla określenia domu sąsiedzkiego

Dziękujemy serdecznie za pomoc w badaniu i możliwość spotkania z uczestnikami, którzy podzielili się z nami
swoimi spostrzeżeniami.

Rola organu prowadzącego domy sąsiedzkie
Organem, który powołał Centrum jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu dla Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy. Zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń i sprzętu Centrum Samopomocy

1

http://tarczynska11.blogspot.com/
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Mieszkańców „Sami Sobie”2 nadzór prowadzi Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota, zaś w praktyce koordynator
zwraca się do Naczelnika Wydziału. Relacje między organem zarządzającym, a Centrum opierają się na
znacznej samodzielności koordynatorki, która sama dobiera osoby i organizacje do współpracy, konsultując
różne kwestie z Naczelnikiem wydziału. Koordynatorka raz w roku przesyła Naczelnikowi sprawozdanie
z funkcjonowania Centrum.
Rola Wydziału jest raczej monitorująca, niż aktywnie wspierająca. Naczelnik i Wydział raczej odpowiada na
prośby zgłaszane przez koordynatorkę, niż inicjuje sam jakieś rozwiązania. To koordynatorka planuje program
zajęć i stara się zorganizować różne materiały dla Centrum.
Gdy koordynatorka chce wprowadzić jakieś nowe działania zawsze prosi o zgodę Naczelnika, jak na przykład
w przypadku propozycji, by organizacje, które korzystają z miejsca na Tarczyńskiej 11, wrzucały coś do
specjalnej puszki, z której potem można dołożyć się np. do ciastek na podwórkową Gwiazdkę.
W prowadzeniu Centrum z pewnością pewną pomocą jest fakt, że koordynatorka ma dobre relacje zarówno
z osobami, które działały na Tarczyńskiej jeszcze przed jej przyjściem jak i z osobami z zewnątrz działającymi na
rzecz osób starszych, które chętnie współtworzą ofertę na Tarczyńskiej 11. Koordynatorka docenia swoją
samodzielność w poradzeniu Centrum. Jest to też wyraz zaufania ze strony organu nadzorującego do osoby,
która kieruje placówką.
(Choć, jak wynika z badań, Wydział ma bardzo ograniczoną pulę pieniędzy na działanie Tarczyńskiej 11, to
zatrudnienie osoby stojącej na jego czele i zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa w postaci umowy o pracę
jest priorytetem).

2

Regulamin udostępniania pomieszczeń i sprzętu Centrum Samopomocy Mieszkańców „SAMI SOBIE” przy Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota Tarczyńska 11 podstawa prawna § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy.
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Oferta
Analiza celów działania domu sąsiedzkiego
Podstawą do powołania Centrum były działania podejmowane w ramach „Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy
Ochota m. st. Warszawy 2005-2013” i potrzeba stworzenia miejsca dla osób z rodzin z problemem alkoholowym.
W obecnie prowadzonej działalności kwestia wspominanych wyżej odbiorców nie była szczególnie podkreślana.
Poza powyższą diagnozą nie było prowadzone inne badanie potrzeb mieszkańców.
Regulamin udostępniania pomieszczeń i sprzętu Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” wskazuje cel
i działania Centrum w następujący sposób:

Działalność Centrum skierowana jest na
potrzeby mieszkańców m.st. Warszawy,
szczególnie mieszkańców Dzielnicy Ochota i
organizacji pozarządowych prowadzących
działalność na terenie Dizlenicy Ochota.

Celem działania Centrum jest realizowanie
we współpracy z organizacjami
pozarządowymi programów społecznych
skierowanych do lokalnych społeczności.

Zadaniem Centrum jest rozpoznawanie
potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy, a
szczególnie dzielnicy Ochota, oraz wspieranie
i aktywizowanie lokalnych organizacji
pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców Dzielnicy Ochota.
Rysunek 1: Cele i zadania Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”, na podstawie Regulaminu.

Warto zwrócić uwagę, że w powyższych zapisach w centrum działań postawione są organizacje pozarządowe,
nie zaś sami mieszkańcy. Oczywiście podejmowane działania mają służyć mieszkańcom, jednak jako pierwsi
partnerzy wskazano formalne podmioty trzeciego sektora. Takie podejście widać w ofercie Centrum. Z jednej
strony wynika to z możliwości przestrzennych, którymi dysponuje (czyli mało miejsca na różne aktywności),
z drugiej zaś - z grupy odbiorców, którymi w przeważającej części są seniorzy, którzy niezbyt chętnie podejmują
się samodzielnych działań.
Ani organ prowadzący, ani koordynator nie prowadzi stałego monitoringu działań rozumianego jako bieżące
śledzenie wydarzeń oraz liczby osób, które z nich korzystają. Podejmowane były takie próby, jednak z nich
zrezygnowano. Uczestnicy, którzy brali udział w wywiadzie powiedzieli też, że nie chcieliby się podpisywać na
żadnej liście. Warto jednak zaznaczyć, że placówka, która prowadzi działania finansowanie z budżetu gminy
powinna być w stanie choćby orientacyjnie przedstawić liczebności odbiorców korzystających z działań. (Na co
zwracał też uwagę naczelnik Wydziału w dzielnicy).
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Prowadzone działania
Miesięczny harmonogram zajęć jest ogólnie dostępny - umieszczany jest na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Ochota3, na prowadzonym blogu 4, a także na fanpage’u na portalu Facebook 5. Jest oczywiście też
dostępny na miejscu i wygląda następująco 6:

Zdjęcie 1 Harmonogram zajęć w listopadzie 2016 na Tarczyńskiej 11 – ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy
Ochota

Harmonogram zajęć, już bardziej odręczny, wisi też w sali w Centrum:

3

http://www.urzadochota.waw.pl/page/639,tarczynska.html
http://tarczynska11.blogspot.com/
5 https://www.facebook.com/Tarczy% C5% 84ska-11-287601991254279/?fref=ts
6 Stan na 29 listopada 2016
4
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Zdjęcie 2: Grafik zajęć w Centrum w podziale na dni tygodnia

Wśród zajęć prowadzonych w ostatnich miesiącach były między innymi:


Zajęcia komputerowe dla seniorów (prowadzone od lat);



Stowarzyszenie Ruch Samopomocy Kobiet prowadzi zajęcia CLUB COGITO podczas których
uczestniczki grają między innymi w gry planszowe a także ma miejsce gimnastyka rąk;



Zajęcia teatralne;



Język angielski;



Zajęcia malarskie;



Spotkania wokół książek i lektur;



Spotkania tematyczne z obszaru psychologii np. dla rodziców, czy osób z problemem alkoholowym, czy
grupa wsparcia psychologicznego dla osób po kryzysach (co drugi tydzień);



Spotkania tematyczne dotyczące porad obywatelskich;



Spotkania sąsiedzkie np. „Gadki u sąsiadki”.

Prowadzone są także inne okazjonalne działania np. w listopadzie: spotkanie sąsiedzkie w soboty, czy mały
kiermasz „Starocie na Ochocie”. Koordynatorka, która odpowiada za układ zajęć , przyznała, że w poniedziałek
plan jest luźniejszy, by miała rezerwę dla jakichś spotkań nieprzewidzianych a potrzebnych. Poza tym miejsce
jest zawsze wykorzystane.
Wśród sukcesów wymienia się głównie dwie formy zajęć: zajęcia komputerowe oraz język angielski. Te dwie
oferty pojawiły się jeszcze zanim obecna koordynatorka objęła opiekę nad Centrum. Zajęcia komputerowe
początkowo prowadzili wolontariusze (jedna z osób zrekrutowała się spośród uczestników innych zajęć). Miasto
dofinansowało sprzęt oraz niezbędne materiały, powstał podręcznik. Spotkania cieszyły się takim
zainteresowaniem, że za namową Urzędu Miasta napisano projekt, na który uzyskano dofinansowanie (dokładnie
Stowarzyszenie Centrum Pomocy Kobiet wraz z prowadzącą zajęcia wolontariuszką). Dzięki temu prowadzący
dostają również wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. Zdaniem uczestniczek mankamentem jest to, że kurs jest
krótki (jedna osoba może wziąć w nim udział raz i obejmuje on jedynie 20 godzin). Apetyt rośnie w miarę jedzenia
i wszystkie uczestniczki mówiły o potrzebie kontynuacji zajęć.
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Pytanie o sukcesy Centrum okazało się trudne, ponieważ badani mówili często: Wszystko jest sukcesem, całe to
miejsce - że ono w ogóle jest. Podkreślano to wielokrotnie, że obecna forma Centrum oferująca działania
skierowane głównie do osób starszych (choć nie wyłącznie, bo są również spotkania dla rodziców małych dzieci)
spełnia oczekiwania tej grupy osób. Jak mówiła jedna z badanych:
Powinny być takie miejsca, bo stale jesteśmy w wielkim mieście, wielkich blokach, samotni,
w których się ludzie nie znają. A to jest miejsce, gdzie można przyjść i pobyć.
Choć z pewnością w Warszawie są takie miejsca, to szczególnie przypadło do serca osobom, które wzięły udział
w badaniu. Warto podkręcił, że niektóre panie przyjeżdżają z daleka (nawet z Ursusa) ponieważ w ich okolicy nie
ma takiej oferty.

Odbiorcy działań
Profil odbiorcy Centrum w zdecydowanej większości stanowią obecnie seniorzy. Wynika to głównie z tego, że
koordynatorka ma dobry kontakt z osobami w wieku 60 plus, zna ich potrzeby. Umie z nimi rozmawiać i dotrzeć
do nich a także zapewnić atmosferę, w której dobrze się czują i chętnie przychodzą. Na to, że koordynatorka
potrafiła stworzyć miejsce dostosowane do ich potrzeb świadczy poniższa wypowiedź:
To jest miejsce bezpiecznie. My się tu czujemy swobodnie, całkowicie w każdej sytuacji bezpiecznie.
Możemy sobie pogadać, możemy w połowie zajęć wyjść. To jest tak ogromnie ważne szczególnie dla
osób powyżej 50-tki.
Wcześniej, zanim obecna koordynatorka objęła opiekę nad Centrum, do tego miejsca przychodziło więcej dzieci
i młodzieży. Ale jak przyznaje jedna z rozmówczyń: dzieci wykorzystały ofertę i się zmieniło. Jak mieliśmy trochę
poczęstunku tutaj, herbata, ciasteczka, coś przyciągało dzieci. Bo z tego, co się orientuje parę dzieci z takich
patologicznych rodzin alkoholowych i one znajdowały sobie taką przestrzeń, że mogły posiedzieć, napić się
herbaty, trochę słodyczy zjeść itd. Ale ponieważ nie było na to żadnych pieniędzy, tylko my wszystko własnym
sumptem albo właśnie przynosili seniorzy też. W obecnej formule dzieci nie są brane pod uwagę jako odbiorcy
działań, wyjątek stanowią działania na podwórku (Dzień Sąsiada i Gwiazdka).
Inną kwestią jest to, że dla młodzieży przestrzeń Centrum jest mała. Nie ma możliwości zrobienia tam zajęć
sportowych, czy z gotowania, o które kilka osób pytało. Niektórzy mówili też, że dzieci czasami gwarem
dokazywały mieszkańcom kamienicy. Takich problemów nie ma z grupą seniorów, którzy większość zajęć mają
w budynku a nie na podwórku, jak konkretnie powiedziała jedna z pań: My nie wychodzimy na podwórko, inni
wychodzą tam.
Odbiorcy działań przychodzą cały dzień. Niektóre zajęcia są rano, inne trwają do wieczora. Na pewną specyfikę
zwróciły uwagę uczestniczki wywiadu grupowego, które mówiły o tym, iż niektórzy seniorzy nie lubią wychodzić
na dwór zimą w obawie przed różnymi infekcjami. Panie znały dwie takie osoby. Są też ich zdaniem uczestnicy,
którzy generalnie są aktywniejsi w okresie letnim, a inni wolą czas zimowy, gdy nie mogą jeździć na działki czy do
parków.
Warto też podkreślić, że koordynatorka ma też bardzo dobry kontakt z mieszkankami kamienicy, z którymi
w miesiącach letnich siedzi na podwórku, pije herbatę i rozmawia. Część z nich przychodzi na zajęcia do
Centrum.
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Zasoby
Zagospodarowanie przestrzeni
Centrum Samopomocy „Sami Sobie” znajduje się w podwórku kamienicy przy Tarczyńskiej 11 w lokalu nr 24.
Jest otwarte codziennie od 9.00 do 19.00 (w niedziele okazjonalnie). Żeby się do niego dostać trzeba zadzwonić
na domofon w bramie, która na co dzień jest zamknięta. Na poniższych zdjęciach widać kolejne etapy, które
prowadzą uczestników do Centrum:

Zdjęcie 3: Brama przy podwórku Tarczyńskiej 11 wraz z szyldem Centrum „Sami Sobie”. Żeby wejść trzeba
zadzwonić domofonem.
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W podwórzu widać po lewej stronie dwa okna Centrum:

Zdjęcie 4: Podwórko Tarczyńskiej 11 z oknami Centrum „Sami Sobie”.

Natomiast drzwi do wejścia na klatkę, z której wchodzi
się do Centrum, prezentują się w następujący sposób.
Za drzwiami znajdują się schody na półpiętro.

Zdjęcie 5. Drzwi do kamienicy, w którym znajduje się
Centrum „Sami Sobie”.

Stali bywalcy zajęć znają kod do wejścia i sami otwierają sobie drzwi. W pewnym momencie mieszkańcy
kamienicy wyrazili sprzeciw wobec udostępniania kodu „obcym osobom”. W związku z oporem mieszkańców
przed zupełnie otwartą formą miejsca do Centrum trzeba wchodzić korzystając z domofonu. Jedynie podczas
wydarzeń podwórkowych jak Gwiazdka czy Dzień Sąsiada, brama jest otwarta.
W Centrum są dostępne dla uczestników dwa pomieszczenia: mała salka po lewej stronie od wejścia, która
stawowi jednocześnie sekretariat jak i salę komputerową (na dolnym zdjęciu po lewej) oraz główna sala, która ma
około 30-35 m 2, w której są stoły, szafy na różne materiały, jest też aneks kuchenny ze zlewem, szafkami
i lodówką. W niej odbywają się wszystkie pozostałe zajęcia.
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Zdjęcie 1: sala komputerowa/sekretariat

Zdjęcie 2: zajęcia z gier planszowym w sali większej
(głównej)

W dużej sali jest również tablica informacyjna wraz z kontaktami do prowadzących, pokazana na zdjęciu na
stronie 7. a także wywieszone są prace uczestników zajęć malarskich (widoczne na zdjęciu powyżej po prawej
stronie). Oprócz tego w Centrum jest mały korytarz, toaleta a także magazynek, gdzie trzymane są wiadra,
szczotki itp.
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Oprócz tego pół roku temu do dyspozycji
Centrum Urząd Miasta przekazał
mieszkanie, które znajduje się vis a vis
w podwórku. Jest to pomieszczenie,
które wymaga remontu i dostosowania
do potrzeb Centrum. Co więcej, nie ma
tam na razie ogrzewania, więc jest
bardzo zimne. Są w nim dwa
pomieszczenia, z których jedno widać
obok a drugie to bardzo obszerna
łazienka, cała wyłożona kafelkami,
w której koordynatorka na razie trzyma
materiały pomocnicze na różne okazje.
Na razie te pomieszczenia nie pełnią
żadnych funkcji w realizowanych
zajęciach, uczestnicy wywiadu twierdzili
nawet, że te pomieszczenia nie należą
do Centrum.

Zdjęcie 6:Jedno z pomieszczeń w przekazanym mieszkaniu

Analizując przestrzeń Tarczyńskiej z pewnością można powiedzieć, że jest mała. Z jednej strony jest mało
miejsca na już realizowane zajęcia, z drugiej nie ma przestrzeni, w której można by po prostu usiąść z herbatą
i porozmawiać, nie przeszkadzając nikomu. Jeśli w sali komputerowej nie ma akurat zajęć, to tam można usiąść
na chwilę. Jednak do dyspozycji są tylko plastikowe krzesła, nie zachęcające do dłuższego pozostania. Jak mówi
jedna z uczestniczek wywiadu:
Tu nie ma przestrzeni, sali gdzie można by usiąść. Nie wpadamy na kawę tylko na nasze zajęcia (…)
musimy się wymieniać. Byłoby to potrzebne (by taka przestrzeń była – red.).
Dlatego też panie nie przychodzą poza swoimi zajęciami, choć miałyby na to ochotę. Być może też, gdyby było
miejsce na to, by spokojnie usiąść i porozmawiać pojawiłoby się więcej inicjatyw wychodzących od mieszkańców.
Jednak mała przestrzeń może mieć też zalety i na nie wskazują rozmówczynie - daje im ona poczucie
bezpieczeństwa. Na pytanie czy nie potrzebna, by była większa przestrzeń jedna z pań odpowiedziała: Wtedy
byłby dom kultury i wszystkie stwierdziły, że nie jest to potrzebne. Inna też wyraziła obawę o komplikacje
w zarządzaniu Centrum, gdyby było więcej grup:
Ale ja sobie nie wyobrażam, by były większe grupy. Trzeba by nie lada lidera by to wszystko opanował.
Z pewnością większy lokal oznaczałby większy ruch, więcej grup, na co wydaje się nie ma chęci ze strony
badanych (sytuacja opisana jeszcze w dalszej części raportu).
Badani zapytani o miejsce mówią najpierw o zaletach i tym , co daje im przychodzenie do Centrum. Dopytywani
wskazują, że można by je ładniej urządzić, postarać się by duża sala była mniej zagracona, czy inaczej
zaaranżowana. Widzą konieczność np. zmiany umywalki w łazience. Jednak zdają sobie sprawę, że nie ma na to
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pieniędzy. Z drugiej strony zapytane, czy same nie chciałyby czegoś tu zmienić mówią, że sala jest wspólna dla
wszystkich. Nie widać chęci samodzielnego podejmowania działań, raczej dostosowanie się do wspólnie
wypracowanej przestrzeni (czy też zarządzanej przez kogoś innego).

Inicjatywy koordynatora/inicjatywy mieszkańców
Zasadniczo za kierowanie Centrum Tarczyńska 11 odpowiedzialna jest koordynatorka, która ma dostęp do
kluczy, ustala harmonogram zajęć (w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia).
Koordynatorka, we współpracy z organizacjami, które zgłaszają się do poprowadzenia różnych zajęć ustala
miesięczny plan zajęć oraz pilnuje, by osoby, które mają prowadzić zajęcia, odbierały i zdawały klucze. Centrum
czynne jest codziennie, harmonogram jest napięty – kolejne grupy wchodzą jedna po drugiej.
Zgodnie z zapisami dokumentu „Rady i prośby do organizacji korzystających z pomieszczeń Centrum
Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”” wszystkie podmioty, którym udostępnia się pomieszczenia Centrum
zobowiązane są do podpisania porozumienia i przejścia krótkiego instruktażu włączania i wyłączania alarmu.
Dane osobowe uprawnionych osób przekazane są do Wydziału i mogą one odebrać klucz z portierni Urzędu ,
która znajduje nieopodal - na ulicy Tarczyńskiej 19/21.
NGO
Jak wspominano wyżej, jednym z najważniejszych partnerów dla Tarczyńskiej 11 są organizacje pozarządowe.
Oczekiwania wobec ich roli są wyraźnie opisane w dokumencie „Rady i prośby do organizacji korzystających
z pomieszczeń Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie””.
Osoby, które podejmują się prowadzenia zajęć mają - zgodnie z zapisami w dokumentach – różne obowiązki. Na
nich leży odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie, w tym:
Złożenie wniosku o
możliwość skorzystania z
przestrzeni wraz z opisem
proponowanych działań,

poinformowanie
potencjalnych uczestników
(podkreśła się okolicznych
mieszkańców)

wydrukowanie informacji i
dystrybuowanie ich

skończenie o czasie, bo
osoby na następne zajęcia
już czekają

zapewnienie herbaty w
przypadku skorzystania z
"miejscowej", uzupełnienie
jej

zapewnienie materiałów

posprzątanie po sobie,
przekazanie fotorelacji
koordynatorce

Podczas całego procesu ważne jest utrzymywanie kontaktu z
odbiorcami (zarówno, jeśli jest to jednorazowe wydarzenie, jak i
cykliczne spotkania). Potrzeba zebrania kontaktów
(telefonicznych, mailowych) także w razie nieoczekiwanych
wydarzeń.

Rysunek 2: Działania, które powinna podjąć osoba (lub NGO), którym udostępniane są pomieszczenia na
Tarczyńskiej 11.
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Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje działań, choć jak przyznaje koordynatorka zdarza się to bardzo
rzadko. Procedura zgłaszania takich aktywności jest taka sama jak w przypadku organizacji pozarządowych.
Podczas badania tajemniczy klient badacz został też poinformowany, że jeśli chciałby podjąć takie działania
w postaci poranków dla mam, to musi złożyć wniosek z krótkim opisem działalności, do zaakceptowania
Naczelnikowi. Czas Centrum wypełniają raczej spotkania zorganizowane przez różnego rodzaju organizacje,
z którymi Centrum stale współpracuje. Do nich należą:


Ruch Samopomocy Kobiet.



Stowarzyszenie PULS



Stowarzyszenie SPIN



Stowarzyszenie Syntonia



Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z chorobą Parkinsona



Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych AKOS



Centrum Edukacyjne „EMPIRIA”

W poprzednich miesiącach również inne stowarzyszenia prowadziły zajęcia. Centrum jest też w kontakcie
i wspólnie podejmuje działania z Fundacją Obroty Rzeczy (Centrum Środowisk Twórczych Ochoty), która jest tuż
obok na Tarczyńskiej prowadzi kawiarnio-restaurację, w której początki miały zajęcia teatralne, które potem
przeniosły się na Tarczyńską 11.
Z pewnością dla organizacji pozarządowych, często niemających własnego lokalu, możliwości wykorzystania
miejsca w Centrum jest bardzo cenne. Jak mówiła jedna z rozmówczyń: Kto usłyszał o Tarczyńskiej, że jest lokal
i można wykorzystać, a jeszcze bezpłatnie, to było bardzo dużo różnych ludzi zainteresowanych. Dlatego
w momencie badania koordynatorka nie zgłaszała trudności z zapełnieniem grafiku zajęć. Raczej mówiła , co ona
chciałaby wprowadzić innego, czy nad jakimi innymi formami się zastawia, by urozmaicić ofertę (np. sobotnie
pokazy filmów, bo Centrum dysponuje rzutnikiem).
Mieszkańcy
Podejmowanie inicjatyw to zadanie nie tylko dla organizacji, ale również dla pojedynczych mieszkańców. Warto
jednak podkreślić, że postawa wszystkich uczestniczek, choć zadowolonych z oferowanych im zajęć, była
zdecydowanie biorąca. Panie chętnie uczestniczyły w oferowanych wydarzeniach, zgłaszały pewne uwagi
organizacyjne, jednak na pytanie, czy same podejmowały jakieś propozycje zmian (np. choćby modyfikacji
ustawienie stolików czy szafek w sali) odpowiadały negatywnie. Nie myślały o tym, by same podejmować jakieś
działania (czy inicjatywy). Zatem gospodarzem miejsca zdecydowanie nie były one, ale osoby zarządzające
Centrum. Znamienna była wypowiedź jednej z pań na pytanie, czy czują się tu jak u siebie:
To my tworzymy to miejsce. To jest nasze miejsce. W piątek od pierwszej do czwartej.
Z tej wypowiedzi widać, że ta identyfikacja ma miejsce na pewnym „odcinku” czasu i przestrzeni. Potwierdzały to
również wypowiedzi uczestników drugiej grupy.
W tym miejscu warto jeszcze dodać, że mimo takiej postawy, uczestnicy nakładają na siebie reguły dobrego
współuczestniczenia w tym miejscu – sprzątania po sobie, nieprzeciągania spotkań ponieważ na salę czeka inna
grupa itd. Takie postępowanie wynika raczej z zasad kultury osobistej uczestników, niż z respektowania zapisów
regulaminu, o którym część rozmówców w ogóle nie wiedziała.
Kwestia gospodarza miejsca wymaga również omówienia, gdyż może ona wpływać na to, jak je st postrzegane
Centrum. Powstaje pytanie do kogo należy się zwracać z różnymi prośbami czy propozycjami. Oficjalnie
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koordynatorem Centrum jest osoba, z którą umowę ma podpisaną Dzielnica Ochota. Koordynator jednak, ze
względu na ograniczenia czasowe i możliwości, nie jest na miejscu non stop, tylko realizuje swój harmonogram.
Wówczas rolę gospodarza pełnią osoby, które akurat prowadzą zajęcia. W przypadku, gdy ktoś chciałby się
czegoś dowiedzieć - jak miało to miejsce podczas przeprowadzonego badania tajemniczy klient - zazwyczaj
prowadzący kierują do koordynatora (proszą o telefon w późniejszym terminie). Warto zauważyć, iż jednak jedna
z osób prowadzących zajęcia, która bardzo identyfikuje się z T arczyńską, przez niektórych postrzegana jest jak
druga koordynatorka. Jak mówiła jedna z osób:
Zawsze jest potrzebna osoba, która tym dowodzi. Pani... (tu wymienione imię „drugiej koordynatorki”–
red.) - ona tym zarządza, ona nas wszystkich zna.

Tajemniczy klient

Zasadniczo sytuacja, gdy ktoś czuje się jak „u siebie”, czuje się współodpowiedzialny za dane miejsce, je st
pozytywna i świadczy o angażowaniu się. Idealnie dla modelu domu sąsiedzkiego byłoby, gdyby taką aktywność
podejmował mieszkaniec, ale ponieważ cele Centrum skierowane są głównie na organizacje pozarządowe
opisana wyżej sytuacja również jest pozytywna. Jednak badanie tajemniczy klient pokazało, że samodzielność
w podejmowaniu decyzji a także w znaczącym stopniu zawłaszczanie przestrzeni, z którą najwyraźniej mamy tu
do czynienia, może wpływać negatywnie na Centrum.
Podczas badania tajemniczy klient, badacz zadzwonił do Centrum, by zapytać się o ewentualną ofertę
dla mamy, która jest po 60 roku życia, niebawem przeprowadza się na Ochotę, jest emerytką i badacz
chciałby dowiedzieć się, z czego mama mogłaby skorzystać.
Najpierw było niezmiernie trudno dodzwonić się – nikt nie odbierał telefonu. W końcu, pani odebrała
i powiedział: „ach to pani, widziałam, że pani dzwoniła, ale nie odbierałam, bo my tutaj nie mamy
czasu!”. Pani, po zapytaniu o wiek mamy, skierowała ją na Rakowiec, na którym sama mieszka, bo tam
mamie będzie najlepiej. Badacz otrzymał dokładne wskazówki: mama ma się stawić w piątek o godzinie
11.00. Rozmówczyni wskazała, że mamie będzie pasował Uniwersytet III wieku, choć nie zna
potencjalnej uczestniczki i poza wiekiem nic więcej na jej temat nie wie. Na nic zdały się wysiłki badacza
i nawiązywanie do oferty Centrum widzianej w Internecie, czy do zasłyszanej opinii, że na Tarczyńskiej
są ciekawe zajęcia. Nie udało się dowiedzieć, jaką ofertę dla mamy badacza miałaby Centrum
Tarczyńska, ponieważ rozmówczyni w ogóle nie chciała o niej rozmawiać. Na koniec przedstawicielka
Centrum powiedziała swoje imię i nazwisko i poprosiła, by mama skontaktowała się telefonicznie, gdy
już będzie mieszkać na Ochocie. Podała nawet swój numer telefonu, jednak skutecznie zniechęciła
badacza do przyjścia na Tarczyńską.

Wypowiedzi uczestniczek Centrum podczas wywiadu grupowego, wskazywały że jest już wystarczająco dużo
osób na Tarczyńskiej. Jak mówiła jedna z nich i inne się zgodziły z tą opinią:
Gdyby to było wywieszone że tu i tu przyjmuje się takie osoby, to by było o wiele gorzej. Bo byłoby
towarzystwo, które do siebie nie pasuje, byłyby jakieś napięcia.
Na pytanie, czy warto promować to miejsce, by inni się dowiedzieli, panie uznały, że nie ma takiej potrzeby, bo
miejsce straci swoją przytulną i przyjazną starszym osobom atmosferę. Dlatego być może pani, z którą
rozmawiano podczas tajemniczego klienta, właśnie chciała skierować potencjalną nową uczestniczkę na nowe
miejsce, by nie psuć tego co udało się stworzyć na Tarczyńskiej.
Podsumowując wskazane wyżej kwestie warto podkreślić, że to dobrze, gdy koordynator daje przestrzeń innym
osobom, by podejmowały działania na rzecz Centrum. Jednak wszystkie osoby, które prowadzą zaj ęcia i są tym
samym współodpowiedzialne za wizerunek miejsca, muszą znać cele dla których miejsce powstało. Powinien być
wspólnie ustalony pewien schemat udzielania informacji, której efektem zawsze powinno być zachęcenie osoby
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dzwoniącej do poznania Centrum. W przypadku drugiego telefonu tajemniczego klienta, gdy badacz rozmawiał
z koordynatorem atmosfera była zupełnie inna: przyjazna, otwarta, zachęcająca serdecznie do przyjścia.
Rozmowa telefoniczna powinna być zaproszeniem, po którym rozmówca ma ochotę przyjść i poznać miejsce, nie
zaś nigdy się tam nie pokazywać.

Wyposażenie
Zasadniczo sprzęty, które są na miejscu są
wspólne. Z kubków czy dostępnej herbaty, kaw
mogą korzystać wszyscy. Jeśli jednak korzysta się
z czyjejś herbaty oczekuje się, że następnym
razem przyniesie się ją.
Czasem zdarza się, że ktoś nie posprząta po sobie.
Być może z tego względu grupa pań spotykających
się regularnie na piątkowych zajęciach z gier
planszowych, ma swoje kubki i herbaty zamknięte
na klucz w szafce.

Zdjęcie 3: Lodówka z instrukcjami i przypomnieniami,
wraz z zapasem dostępnych herbat.

Jak zgodnie wskazywali rozmówcy trudności, które się pojawiają (jedyne, które w ogóle są zgłaszane) dotyczą
porządku. Właściwie trudności z jego utrzymaniem. Mimo iż koordynatorka zwraca na to uwagę, wszystkie
dokumenty zawierają wzmianki na ten temat, a w Centrum w każdy miejscu jest informacja, że dbanie o porządek
leży w interesie wszystkich korzystających z Centrum, czasami się zdarza, że jakaś grupa zostawi po sobie
niepozmywane naczynia, pokruszone materiały czy farby na podłodze. Stąd w Centrum widać liczne ogłoszenia
i kartki z przypomnieniami, takie jak ta:
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Zdjęcie 7: Informacje o potrzebie utrzymywania porządku w Centrum Tarczyńska 11

Jak przyznała jedna z prowadzących, kwestia sprzątania po sobie wynika z uzgodnienia między użytkownikami
Centrum: Generalnie zasada jest taka, taka jest umowa słowna, że zostawiamy miejsce takie, jakie chcielibyśmy
zastać. Że wyrzucamy śmiecie, sprzątamy wykładzinę i myjemy naczynia po sobie.
Warto podkreślić, że regulaminu, który jest co prawda dostępny u koordynatorki, uczestnicy nie znają. Jak
przyznała jedna z prowadzących: Tu było coś takiego spisanego, że nie wiem co..(…) Nie ma takiego oficjalnego,
że przychodzi prowadzący i musi podpisać że zapoznał się z regulaminem.
Pracownia komputerowa ma swój oddzielny regulamin umieszczony na ścianie, ale dotyczy on stricte
obchodzenia się ze sprzętem komputerowym.

Informacja i promocja
Centrum „Sami Sobie” raczej nie prowadzi promocji rozumianej jako dotarcie do osób nieznających Centrum
w celu zachęcenia ich do przyjścia i skorzystania z oferty Centrum. Działania, które są podejmowane służą
raczej informowaniu o tym, co się dzieje. Wykorzystywane są do tego następujące kanały:
1. Strona internetowa Urzędu Dzielnicy. Na niej jest właściwie tylko podwieszony harmonogram działań
oraz logo jednej z organizacji, która współprowadzi zajęcia na Tarczyńskiej 11.
2. Fanpage Centrum „Sami sobie” na Facebooku, na nim są umieszczane bieżące informacje oraz zdjęcia
czy skany ogłoszeń.
3. Blog Tarczyńska 11, gdzie są głównie fotorelacje z wydarzeń oraz wszystkie materiały informacyjna
w postaci ulotek, plakatów a także planu zajęć na dany miesiąc.
Jak wspominano wyżej głównym partnerem Centrum są organizacje pozarządowe. I choć w dokumentach widać
zwrócenie uwagi na mieszkańców, na przykład jak w dokumencie „Rady i prośby …”7:

7

Punkt promocja, dokumentacja w „Rady i prośby do organizacji korzystających z pomieszczeń Centrum Samopomocy Mieszkańców
„Sami Sobie”
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„Nasze Centrum działa dla lokalnej społeczności – szczególnie mocno prosimy o uwzględnienie tego
i przygotowanie informacji o tym, co zamierzacie robić w Centrum, w formie ulotki i dystrybucję informacji
pośród naszych sąsiadów i przesłanie nam wersji elektronicznej”.
W powyższym dokumencie podmioty prowadzące zajęcia zachęcane są do tego, by informować i dokumentować
swoje działania: „podzielcie się z nami waszymi sukcesami – róbcie zdjęcia, opisu, podsumowania i przekażcie je
także nam. Dobrej jakości zdjęcia będą dla nas dokumentacją, materiałem promocyjnym i świetną pamiątką”.
Autorzy dokumentu podkreślają rolę kontaktów i zachęcania odbiorców do czytania ulotek i materiałów.
informacyjnych. Zachęcają do zbierania kontaktów w postaci e-maili. Patrząc na podstronę na fanpage’u
Centrum widać, że apel o robienie zdjęć i przygotowywanie materiałów odnosi skutek, bo zdjęć zarówno
informujących o nadchodzących wydarzeniach jak i dokumentacji „po” jest sporo8.
Są to zdjęcia głównie z wydarzeń okazjonalnych typu podwórkowa Gwiazdka. Zdecydowanie mniej jest relacji
bieżącej pracy Centrum, co mogło by przybliżyć ideę spotkań i być może zachęcić niezdecydowanych do
przyjścia na co dzień.
Gdy badanych zapytano, skąd dowiedzieli się o Centrum wskazywali głównie kontakty z prowadzącymi, czy
polecenie przez osoby, które już skorzystały z oferty. Jedna osoba wskazała na ulotkę, jednej o Centrum
powiedziała pracownica urzędu innej dzielnicy.
W codziennych działaniach nie widać, by Centrum podejmowało jakiś szczególne działania promocyjne, by
zainteresować mieszkańców nie tylko sąsiedniej kamienicy, ale na przykład całego kwartału o wydarzeniach
i ofercie Tarczyńskiej 11. Z pewnością można uzyskać informację na miejscu – wisi nie tylko czytelny plan, ale
też można zapytać o różne rzeczy. Warto jednak zaznaczać, że w ten sposób dowiadują się o Centrum i jego
działaniach osoby, które już je znają, zamknięta grupa już poinformowanych osób. Z badania wynika, że nie jest
łatwo dodzwonić się do Centrum. By uzyskać informacje trzeba dzwonić kilka razy, czasami - jak przypadku
badania tajemniczy klient - w ogóle nie można było poznać oferty Tarczyńskiej 11.
Być może działaniem zwiększającym poinformowanie czym i dla kogo jest Tarczyńska 11, byłoby umieszczenie
tablicy informacyjnej na zewnątrz bramy. Wówczas przechodzący tam mieszkańcy bez konieczności dzwonienia
domofonem i tłumaczenia się po co dzwonią, mogliby zobaczyć, co dzieje się ciekawego za bramą .

8

Widać to na fanpage’u: https://www.facebook.com/Tarczy% C5% 84ska-11-287601991254279/photos/?ref=page_internal
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Odbiór
Identyfikacja domu przez społeczność lokalną
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy okoliczni mieszkańcy znają ofertę Centrum. Jak wykazała sonda wśród
mieszkańców najwięcej osób, które słyszały i były w Centrum mieszka nieopodal (z najbliższego otoczenia
w sumie 9 osób zaznaczone jako zielone trójkąty na poniższej mapie). Aczkolwiek warto wspomnieć, że były
wśród badanych również osoby, które mieszkały bardzo blisko (nawet na tym samym podwórku) i o Centrum nie
słyszały (zaznaczone jako czerwone kropki – z najbliższego otoczenia w sumie 4 osoby).

Mapa 1. Wyniki sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców, n=30

Mieszkańców, którzy wzięli udział w sondzie zapytaliśmy też, czy znają inne miejsca w których możliwa jest
aktywność społeczna. 24 osoby, które potrafiły wskazać takie miejsca najczęściej wymieniały instytucje
finansowane ze środków publicznych (15 wskazań) a na drugim miejscu kluby i miejsca prowadzone przez
organizacje pozarządowe.
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Rysunek 3: Wskazania respondentów sondy dotyczące innych miejsc w których można podejmować działania
społeczne.

W ulicznej sondzie zapytaliśmy, czy respondenci byliby w ogóle zainteresowani taką formą aktywności jak grupy
zainteresowania, wystawy czy koncerty. Nieco ponad połowa odpowiedziała pozytywnie, co widać na poniższym
wykresie:

Czy był(a)by Pan/i w ogóle zainteresowany/a uczestnictwem w różnych grupach
zainteresowania, zajęciach sportowych, wystawach lub koncertach?
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Wykres 1: odpowiedzi na pytania zebrane podczas sondy. n=30

Osoby, które byłyby zainteresowane zapytaliśmy, jakimi aktywnościami szczególnie. Najwięcej osób wskazało
różnorodne grupy zainteresowania oraz zajęcia sportowe:

Jakiego typu aktywności by Pana(ią) interesowały?

0%

Wystawy, występy

Zajęcia grup zainteresowania

Zajęcia sportowe

Propozycja poprowadzenia zajęć

Zajęcia dla dzieci

Trudno powiedzieć

10%
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60%

70%

7
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90%

1
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3

Wykres 2: Odpowiedzi zebrane podczas sondy n=20

Warto jeszcze zerknąć na poniższą tabelę, w której wymieniono wskazywane przez respondentów różne formy
działań, które by ich interesowały. Zostały one podzielone ze względu na wiek rozmówcy. Widać, że w grupach
młodszych częściej są to zajęcia sportowe, czy związane z hobby, w starszych grupach pojawiają się takie formy
jak wystawy, prelekcje, pokazy filmów.
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Grupy
wiekowe
Młodzież
Młodzi dorośli

Wystawy, występy

Zajęcia grup
zainteresowania

Koncerty młodych kapel
jazz, blues, rock, muzyka
klasyczna;
Pokazy filmów;
Debaty

Kurs sokolnictwa;
Zajęcia o tematyce
historycznej, lotniczej

Dorośli

Seniorzy

Przedstawienia teatralne;
Pokazy filmów polskich;
Wystawy;
Prelekcje

Zajęcia sportowe

Propozycja
poprowadzenia zajęć

Piłka nożna
Zajęcia sportowe;
Piłka nożna

Rysunek;
Zajęcia muzyczne;
Zajęcia plastyczne

Joga;
Fitness;
Zajęcia sportowe

Zajęcia językowe;
Robótki ręczne

Relaksacja

Respondent chętnie
poprowadziłby zajęcia
z języka niemieckiego
dla dzieci ze szkół
podstawowych

Tabela 1: Opracowanie własne na podstawie sondy .

Na mapie pokazującej odpowiedzi respondentów zaznaczono też osoby, które mieszkają bardzo blisko, słyszały
o Centrum, ale nie zajrzały do niego (pomarańczowe kwadraciki, w sumie pięć osób). Można zastanawiać się,
dlaczego te osoby - skoro mieszkają blisko, przechodzą być może codziennie - nie zajrzały do Centrum.
Przyczyn może być kilka, wśród nich te dwie:
1. Zamknięta brama nie zachęca do wejścia. Jest barierą a nie ułatwieniem, czy zaproszeniem. Trzeba
pokonać domofon, który może oznaczać dla potencjalnego uczestnika koniczność tłumaczenia się, po
co przyszedł. A jeśli chciałby tylko wejść, zobaczyć jak jest w środku, na czym to centrum polega, co
tam jest? Wiele osób może nie czuć się komfortowo z tym i prawdopodobnie w ogóle rezygnuje
z przyjścia. Domofon i brama odstrasza.
2. Tabliczka, która jest tuż przy bramie oraz na drzwiach wejściowych poprzez stylistykę (niebieskie
i czerwone tło, urzędowy format) a także charakter informacji („dom samopomocy”) kojarzy się
z placówką opieki społecznej. Zwłaszcza, że przy drzwiach jest napisane, że za placówką stoi Urząd
Miasta – Wydział Spraw Społecznych. W związku z czym mieszkaniem, który nie ma problemów
„socjalnych” ma prawo pomyśleć, że jest to miejsce nie jest dla niego/niej.
Zapytaliśmy również podczas sondy osoby, które słyszały o Centrum ale w nim nie były, o przyczyny. Najczęściej
wskazywano aktywność w innym miejscu. Tuż za tymi odpowiedziami wskazywano brak czasu. Widać to na
poniższym wykresie:
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Dlaczego nie jest Pan(i) zainteresowany(a) tego typu aktywnością?
Brak czasu, brak zainteresowania

Skupienie na innych kwestiach, problemy osobiste

Udział w zajęciach w innym miejscu

Inne

Trudno powiedzieć
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Wykres 3: odpowiedzi zebrane podczas sondy, n=15

Znamienne w odpowiedziach otwartych respondentów było to, że gdyby mieli wolny czas spędzaliby go na łonie
natury poza miastem.
Wracając do obecnych uczestników i bywalców Centrum należy pokreślić ich satysfakcję z oferty, którą
otrzymują. Uczestniczki wywiadów podkreślały, że przede wszystkim atmosfera miejsca, otwartość koordynatorki,
która czyni to miejsce bardzo przyjaznym powoduje, że czują się w nim bardzo dobrze i bezpiecznie.
Rozmówczynie bardzo chwaliły zajęcia komputerowe, na które chciałyby chodzić dłużej a nie pozwalają na to
wymogi projektu. Podkreślały cierpliwe i ciepłe podejście prowadzących do nich jako uczestniczek. Otwartość na
ich trudności. Panie jednego w z wywiadów (gier planszowych) szczególnie podkreślały relacje, która nawiązała
się między nimi: My jesteśmy tu dla siebie. Tu i teraz.
Warto podkreślić, że osoby biorące udział w badaniu podkreślały, że miejsce ma swoją niepowtarzalną atmosferę
głównie dzięki prowadzącym. Wskazywano przy tym zarówno koordynatorkę, jak i inne osoby: Pani X.
wprowadza atmosferę spokoju, człowiek się czuje taki rozluźniony.
Na pytanie, co daje im to miejsce mówili o poczuciu bezpieczeństwa. Wskazywali na inne osoby, z którymi
z przyjemnością spędzają czas, dla których niejednokrotnie przychodzą. Większość z nich zna się od ponad roku
i przyznają:
To jest taka sympatia. To jest taka sytuacja, tu jest bezpiecznie bo myśmy sobie takie warunki stworzyły.
Nie rozmawiamy o polityce, nie rozmawiamy o swoich rodzinach. (…) Jeśli jakaś potrzebuje pomocy, to
indywidualnie jedna drugiej powie. My jesteśmy t dla siebie. Tu i teraz.
Inna sobą dodała
Przychodzimy bo wiemy, że będzie miło, sympatycznie, uśmiechniemy się do siebie bo się już lubimy.
Nawet jak przychodzimy tylko kilka miesięcy to też się lubimy. Pilnujemy się by nie zaogniać sytuacji.

Podsumowanie
Badany dom sąsiedzki z pewnością spełnia oczekiwania tych osób, które do niego przychodzą i wzięły udział
w badaniu. Biorąc pod uwagę założenia pracy domu sąsiedzkiego, można zauważyć że w przypadku
Tarczyńskiej 11 mieszkańcy zbyt rzadko podejmują działania, które tutaj w całości są realizowane przez
organizacje pozarządowe. Warto jednak podkreślić, że Centrum ma bardzo niewielki lokal, w którym obecnie
trudno siebie wyobrazić równoległe prowadzenie kilku oddolnych inicjatyw, choć z pewnością odpowiedni
zaplanowanie pozwoliłoby na połączenie potrzeb różnych osób.
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Koordynator ma bardzo dobry kontakt zarówno z uczestnikami, jak i prowadzącymi zajęcia. Potrafi dotrzeć do
odbiorców, zyskać pomoc, zorganizować potrzebne meble czy materiały. Ze względu na zainteresowania samej
koordynatorki profil działania Centrum skierowany jest do starszych odbiorców.
Ograniczeniem Centrum, poza małymi pomieszczeniami są trudności finansowe: brak funduszy na zakup
materiałów czy herbaty dla uczestników konieczność składania się na właściwie wszystkie codzienne wydatki.
Bardzo dużym problemem jest zatrudnienie koordynatorki na umowę-zlecenie, co stwarza poczucie
tymczasowości i nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.
Wyzwaniem dla Centrum jest promowanie swojej działalności, otwieranie si ę na najbliższych mieszkańców
i komunikowanie im tego co Centrum oferuje. Dla koordynatorki zaś bycie uważną, by tak przyjazne miejsce nie
było zamkniętym klubem dla znajomych, które są niechętne by ktokolwiek inny przychodził w to miejsce.
Z pewnością warto pomyśleć, by nowe pomieszczenia które otrzymało do dyspozycji Centrum można było
wykorzystać na samoobsługową kawiarnię, w której można usiąść, porozmywać nie przeszkadzając nikomu.
Take miejsce z pewnością będzie sprzyjać kiełkowaniu nowych pomysłów, które można realizować na
Tarczyńskiej 11.
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