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O procesie partycypacyjnego tworzenia dokumentu
strategicznego
Treści prezentowane w niniejszym dokumencie
powstały w toku procesu partycypacyjnego. Ich
autorami
są
uczestnicy
serii
spotkań
warsztatowych: urzędnicy, pracownicy instytucji
kultury, przedstawiciele rad osiedli, eksperci i sami
mieszkańcy gminy. Opisywane warsztaty odbyły
się w ramach realizowanego przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
projektu „Od diagnozy do strategii” zakładającego
partycypacyjne
przygotowania
założeń
strategicznych do rozwoju usług kulturalnych na
terenie gminy Michałowice. Poniżej opisane
zostały wyniki procesu partycypacyjnego, na który
składały się 4 warsztaty otwarte dla mieszkańców
(strategiczne i konsultacyjne) i warsztat ekspercki
(interpretacyjny).
Celem spotkań było zbudowanie przestrzeni do
wspólnej pracy nad stworzeniem strategii rozwoju
usług kulturalnych w Michałowicach. Sposobem na
osiągnięcie tego celu (celem operacyjnym) miało
być wypracowanie wspólnej koncepcji myślenia o
stanie obecnym, odbiorcach kultury i ich
potrzebach oraz uwspólnianie wiedzy o istniejącej
ofercie kulturalnej, stworzenie wizji rozwoju usług
kulturalnych w Michałowicach w 2020 roku,
określenie podstawowych wartości i celów
strategicznych oraz zarysu programu operacyjnego
realizującego strategię.
Warsztat strategiczny odbył się w poniedziałek, 2
czerwca, w godzinach 17.00-20.00. W warsztacie
uczestniczyło 6 osób aktywnie działających w
obszarze kultury, bądź zainteresowanych tą
tematykę, w tym sołtysi, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.
Drugi warsztat strategiczny odbył się 11 września
2014, w godzinach 17.00-20.00.
Uczestnikami warsztatu były osoby w różny sposób
powiązane z pracą na rzecz struktur
samorządowych (radni, sołtysi), osoby związane z
sektorem kultury (artysta malarz, aktorzy
pasjonaci kultury); aktywni mieszkańcy; a także
przedstawiciele Urzędu Gminy.
Pierwszy warsztat partycypacyjny odbył się 3
listopada, w godzinach 17.00-20.00 uczestniczyło
w nich 9 osób; drugi warsztat partycypacyjny
odbył się 5 listopada, w godzinach 17.00-20.00.

Uczestniczyło w nim 7 osób. Uczestnikami obu
spotkań byli aktywni mieszkańcy gminy, sołtys,
urzędnicy gminy.
Spotkania prowadziły dwie moderatorki: Anna
Wieczorek oraz (zamiennie) Joanna Stefańska i Anna
Cybulko.

O dokumencie
Na
potrzeby
niniejszego
opracowania,
dokonano syntezy informacji pochodzących z
etapu diagnostycznego procesu. Autorki
niniejszego opracowania wybrały te informacje,
które odnoszą się do funkcjonowania usług
kulturalnych i miały znaczenie w pracy
warsztatowej nad elementami strategii.
Dla płynności wywodu, informacje z różnych
źródeł zostały zebrane tak, by się uzupełniały.
Szczegółowe dane dostępne są w odpowiednich
dokumentach źródłowych.
Dane dotyczące dzielnicy, oferty kulturalnej
oraz zasobów infrastrukturalnych pochodzą z
kilku
źródeł.
Przeprowadzono
badanie
ankietowe na próbie reprezentatywnej
zrealizowane przez firmę Millward Brown na
zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej.
Ponadto informacje dotyczące dzielnicy, oferty
kulturalnej oraz zasobów infrastrukturalnych
były zbierane podczas spotkań warsztatowych
od uczestników oraz ze stron internetowych
Urzędu Gminy i lokalnych instytucji kultury.
Elementy dotyczące planowania strategicznego
(zapisana wizja, cele strategiczne, propozycje
działań)
zostały
sformułowane
przez
uczestników spotkań warsztatowych. Następnie
w niezmienionej formie zostały zapisane w
niniejszym dokumencie.
Na spotkaniach partycypacyjnych omawiane
były sposoby działania stanowiące scenariusz
osiągania społecznie akceptowanych celów w
zakresie kultury i sposobów wykorzystania
otoczenia do osiągania tych celów. Dzięki temu,
niniejszy dokument może być wyznacznikiem
decyzji
merytorycznych,
organizacyjnych,
finansowych.

Pejzaż Michałowic- lokalny kontekst

Michałowice to gmina wiejska położna w
powiecie pruszkowskim. W skład gminy
wchodzą 3 osiedla (Granica, Komorów i
Michałowice) i 10 sołectw. Większość
gminy stanowią użytki rolne (65%). Liczba
mieszkańców według danych z 2011
wynosiła 16918 osób.

Zmiany specyfiki gminy
Michałowice są rozległe i składają się z
wielu miejscowości, nie jest to jednolity
organizm terytorialnie i tożsamościowo.
W ostatnich latach obserwowany jest
bardzo szybki napływ ludności. Jest to
związane z dogodnym położeniem
Michałowic przy trasie kolejki WKD
zapewniającej dobry dojazd do centrum
Warszawy. Prowadzi to do elitarności
pewnych obszarów gminy (np. Komorów) i
jednocześnie daje efekt „wielkiego
skrzyżowania”.
Ze względu na swoje położenie w
aglomeracji warszawskiej, gmina jest
często uznawana za sypialnię Warszawy, a
ze względu na spory odsetek gruntów
rolnych ma wiejski charakter. Świetlice
wiejskie, jako podstawowe instytucje
kultury, są ważnym elementem tożsamości
gminy.

Relacje z Warszawą
Za cechę charakterystyczną gminy
Michałowice został uznany typowy
podmiejski styl życia - praca w Warszawie,
mieszkanie poza miastem, w oddaleniu od
centrum.
Efektem
czego
jest
„weekendowość” mieszkańców, którzy w
tygodniu
przebywają
głównie
w
Warszawie.
Oferta kulturalna stolicy jest bardzo
mocna, a dzięki dobrej infrastrukturze
transportowej jest też łatwo dostępna dla
mieszkańców gminy. W pewnym sensie
określa to ramy działań kulturalnych w
Michałowicach. Strategia rozwoju sektora
kultury dla gminy powinna się skupiać
wokół budowania synergii i współpracy w
zakresie zjawisk kultury pomiędzy gminą,
a jej otoczeniem, przy jednoczesnym
budowaniu odrębnej tożsamości gminy
Michałowice jako miejsca.

Atuty Michałowic
Bogactwo terenów rekreacyjnych i
zadowalająca infrastruktura techniczna i
kulturalna (wiejsko-miejski charakter
gminy)

Wewnętrzne zróżnicowanie
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie w
obrębie gminy ma konsekwencje dla
funkcjonowania
sektora
kultury.
Informacje o wydarzeniach kulturalnych
rozchodzą się pocztą pantoflową, głównie
w obrębie poszczególnych miejscowości.
Brak jest centrum życia społecznego i
kulturalnego,
które
koordynowałoby
przepływ informacji. Brak też działań na co
dzień integrujących mieszkańców gminy.

Ważnym zasobem gminy są ludzieaktywni mieszkańcy, lokalni liderzy, na
terenie gminy miesza też wielu twórców
Aktywnie działają świetlice wiejskie
wspierające bardzo lokalny charakter życia
kulturalnego, wzmacniające tożsamość
gminy

Działania kulturalne w ocenie mieszkańców
Gmina Michałowice posiada stosunkowo
rozbudowaną sieć placówek kultury. Ze
względu na wielkość gminy i rozproszenie
mieszkańców głównymi ośrodkami są
świetlice wiejskie organizujące życie
kulturalne poszczególnych społeczności
lokalnych.
Jak wykazało badanie ilościowe niemal
połowa mieszkańców gminy Michałowice
jest zadowolona z wydarzeń kulturalnych
organizowanych na terenie gminy, 20% osób
mieszkających na terenie gminy nie
odpowiadają organizowane wydarzenia.
Ocena atrakcyjności oferty kulturalnej
różniła się w zależności od wieku badanych.
Osoby starsze oceniały istniejącą ofertę
kulturalną zdecydowanie pozytywniej, niż
badani w średnim wieku.
Ze względu na specyfikę gminy grupami
mieszkańców, którzy stosunkowo najwięcej
czasu spędzają na terenie gminy są osoby
starsze oraz młodzież szkolna w wieku
przedgminazjalnym i gimnazjalnym. Oferta
warszawska może być bardziej atrakcyjna
zwłaszcza dla osób które pracują w mieście.
W gminie nie ma kina ani teatru, jest to
rekompensowane przez bliskość Warszawy.
Ocena oferty kulturalnej budowana jest na
ocenie dużych wydarzeń plenerowych,
skierowanych do wszystkich mieszkańców
gminy oraz wydarzeń w poszczególnych
świetlicach wiejskich.

• Respondenci pytani o usługi, których
najbardziej brakuje w okolicy miejsca
zamieszkania, najczęściej wskazywali usługi
komunikacyjne (32%) oraz kulturę i rozrywkę
(31%).
• W ciągu ostatnich 12 miesięcy 17%
mieszkańców brało udział w zajęciach domu
kultury w gminie, 34% w wydarzeniach
kulturalnych , 32% korzystało z usług
bibliotecznych.
• W latach 2007-2012 wzrosła liczba wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez świetlice
wiejskie. W 2008 r. było to średnio 10
wydarzeń, w 2012 liczba ta wzrosła do 15
wydarzeń rocznie.
• Pod względem liczby uczestników wydarzeń,
warsztatów, w przeliczeniu na 1 placówkę,
świetlice wiejskie odnotowują systematyczny
wzrost (w 2007 ok. 333 osób ; 6 lat później 600
uczestników na placówkę w skali roku).
• Ważne miejsce zajmują imprezy kulturalne ,
które na stałe wpisały się w kalendarz
i stanowią już lokalną tradycję. Należy do nich
przede wszystkim festyn Dni Gminy
Michałowice (corocznie odbywa się w innej
części gminy), Dożynki Gminne, Pożegnanie
Lata, Święto Pieczonego Ziemniaka.
Przeprowadzone badanie ilościowe wskazuje,
że Dożynki Gminne są znane aż 63%
mieszkańców, przyciągnęły 17% z nich.

Pejzaż kulturalny dzielnicy - co nas wyróżnia?
Zasoby
Mocną stroną gminy Michałowice jest
bogactwo
terenów
rekreacyjnych
i
zadowalająca infrastruktura. Na terenie
gminy znajduje się wiele terenów
zielonych, w tym zabytkowe parki i
starodrzew, które są wykorzystywane do
celów rekreacyjnych, ma to jednak mały
wpływ na integrację mieszkańców i nie
jest powiązana z działaniami na rzecz
kultury.
Potencjał ludzki
Dzięki działaniom kulturalnym na bardzo
lokalnym poziomie (sołectwa) lokalne
społeczności wyłoniły ludzi, którzy są
aktywni i chcą działać. Powstały też
inicjatywy sieciujące działania tych osób.
Ponadto na terenie gminy mieszka wielu
twórców, brakuje jednak dokładnych
informacji na ich temat, a rozpoznawalne są
tylko pojedyncze osoby. Ważną grupę
stanowią
też
działacze
społeczni
zainteresowani sektorem kultury.

Wizerunek kultury w gminie
W tożsamość Michałowic wbudowany jest
wiejski charakter gminy i jej tradycyjne
instytucje kultury (świetlice wiejskie), ale
także elitarność (np. osiedle Komorów).
Może to stanowić to barierę szczególnie w
przyciąganiu ludzi młodych, którzy wydają
się być szczególnie wrażliwi na atrakcyjność
„opakowania” wydarzeń kulturalnych.
Ponadto bardzo lokalny charakter życia
społecznego sprawia, że tam, gdzie są
aktywni społeczni liderzy świetlice działają
bardzo dobrze, za to w innych miejscach są
otwierane 4-5 razy w roku.
W sołectwach aktywnych łatwo jest
zidentyfikować osoby, które mogą być
liderami i wspierać działania w zakresie
kultury, łatwiej też tam przeprowadzać
akcje informacyjne i promocyjne.

Oferta
Obecnie istniejąca oferta kulturalna w
gminie ma swoje mocne punkty. Dość
dużo propozycji jest kierowanych do
dzieci i młodzieży, przy czym trzeba
zauważyć, że aktywne w tym obszarze są
nie tylko szkoły, ale też organizacje
pozarządowe i firmy komercyjne. W
ramach drugiego warsztatu zwrócono
uwagę na istotną rolę szkół.
Do osób dorosłych skierowane są
głównie wydarzenia jednorazowe lub
odbywające się cyklicznie, lecz rzadko
(raz do roku) – wystawy, koncerty czy
festyny. W Michałowicach organizowane
są co roku wydarzenia z kultury wysokiej
(koncerty) na dobrym poziomie, które
mają własną markę wyróżniając się
jakością i przyciągając odbiorców spoza
gminy, np. warszawiaków.
Uczestnicy warsztatów sporo uwagi
poświęcili też michałowickim festynom,
które mają wyraźny charakter bardzo
lokalnych
imprez w plenerze,
integrujących społeczność – wielu
uczestników
zna
się
nawzajem,
organizuje wspólne aktywności podczas
festynu.

Wizja rozwoju usług kulturalnych
w Michałowicach

W 2020 rok kultura to przestrzeń wymiany
międzypokoleniowej, współdziałania i
integracji opartej na tradycji i potencjale
mieszkańców.

Wizja rozwoju usług kulturalnych
w Michałowicach
W ramach pracy nad wizją rozwoju kultury
w Michałowicach uczestników warsztatów
poproszono o dokończenie zdania
„Kultura Michałowicach w 2020 …”.
Dalsza dyskusja, również w ramach
warsztatów
interpretacyjnych
z
ekspertami, wskazała pewne kategorie i
możliwe kierunki myślenia o dalszym
rozwoju kultury.

Integracja
Podczas warsztatów wyłoniły się trzy
wątki dotyczące możliwego rozwoju
kultury integrującej i budującej lokalną
tożsamość gminy.
Po pierwsze, zwrócono uwagę, że słaba
jest oferta i trudno dotrzeć do ludzi
aktywnych
zawodowo,
którzy
w
większości pracują w Warszawie, a są
obecni w gminie tylko w weekendy.
Jednocześnie, szczególnie w przypadku
nowych, napływowych mieszkańców
potrzeba czasu, by zadomowili się w
Michałowicach i zainteresowali lokalną
ofertą, także kulturalną.
Drugi wątek dotyczył wprowadzenia
specjalistycznych, cyklicznych zajęć, które
byłyby unikalne dla Michałowic, byłyby
ciekawe, angażujące i podtrzymywały
częste spotkania uczestników i odnosiły
się do tradycji i zasobów lokalnych (w tym
miejsc i twórców związanych z
Michałowicami) .
Po
trzecie,
opierając
się
na
doświadczeniach w tworzeniu oferty
kulturalnej dla dzieci i młodzieży,
zwrócono
uwagę
na
możliwość
wykorzystania potencjału tkwiącego w
podmiotach komercyjnych, na przykład
poprzez
stworzenie
partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Lokalność
Rozproszenie terytorialne Michałowic
wzmacnia konieczność realizacji działań
w wielu lokalizacjach i na poziomie
bardzo lokalnym (mieszkańcy nie chcą
jeździć np. na koncerty czy warsztaty do
innych świetlic, oczekują, iż będą one
organizowane w sąsiedztwie).
Jednym z głównych pytań w ramach
dyskusji wizji rozwoju kultury w
Michałowicach było określenie na jakim
poziomie
powinna odbywać się
komunikacja i integracja pomiędzy
mieszkańcami : Czy powinna się odbywać
na poziomie gminy czy sołectwa?
Jak zwracano uwagę sołtys ma głównie
obowiązki
administracyjne
oraz
współpracują z gminą w zakresie
realizacji pomysłów, ale realną władzą są
zebrania wiejskie. Sołtys nie jest w stanie
być dodatkowo animatorem kultury,
potrzebna jest, na poziomie sołectwa,
dodatkowa osoba, która działa jako
animator.
Ważną
potrzebą
zgłaszaną
jest
możliwość zatrudnienia, przynajmniej w
pierwszych
latach,
profesjonalnych
animatorów kultury, którzy mogliby
wspomóc lokalnych liderów i edukować
ich na temat możliwych metod pracy.

Praca nad wizją rozwoju - kluczowe wartości

W ramach pracy warsztatowej określono
podstawowe wartości, którymi powinna
kierować się nowa strategia rozwoju
kultury w Michałowicach. Kluczowe
wartości mają stanowić mocną podstawę
do kryteriów według, których będą
tworzone programy operacyjne w ramach
strategii. Są też bardzo jasnym wyrazem
aktualnych,
priorytetowych
potrzeb
społeczności, które powinna nowa
strategia zaspakajać. Wartości te zostały
wybrane
na
zasadzie
konsensusu,
przedyskutowane i osadzone w kontekście
informacji diagnostycznych i wizji rozwoju
kultury. Gmina Michałowice wybrała 4
wartości kluczowe:
Wartość związana z integracją wynika ze
specyfiki
gminy
(duże
odległości,
zróżnicowanie) i potrzeby bliższych
kontaktów z sąsiadami, budujących lokalne
więzi.
Wartość lokalności wskazuje na pożądany
kierunek rozwoju usług kulturalnych na
bardzo lokalnym poziomie (sołectw) i w
odniesieniu do lokalnej tożsamości gminy.
Partycypacja została zapisana jako wartość
po wielu dyskusjach. Zdecydowano się ją
wymienić by zwrócić uwagę na potrzebę
większej
współpracy i identyfikacji
lokalnych liderów, a także budowanie
nowego modelu komunikacji.
Oryginalność jest związana z dyskusjami
dotyczącymi wizerunku gminy związanego
z jej wiejskim charakterem. Z jednej strony
chcemy docenić ten aspekt gminy, z drugiej
znaleźć nowe środki wyrazu, które będą
atrakcyjne
dla
nowych/młodych
mieszkańców.

Kluczowe wartości
INTEGRACJA
- skoordynowane działania na
poziomie lokalnym (w obrębie
sołectw i pomiędzy sołectwami)
- działania kulturalne są narzędziem
integracji społeczności
- określone są role urzędu, gminy,
sołectwa, animatora

LOKALNOŚĆ
- budowanie tożsamości i więzi z
miejscem zamieszkania

PARTYCYPACJA
budowanie wzajemnej otwartości,
współpracy pomiędzy
gminą/sołectwem a aktywnymi
mieszkańcami

ORYGINALNOŚĆ
w treściach i sposobie realizacji,
pomysły na nowe działania i/lub
pomysły na nowe sposoby realizacji

O tworzeniu celów strategicznych
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Cel 1: Budowanie
skutecznej komunikacji i
promocji oferty kulturalnej.

Cel 2: Aktywne
uczestnictwo liderów
kultury w tworzeniu
kultury integrującej
mieszkańców

Cel 3: Profilowanie oferty
kulturalnej dostosowanej do
potrzeb mieszkańców

Cel 4: Wzmacnianie sołectw

Cel 5: Budowanie oferty usług w
oparciu tradycję, historię, zaplecze
intelektualno-artystyczne i
infrastrukturę gminy

poprzez synergię płynącą z
efektywnej komunikacji między
działającymi w gminie
podmiotami kultury – sołectwa
silnymi ośrodkami lokalnej
kultury

Program operacyjny
Praca nad celami strategicznymi
Cel 2: Aktywne uczestnictwo liderów kultury w tworzeniu kultury
integrującej mieszkańców
Możliwe działanie

Adresaci działania

Organizator działania

Festiwal książki, antykwariat, spotkania z
autorami, klub książki, konkursy dla dzieci

Dzieci, seniorzy,
dorośli

Urząd Gminy, prywatne
mieszkania (mieszkańcy)

Gra osiedlowa "Tajemnicze Ogrody"
Piknik integracyjny dla mieszkańców w
strefie rekreacji

Dzieci 7-13 lat
Mieszkańcy Granicy

Mieszkańcy
Zarząd Osiedla, prowadzenie harcerze, fundusze - fundusz
osiedla

Warsztaty malarskie
Rodzinne pikniki tematyczne np. o historii
Michałowic

Seniorzy
Rodziny z dziećmi

Urząd Gminy
Urząd Gminy

Wystawy lokalnych twórców (plastyków,
fotografików) połączone z wernisażem

Urząd Gminy

Stworzenie Gminnej Rady Kultury

Cel 3: Profilowanie oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb
mieszkańców
Możliwe działanie

Adresaci działania

Warsztaty rękodzieła artystycznego
w świetlicy w Granicy

Mieszkańcy Granicy

Zajęcia rytmiczne, taneczne, wokalne

Dziewczynki

Zajęcia informatyczne, sportowe
(piłka nożna, siatkówka)

Chłopcy

Impreza o charakterze
ogólnopolskim - zawody modeli
latających
Bal Sylwestrowy w Helenowie
Cykliczne imprezy dla dzieci w sali
multimedialnej

Organizator działania
NGO + dotacja z Gminy z otwartego
konkursu; realizacja - instruktor, artysta
plastyk

Urząd Gminy

Dzieci

Zajęcia ruchowe
Koncerty muzyki poważnej, wieczorki
poetyckie

Seniorzy

Lokalny teatr dla dzieci
Zajęcia pozalekcyjne - gry planszowe

Dzieci
Dzieci z Granicy

Urząd Gminy
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Świetlica Granica, fundusz osiedlowy,
animator z Fundacji Groteka

Program operacyjny
Praca nad celami strategicznymi
Cel 4: Wzmacnianie sołectw poprzez synergię płynącą z efektywnej
komunikacji między działającymi w gminie podmiotami kultury –
sołectwa silnymi ośrodkami lokalnej kultury
Możliwe działanie

Adresaci działania

Zajęcia plastyczne w świetlicy wiejskiej w
Regułach
Warsztatowe tworzenie kroniki historii
lokalnej i tradycji miejscowych - w lokalnej
świetlicy w Granicy
Kino plenerowe w Regułach
Letnie koncerty w parku w Regułach
Interaktywne warsztaty teatralne,
literackie (nowa formuła)

Organizator działania

Dzieci i dorośli
Mieszkańcy Granicy

Prowadzi instruktor
archiwista, animator
kultury; płaci fundusz
osiedla; zarząd osiedla

Dorośli i seniorzy

Zaproszeni muzycy

Dzieci

Rodzice i lokalne NGO

Cel 5: Budowanie oferty usług w oparciu tradycję, historię, zaplecze
intelektualno-artystyczne i infrastrukturę gminy
Możliwe działanie
Rozeznanie możliwości wynajęcia sali
w Helenowie
Oświetlenie sceniczne na sali
multimedialnej
Cykl wykładów i koncertów w pałacu
w Helenowie

Zakup instrumentu (fortepian lub
pianino) do sali multimedialnej
Budowa estrady plenerowej
Wydanie dużej publikacji o historii
miejscowości wchodzących w skład
gminy

Adresaci działania
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Mieszkańcy gminy,
Nowa Wieś, Brwinów,
Komorów

Wycieczki dla dzieci połączone z
poznawaniem gminy i jej okolic
Warsztaty artystyczne prowadzone
przez lokalnych twórców

Urząd Gminy plus partner Ministerstwo Obrony
Narodowej

Urząd Gminy

Nakład 16 tys
egzemplarzy

Konferencja naukowa na temat
hejnału Warszawy
Konferencja na temat hejnału
Warszawy, który powstał w
Michałowicach
Aktywizacja biblioteki, festiwale
książki
Spotkania autorskie

Organizator działania

Urząd Gminy
Urząd Gminy + środki zewnętrzne; Realizacja - zespół
powołany z lokalnych ekspertów i amatorów:
historyk+archiwista
Urząd Gminy
Zamek Królewski, Uniwersytet Muzyczny, SZŻ AK.
Miejsce - Helenów

Dzieci, dorośli, seniorzy

Urząd Gminy; Artyści, autorzy mieszkający na terenie
gminy

Dzieci
Dorośli

Urząd Gminy; lokalni twórcy

Harmonogram

14

Rekomendacje

15

Założenia strategiczne rozwoju usług kulturalnych w
gminy Michałowice do 2020 (skrót)

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze
strony
http://www.michalowice.pl/
Wykonano na
na zlecenie
zlecenie Centrum
Centrum Komunikacji
Komunikacji Społecznej
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Warszawy
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