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1. Słowem wstępu.

31 lipca rozpoczną się warsztaty i spotkania organizowane przez mieszkanki
i miłośniczki osiedla „Przyjaźń” – autorki projektów Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń.
czas: 31 lipca-10 listopada
miejsce: Osiedle „Przyjaźń” (Klub Karuzela i działania w przestrzeni Osiedla)
Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń to cykl 7 warsztatów dla reprezentantów społeczności lokalnej osiedla Przyjaźń oraz jej sympatyków, które odbyły
się w kwietniu i maju. Podczas tych kilku spotkań uczestnicy opracowali autorskie inicjatywy społeczno-kulturalnych. Pracowali według schematu: od pomysłu
do szczegółowego planu realizacji. Każda z pięciu inicjatyw zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury i zrealizowana w okresie 31 lipca
do 10 listopada 2015. Wszystkie projekty powstały z potrzeby odkrywania osiedla
Przyjaźń, organizowania wydarzeń i działań, które umożliwią mieszkańcom spotkanie, rozwijanie swoich pasji i umiejętności – zauważa Magdalena Latuch, koordynatorka projektu.

Inicjatywa Aleksandry Krugły i Anny Góreckiej-Jakimcio zakłada stworzenie na Osiedlu Przyjaźń Przyjaznej Biblioteczki Plenerowej, czyli miejsca przyjaznego dorosłym i dzieciom, mieszkańcom stałym, studentom
i spacerowiczom, z Polski i cudzoziemcom. Biblioteka działa na zasadzie wymiennika – „weź książkę, zostaw książkę”.
Podstawą projektu „Dźwięki Jelonek” Karoliny Majdanik i Jany Kočišovej jest połączenie nagrań terenowych z Osiedla Przyjaźń ze zdjęciami jako elementem wizualnym. Jak mówią same autorki: – Naszym głównym
celem jest zachęcenie mieszkańców Osiedla Przyjaźń do współudziału w projekcie prezentującym ich miejsce
zamieszkania w ten niecodzienny sposób, z innego, „alternatywnego” punktu widzenia.
Oliwia Kujawa przy wsparciu Eweliny Grali przeprowadzą warsztaty dziennikarskie oraz opublikują
pierwsze osiedlowe pismo „Jelonek”, które tworzyć będą mieszkańcy Osiedla Przyjaźń. Inicjatywa kierowana jest
do wszystkich mieszkańców osiedla Przyjaźń – młodzieży, dorosłych, seniorów, a także studentów.
Aleksandra Gniadzik-Smolińska i Ilona Lipińska, mieszkanki Osiedla, wspólnie zorganizują serię otwartych spotkań naukowych o różnorodnej tematyce, prowadzonych przez wykładowców i pasjonatów będących
mieszkańcami Osiedla Przyjaźń. W trakcie realizacji projektu – w okresie wrzesień – początek listopada 2015 r. odbędzie się łącznie 9 spotkań, podczas których, w przystępny dla odbiorców sposób zostaną zaprezentowane najróżniejsze tematy: od sztuk muzycznych, poprzez nauki humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, na ścisłych kończąc.
Natomiast Jagna Godzińska, również mieszkanka Osiedla, planuje realizację cyklu cotygodniowych warsztatów śpiewu tradycyjnego. Jak sama przyznaje: – Chciałabym, żeby uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Osiedla
Przyjaźń, odkryli dla siebie ten rodzaj śpiewu, siłę swojego głosu, radość współbrzmienia i wspólnego tworzenia.
Marzy jej się również, żeby spotkania były międzypokoleniowe.
O unikatowości Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń świadczy fakt, iż był on opracowany, napisany i zrealizowany przy partnerskiej współpracy pracowników Bemowskiego Centrum Kultury i mieszkanek Osiedla „Przyjaźń”.
Projekty realizowane są przy wsparciu Bemowskiego Centrum Kultury oraz Grupy Odkrywkowej Osiedla
Przyjaźń w ramach programu „Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne 2015” finansowanego przez Narodowe
Centrum Kultury. Więcej informacji: laboratoriumprojektow.wordpress.com

2.O AUTORKACH I ICH INICJATYWACH
I. PISMO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ – „JELONEK”
Autorki projektu warsztatów dziennikarskich oraz gazety osiedlowej:
Oliwia Kujawa – studentka socjologii kultury na Akademii Pedagogiki Specjalnej, mieszkająca na osiedlu „Przyjaźń” od niespełna dwóch lat. W przeszłości
związana z dwoma lokalnymi tytułami prasowymi, serwisem internetowym oraz
radiem. Obecnie pochłonięta działaniami na uczelni oraz poza nią, jest w trakcie
pisania pracy dyplomowej dotyczącej ruchów miejskich i inicjatyw lokalnych. Swoją
przyszłość wiąże ze wszelkimi działaniami uspołeczniającymi kulturę oraz dziennikarstwem. Autorka i główna koordynatorka projektu.

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

Powstaje pierwsze pismo
na Osiedlu „Przyjaźń”
To nie żart. Jedną z inicjatyw w ramach Laboratorium
Projektów Osiedla Przyjaźń są warsztaty dziennikarskie
stworzenie pierwszego osiedlowego pisma. Spotkania warsztatowe
odbędą się w jeden z pierwszych weekendów października w klubie
Karuzela na Osiedlu „Przyjaźń”.

oraz

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

II. BIBLIOTECZKA PLENEROWA NA OSIEDLU „PRZYJAŹŃ”
Autorki projektu:

Aut. Michał Krugły

Aleksandra Krugły (z d. Piotrowska) – rodzina Aleksandry od lat 50 XX w.
mieszka na Osiedlu i jest to ich miejsce na ziemi. Ola chciałaby dać mu coś od siebie, a że jest miłośniczką książek, żoną miłośnika pszczół i mamą dwóch małych
miłośniczek bajek pomyślała, że biblioteczka plenerowa ukryta w starym, bajkowym ulu spodoba się nie tylko osiedlowym molom książkowym. Aleksandra Krugły
pracuje w instytucji, która wspiera inicjatywy obywatelskie, prywatnie zaś działa
w Inicjatywie Osiedle „Przyjaźń” www.przyjazn.org – nieformalnej grupie mieszkańców i sympatyków Osiedla działających na rzecz jego ochrony. Udziela się także
przy Zespole do spraw Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Bemowo – w tym roku
jako niezależna mieszkanka i projektodawczyni, w I edycji jako członkini Zespołu
i wiceprzewodnicząca z ramienia mieszkańców Bemowa.
Anna Górecka-Jakimcio – jest ogrodniczką, a także miłośniczką książek.
W I edycji warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego jej projekt bibliotek plenerowych w konstrukcjach w pniach drzew uzyskał wystarczającą liczbę głosów w 4
dzielnicach, a w jednej – na Ursynowie, pomimo owych głosów niedostatku, został
już zrealizowany. Również bemowianie docenili ten projekt i aktualnie oczekujemy na powstanie bibliotek w Parku Górczewska oraz na Fortach Bema. Anna
jest oczarowana Osiedlem „Przyjaźń” i bardzo chciałaby, aby także tu powstała
biblioteka plenerowa. Już drugi rok jest przedstawicielką mieszkańców Bemowa
w dzielnicowym Zespole do spraw Budżetu Partycypacyjnego, można ją także
spotkać przy wielu innych inicjatywach obywatelskich w Warszawie, tj. tworzenie
ogrodu społecznościowego na Fortach Bema.

Aut. Marek Jezierski

Biblioteczka plenerowa
Inicjatywa zakłada stworzenie na Osiedlu „Przyjaźń” miejsca
przyjaznego dorosłym i dzieciom, mieszkańcom stałym, studentom
i spacerowiczom, z Polski i cudzoziemcom – Przyjaznej Biblioteczki
Plenerowej.
Będzie to niewielka konstrukcja stworzona na bazie starego,
odnowionego ula, w której środku znajdą się półki na książki
i czasopisma. Przyjazna Biblioteczka będzie funkcjonowała na zasadzie
bookcrossingu – „weź książkę, przynieś książkę”.
Każdy przechodzień – z bliska czy też daleka, będzie mógł skorzystać
z zasobów Biblioteczki, jak również stać się jej aktywnym twórcą.
Biblioteczka będzie funkcjonować również jako punkt wymiany
informacji – mieszkańcy i instytucje aktywne na Osiedlu będą mogły
pozostawiać w biblioteczce informacje o swoich działaniach, ulotki itp.
Autorki pragną, aby wyjątkowy klimat Osiedla „Przyjaźń” udzielił się Biblioteczce, która z kolei, także za sprawą
tworzącej się wokół niej społeczności, sprawi, że Osiedle będzie jeszcze bardziej magiczne i drogie sercom
warszawiaków.
Zapraszamy na profil projektu na Facebooku www.facebook.com/bibliotekiplenerowe, a także na bloga
www.przyjaznabiblioteczka.blogspot.com, na którym będzie można przeczytać o życiu Biblioteczki
plenerowej i Osiedla „Przyjaźń”.
Kontakt: olakrugly@gmail.com

III. ODKRYWAJ ŚWIAT NAUKI RAZEM Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA “PRZYJAŹŃ”
Autorki projektu:
Aleksandra Gniadzik-Smolińska – mieszka na Osiedlu „Przyjaźń”, od kilku lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony Osiedla oraz służy
pomocą jego mieszkańcom działając w lokalnym stowarzyszeniu. Lubi rozszerzać
swoje horyzonty, poznawać świat.

Aut. Karolina Majdanik

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

Otwarte spotkania naukowe
NAUKOWA „PRZYJAŹŃ”
Ola I Ilona, zrealizują projekt mający na celu organizację serii otwartych
spotkań naukowych o różnorodnej tematyce, prowadzonych przez wykładowców i pasjonatów będących mieszkańcami Osiedla „Przyjaźń”.
W trakcie realizacji projektu – w okresie wrzesień – początek listopada
2015 r. odbędzie się łącznie 9 spotkań, podczas których w przystępny
dla odbiorców sposób zostaną zaprezentowane najróżniejsze tematy:
od sztuk muzycznych, poprzez nauki humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, na ścisłych kończąc.

E=mc2

NAUKOWA „PRZYJAŹŃ”

Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się m. in. dlaczego niebo jest
niebieskie, jak zapewnić zdrowy rozwój roślinom, odbyć warsztaty
farmaceutyczne, zapoznać się z twórczością Chopina, a to tylko część
zaplanowanych przez koordynatorki tematów. Spotkania odbywać się będą w Klubie Karuzela, który niewątpliwie
jest sercem Osiedla „Przyjaźń”.
Poprzez realizację projektu autorki chcą popularyzować osiągnięcia naukowe mieszkańców oraz dać im możliwość podzielenia się swoimi pasjami. Będzie to także doskonała okazja do integracji społeczności lokalnej oraz
promocji Osiedla wśród szerszej liczby odbiorców.
Ola i Ilona pragną otworzyć Osiedle i zaprosić naszych sąsiadów do bliższego poznania się.

IV. MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY ŚPIEWU BIAŁEGO
Autorka projektu:
Jagna Godzińska jest mieszkanką Osiedla „Przyjaźń”. Od ponad trzech lat
śpiewa w grupie Rozśpiewania Warszawskie, skupiającej osoby w różnym wieku.
To tam doświadczyła, że śpiewanie własną, naturalną barwą głosu daje mnóstwo
radości i energii. Chciałaby, żeby uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Osiedla
Przyjaźń doswiadczyli siły swojego głosu, radości współbrzmienia i wspólnego
tworzenia. Marzy jej się również, żeby grupa była wielopokoleniowa. Na co dzień
zajmuje się uczeniem języka francuskiego i polskiego, głównie w dużych firmach.
Na jej zajęciach nierzadko wykorzystuję piosenkę.

Aut. Karolina Majdanik

Warsztaty Śpiewu BIałego
Projekt zakłada cykl cotygodniowych, 2-godzinnych warsztatów śpiewu tradycyjnego prowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli tego
śpiewu. Warsztaty są przeznaczone dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”, którzy lubią śpiewać i chcą doświadczać radości śpiewu w grupie.
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Celem projektu jest wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą
tradycyjny śpiew wspólnotowy, do zaangażowania i integracji społeczności lokalnej. Zaangażowanie we wspólną pracę nad wykonaniem
pieśni daje uczestnikom radość, poczucie ważności i przynależności.
Śpiew w grupie przyczynia się do budowania wspólnoty i więzi międzyludzkich, zwiększa świadomość swojego głosu i ciała oraz uważność
na drugą osobę. Ponieważ śpiew tradycyjny nie wymaga od śpiewającego perfekcji wykonania, ani jednej, pożądanej barwy, może go
uprawiać praktycznie każdy chętny. Ćwiczenia emisyjne, angażujące
ciało, oddech, ruch, głos, mają na celu pomoc uczestnikom grupy w odnalezieniu ich naturalnej barwy głosu i w świadomym posługiwaniu się nim. – Tworząc projekt, zależało mi na tym,
żeby wzięły w nim udział dorosłe osoby w bardzo różnym wieku. Dlatego szczególnie zachęcałam do uczestnictwa
osoby starsze – przyznaje autorka. Prototypowy warsztat, zorganizowany na osiedlowym Dniu Sąsiada, przeprowadzony przez Nastę Niakrasavą pokazał, że zainteresowanie śpiewem w grupie jest bardzo duże. Wśród 18tu śpiewających uczestników byli i starsi, i młodsi. Dla wielu osób było to pierwsze takie doświadczenie, ale wszyscy kończyli warsztat ze śpiewem na ustach i uśmiechem. Jagna Godzińska zakłada, że rezultat projektu zostanie
w pełni osiągnięty, jeśli po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy, bogatsi o umiejętności, świadomi potencjału
swojego głosu i pełni entuzjazmu nadal będą spotykać się, żeby wspólnie muzykować i uczyć pieśni siebie nawzajem. I tak sąsiedzi, dla których wspólne odkrywanie i śpiewanie pieśni i piosenek stało się czymś ważnym, jeszcze
nie raz okażą sobie wsparcie w osiedlowych działaniach, nie tylko muzycznych.

śpiewa

Warsztaty będą odbywać się we wrześniu i w październiku, w Klubie Karuzela. Do projektu zaproszone są osoby
mieszkające na Osiedlu, pomagające przy realizacji projektu oraz czynnie działające na rzecz jego ochrony.
Kontakt: j.godzinska@gmail.com

V. DŹWIĘKI JELONEK
Autorki projektu:
Jana Kocisova – jest Słowaczką, która w Warszawie znalazła
się w 2013 roku. Pierwsze miesiące spędziła jako wolontariuszka
w organizacji pozarządowej. Od razu zakochała się w Warszawie
i jej klimacie. Ale Osiedle „Przyjaźń” nie jest typowo warszawskie –
kolorowe drewniane domy z ogrodami żyją swoim własnym, ciekawym życiem. Absolwentka dziennikarstwa, zaangażowana w kulturalne wydarzenia w Bratysławie: organizowała koncerty, działała
w wydawnictwie, w końcu założyła własny projekt muzyczny.
Karolina Majdanik – od niedawna mieszkanka Osiedla
i ze względu na walory przyrodnicze nie ma zamiaru opuszczać
tego miejsca. Z wykształcenia plastyczka, ukończyła Uniwersytet
Rzeszowski. Fotografując stara się uchwycić egzystencjonalne
chwile, które już się nie powtórzą. Wieczorami uprawiając sport –
bieganie, podpatruje jeże i łasice.

Aut. Filip Drábek

DŹWIĘKI JELONEK
– Dźwięk jest wszędzie wokół nas. Nie można go uniknąć, bo nawet cisza dla nas subiektywnie jakoś brzmi. Ten
naturalny soundtrack naszego życia towarzyszy nam na każdym kroku. Dosłownie.
Pomysł na nagrywanie dźwięków na Osiedlu „Przyjaźń” – Jelonkach powstał, kiedy przechodząc przez dom
przy ulicy Konarskiego, drewniana podłoga kolorowego domu pod stopami tak ładnie skrzypnęła. Kilka rodzin,
mieszkających w jednym budynku. Rozmowy, dźwięk sztućców, u jednego z sąsiadów jakaś muzyka. Przeszłam
przez mieszkanie i znalazłam się w ogrodzie. Widać drzewa, trawę, drewniane domy. Nie czułam, że jestem ciągle
w Warszawie. Dla mnie, obywatelki Słowacji, tymczasowo zamieszkałej w Warszawie, było niesamowitym znaleźć
takie miejsce w stolicy – mówi Jana.
Jak przyznają autorki projektu, nagrania terenowe w połączeniu z dźwiękiem nie są niczym rewolucyjnym. Wielu
artystów korzysta w swoich utworach z nagrań terenowych. Pomagają stworzyć atmosferę, dopełniają dźwięk.
Duński zespól Efterklang, swego czasu stworzył album i film na podstawie nagrań terenowych z rosyjskiej części
norweskich wysp, z byłymi kopalniami, na terenie Spitsbergow. Puste metalowe maszyny lub mieszkania robotników stały się muzycznymi instrumentami. Na podstawie nagrań powstał film i samotne dźwięki dopełniają kawałki
na płycie. To jest tylko jeden z wielu przykładów fenomenalnego wykorzystania nagrań dźwięków terenowych.
“Jak się nie zna historii, to nie można poznać przyszłości.” Oto refleksja jednego ze szwedzkich artystów, który
wziął udział w spacerze na Osiedlu. Celem projektu Jany i Karoliny, ogólnie nazwanego „Dźwięki Jelonek”, jest
połączenie nagrań terenowych z Osiedla, ze zdjęciami. Powstanie mini multimedialne archiwum korzystające z atmosfery miejsca. Rezultaty projektu będą zaprezentowane na terenie Osiedla na plenerowej wystawie fotografii
dopełnionej o soundtrack z nagrań. Jest to możliwość spojrzenia na Osiedle z innego punktu widzenia. Codzienność powoduje, że często zapominamy o wyjątkowości tego miejsca.
Jak przyznają autorki, niestety, kiedy opowiadają o projekcie, wciąż wielu warszawiaków nie zna Osiedla „Przyjaźń”, jednak opis wystarczy, żeby wzbudzić w nich zainteresowanie. Jednym z celów projektu Jany i Karoliny jest
prezentacja miejsca wśród ludzi nie mieszkających na Osiedlu. Poza tym autorki chcą też założyć bloga, na którym
znajdą się połączone wyniki ich działań, dostępne dla szerszej publiczności.
„Dźwięki Jelonek” będą realizowane w lipcu i sierpniu.
Kontakt: j.kocisova@exitmusic.org (Jana Kocisova) oraz k.majdanik@wp.pl (Karolina Majdanik).
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Magdalena Latuch

Koordynatorka projektu z ramienia Bemowskiego Centrum Kultury.
Animatorka kultury, od lat działająca na rzecz aktywizacji społecznej i animacji kultury społeczności lokalnych, w szczególności w Dzielnicy Praga
Północ oraz na Osiedlu „Przyjaźń” w Dzielnicy Bemowo. Inicjatorka i koordynatorka edukacyjnych i artystycznych projektów międzypokoleniowych.
Założycielka międzypokoleniowej grupy muzycznej „Cała Praga Śpiewa”.
Fundraiserka.
W projekcie zależało jej na wsparciu inicjatyw jasno odpowiadających
na potrzeby mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”, angażujących ich i integrujących. Kluczowe było dla niej nawiązanie partnerskich relacji z reprezentantami społeczności lokalnej Osiedla Przyjaźń.

Co dało Ci uczestniczenie w projekcie „Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń”?
Przede wszystkim przekonanie, że formuła otwartego domu kultury jest możliwa. Konieczne jest do tego działanie
oparte na partnerstwie, bo tylko wtedy
możliwe jest zbudowanie zaufania, niezbędnego przy tego rodzaju współpracy.
Dodałabym jeszcze potrzebę otwartości
na zmiany, zarówno te odnoszące się
do sposobu zarządzania instytucją, jak
i form działania.
Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma projekt „Laboratorium” dla mieszkańców
Osiedla Przyjaźń”?
Sądzę, że „Laboratorium” jest
dla mieszkańców Osiedla wsparciem
w działaniu. Jest narzędziem umożliwiającym realizację ich pasji i marzeń.
Dodatkowo, „Laboratorium” integruje
środowisko mieszkańców, szczególnie tych aktywnych, poświęcających
wiele czasu na pracę na rzecz ochrony
Osiedla.
Jakie znaczenie dla mieszkańców
Osiedla Przyjaźń mogą mieć inicjatywy realizowane w ramach Laboratorium?
Ożywią życie kulturalne i społeczne
na Osiedlu. Ten proces już się zaczął
podczas realizacji przez autorki rozmów
z mieszkańcami w ramach ich diagnoz
oraz przy okazji Dnia Sąsiada, na którym
prezentowały założenia swoich działań i mini warsztaty. Mieszkańcy żywo
interesowali się możliwościami uczestniczenia w projektach. To potwierdziło
wyniki naszych wcześniejszych badań
mówiących o tym, że społeczność

lokalna Osiedla potrzebuje przestrzeni
i aktywności do rozwijania swoich umiejętności i pasji.
Jaką dobrą praktyką z realizacji
projektu „Laboratorium Projektów
Osiedla Przyjaźń” chcesz się podzielić
z osobami dopiero rozpoczynającymi współpracę ze społecznościami
lokalnymi?
Na początku proponowałabym przeprowadzenie spotkań z reprezentantami
społeczności lokalnej, osobami, które
są zakorzenione w środowisku, w którym rozpoczynamy nasze działania.
Ważne jest, żeby wynikiem spotkania
była wymiana informacji na temat potrzeb i zasobów, jakie posiada społeczność lokalna, a jakie my, jako przedstawiciele domu kultury w odniesieniu
do działań. Kolejnym krokiem byłoby
określenie wspólnych celów w tymże
działaniu i sposobów na ich osiągnięcie.
Czy poleciłbyś innym instytucjom
kultury wykorzystanie modelu współpracy ze społecznością lokalną wypracowaną przez Bemowskie Centrum
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego?
Na czym polega jego charakter/dobra
praktyka?
Każdej instytucji kultury poleciłabym
otwieranie się na współpracę ze społecznością lokalną. Model wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury jest
narzędziem, z którego może skorzystać każda instytucja. Najcenniejszym
elementem tego modelu jest dla mnie
program cyklu warsztatów z realizacji
projektów społecznych „krok po kroku”,
które przygotowują mieszkańców i sym-

patyków Osiedla „Przyjaźń” do pełnienia
roli koordynatorów własnych inicjatyw.
W tym przypadku to nie pracownicy
domu kultury wdrażają projekty skierowane do mieszkańców a sami mieszkańcy. Pracownicy natomiast są wsparciem
na każdym etapie projektu.
Na jakie trudności mogą natrafić
osoby wykorzystujące model współpracy ze społecznością wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Trudnością może być oddanie mieszkańcom odpowiedzialności za realizację
projektu. Dotacje, przyznawane przez
nas w ramach Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń są wydatkowane
w formie zaliczek przyznawanych imiennie autorkom projektów. Mieszkanki
są również koordynatorkami inicjatyw.
W obydwu przypadkach dom kultury
usuwa się na drugi plan. Dba o to, aby
w świadomości społeczności lokalnej
pielęgnować przywiązanie do konkretnych inicjatyw, a pośrednio, do domu
kultury. To duża zmiana w dotychczasowej roli domu kultury, który od zawsze
dbał o to, aby jego wizerunek był bardzo
widoczny wśród środowiska mieszkańców.

Joanna Zamorska

Koordynacja projektu ze strony Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń, odpowiedzialna za monitoring i ewaluację projektu.

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

Co dało Ci uczestniczenie w projekcie Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń?
Poczucie wiary w możliwości działania
na Osiedlu.
Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma projekt Laboratorium dla mieszkańców
Osiedla „Przyjaźń”?
Na razie pełni rolę edukacyjno-ekonomicznego impulsu do działania (szkolenia i ekonomiczne zaplecze do realizacji
pomysłów mieszkańców i „zaPrzyjaźnionych” aktywistów), bo projekty dopiero
się rozpoczną, wtedy może mieć rolę
integracyjną i popularyzacyjną
Jakie znaczenie, Twoim zdaniem,
dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”
mogą mieć inicjatywy realizowane w
ramach Laboratorium?
Mogą pomóc w integracji mieszkańców i popularyzacji osiedla, a w dalszej
perspektywie w rozpoznaniu przez
władze potencjału osiedla i w objęciu go
ochroną.
Jaką dobrą praktyką z realizacji projektu Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń chcesz się podzielić z osobami dopiero rozpoczynającymi współpracę ze społecznościami lokalnymi?
Zaangażowaniem mieszkańców od początku projektu (od planowania działań)
i aktywizującymi metodami szkoleń.
Czy poleciłbyś innym instytucjom
kultury wykorzystanie modelu współpracy ze społecznością lokalną wypracowaną przez Bemowskie Centrum
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego? Na

czym polega jego charakter/dobra
praktyka?
Tak, poleciłabym. Bo kładzie nacisk na
oddolne działania i udział mieszkańców,
oddanie im głosu na każdym etapie projektu. Oddanie spraw dotyczących lokalnej społeczności w ręce jej członków
to najbardziej skuteczna strategia, daje
ludziom poczucie wpływu i sprawia, że
się angażują. Władzom często wydaje
się, że wiedzą lepiej, co jest ludziom potrzebne, bez pytania ich o zdanie (czego
przykładem jest sposób funkcjonowania
budżetu partycypacyjnego w Polsce model np. boliwijski jest bardziej dostosowany do potrzeb ludzi).
Na jakie trudności mogą natrafić
osoby wykorzystujące model współpracy ze społecznością wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury i
Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń?
Jak mogą sobie z nimi radzić?
Na opór ze strony lokalnych władz, na
brak środków, kompletne niezrozumienie sytuacji przez media i nagłaśnianie w
niewłaściwy sposób. To pierwsze można
próbować przełamać mediacją, a drugie
rozwiązać zaangażowaniem nieodpłatnym dużej liczby osób oraz instytucji,
ewentualnie znalezieniem sponsorów,
dotacji na działania. Trzeci problem
może być rozwiązany przez współpracę z odpowiednimi, zaprzyjaźnionymi
mediami, które naprawdę zainteresowane są mieszkańcami Osiedla, a nie
sensacjami.

Małgorzata Sachryń

Pomoc w koordynacji z ramienia Bemowskiego Centrum Kultury

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

Co dało Ci uczestniczenie w projekcie Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń?
Uczestniczenie w projekcie i warsztatach
było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem i inspiracją do kreowania
własnego otoczenia (Osiedle „Przyjaźń”).
Z perspektywy wieloletniej pracy w Bemowskim Centrum Kultury współpraca
z zespołem projektowym i mentorami
z Grupy Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń
otworzyła przede mną nowe możliwości i perspektywy do działania. Podczas
warsztatów i spotkań z praktykami
utrwaliłam swoją wiedzę w zakresie
współpracy ze społecznością lokalną,
poznałam także nowe narzędzia pracy
i formy włączania mieszkańców, poprzez
ich aktywne uczestnictwo w procesie. Ogromną zaletą Laboratorium
był bezpośredni dialog i konfrontacja
osób z różnych środowisk posiadających
doświadczenia z wielu dziedzin. Dzięki
temu każdy z uczestników poszerzył
swoją wiedzę w zakresie realizacji
projektów, aktywizowania społeczności
lokalnej i budowania więzi społecznej.
Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma projekt Laboratorium dla mieszkańców
Osiedla „Przyjaźń”?
Laboratorium ma na celu wzmocnienie
tożsamości, zwiększenie świadomości potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, budowanie więzi pomiędzy przedstawicielami Bemowskiego Centrum Kultury,
autorami projektów, mentorami z Grupy
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń i mieszkańcami. Otwarcie na tego typu współpracę przez Bemowskie Centrum Kultury,
przy dużym wsparciu Grupy Odkrywkowej
Osiedla Przyjaźń i uaktywnienie społeczności lokalnej jest wartością dodaną

projektu. Bardzo ważny jest bezpośredni
dialog pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, wsparcie na każdym etapie
realizacji projektu, dzielenie się zasobami
oraz wiedzą. Niezwykle istotny jest także
fakt, iż autorami projektów zgłoszonych
do Laboratorium są mieszkańcy, którzy
realizując swoje pasje w sposób naturalny stają się inspiracją dla osób, które
mieszkają na Osiedlu „Przyjaźń”, stwarzają
nowe możliwości do działania i stanowią
znakomitą alternatywę do spędzania
czasu wolnego.
Czy poleciłbyś innym instytucjom
kultury wykorzystanie modelu współpracy ze społecznością lokalną wypracowaną przez Bemowskie Centrum
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego?
Na czym polega jego charakter/dobra
praktyka?
Model współpracy wypracowany przez
Bemowskie Centrum Kultury i Grupę
Odkrywkową Osiedla Przyjaźń niewątpliwie jest wart polecenia. Szczególną
zaletą projektu jest praktyka zastosowana
podczas każdego z etapów jego realizacji. W ramach Laboratorium Projektów
Osiedla Przyjaźń odbyły się spotkania
warsztatowe, dzięki którym autorzy
poszczególnych projektów zdobyli nowe
umiejętności niezbędne do realizacji
inicjatyw społecznych. Program szkolenia był źródłem informacji dotyczących
niestandardowych sposobów pozyskiwania środków finansowych, diagnozowania
potrzeb społeczności lokalnej, planowania
działań, określania harmonogramu, czy też
tworzenia budżetu.
Dzięki spotkaniom ze specjalistami
i praktykami udało się wypracować
nowatorski system działania. W Labo-

ratorium niezwykle istotny jest fakt,
że w tej sytuacji doszło do spotkania
osób, które łączy pasja oraz bezinteresowne działanie na rzecz społeczności
lokalnej. Jednocześnie przy takim modelu pracy, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, projekty realizowane
na Osiedlu „Przyjaźń” mogą być inspiracją do pozytywnej zmiany społecznej.
Na jakie trudności mogą natrafić
osoby wykorzystujące model współpracy ze społecznością wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń?
Na podstawie moich obserwacji i aktywnego uczestnictwa w warsztatach,
nie widzę trudności w skorzystaniu
z modelu współpracy zaproponowanym
przez Bemowskie Centrum Kultury
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń.
Kilkuetapowe warsztaty, spotkania
z praktykami i specjalistami, bieżące
konsultacje ze wszystkimi autorami
projektów dotyczyły najważniejszych
zagadnień, które są istotne na poszczególnych etapach realizacji projektów.
Przedstawiciele Bemowskiego Centrum
Kultury oraz Grupa Odkrywkowa Osiedla Przyjaźń, dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz otwartości na wszystkie
inicjatywy i komunikatywności, rozwiali
wszelkie obawy i wątpliwości dotyczące
samodzielnej realizacji poszczególnych
inicjatyw. Było to bardzo istotne, ponieważ wzmocniło to poczucie wartości
autorów każdego projektu oraz wytworzyło więź pomiędzy autorami projektów. Udział w warsztatach pozwolił
autorom projektów zdobyć wiedzę
merytoryczną i umiejętności niezbędne
do realizacji inicjatyw społecznych.

Jurga Kraużlis

Główna prowadząca warsztaty

Jurga Kraużlis, od urodzenia mieszkanka Osiedla „Przyjaźń”, socjolożka, specjalistka ds. funduszy unijnych, trenerka, członkini Grupy
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń oraz Inicjatywy Osiedle Przyjaźń.
W ramach Laboratorium odpowiedzialna za opracowanie i prowadzenie warsztatów dla uczestniczek oraz opiekę merytoryczną.
Fot. Karolina Majdanik

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

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

To właśnie mieszkańcy są pomysłodawcami i autorami inicjatyw realizowanych
na terenie Osiedla, do których współtworzenia zapraszają swoich sąsiadów.

Tego rodzaju projekty, zdaniem Jurgi
Kraużlis, mają swoje wyzwania. Jednym z nich jest konieczność wyważenia własnych potrzeb, związanych
z indywidualnymi zainteresowaniami, umiejętnościami i zasobami,
a potrzebami społeczności, do której
uczestnik chciałby swoje działanie
skierować.

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

Diagnoza potrzeb stanowiła ważny
element podczas naszych wspólnych

warsztatów, natomiast każda uczestniczka indywidualnie lub w rozmowach
z mentorką musiała też zastanowić się
nad tym, na ile może dostosować się
do oczekiwań swoich odbiorców.
Kolejnym wyzwaniem dla uczestników
tego rodzaju projektów jest przyjęcie
nowej roli w społeczności, w której
mieszka.
Jako autor i realizator danej inicjatywy uczestnik rezygnuje całkowitej
anonimowości względem swoich sąsiadów, musi się otworzyć, aby zbudować atmosferę zaufania i współpracy.
Dlatego mentoring dla uczestników
projektu, nie tylko na etapie przygotowania, ale też wdrożenia inicjatyw,
wydaje się szczególnie ważny.

Małgorzata Leszko
Pomoc w prowadzeniu warsztatów

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

Co dało Ci uczestniczenie w projekcie Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń?
Przede wszystkim dużo radości,
bo sama jestem mieszkanką Osiedla
„Przyjaźń” i cieszyło mnie obserwowanie rodzących się podczas projektu
inicjatyw, które będą się działy w moim
sąsiedztwie. Zwłaszcza, że inicjatywy
naszych uczestniczek rozwijały się
i dojrzewały z tygodnia na tydzień.
To dla mnie dowód, że mieszkańców
nie trzeba wyręczać w działaniu, wystarczy dać im wsparcie. I to jest coś,
co wynoszę dla siebie z tego projektu.
Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma projekt Laboratorium dla mieszkańców
Osiedla „Przyjaźń”
To, jaką rolę projekt odegra w życiu
całej społeczności Osiedla, będzie
można pewnie ocenić po zakończeniu
samych inicjatyw. Myślę, że uczestniczkom warsztatów projekt dał narzędzia
do pracy w społeczności lokalnej –
zwłaszcza takiej pracy, która polega
raczej na działaniu z mieszkańcami,
a nie dla mieszkańców. Poza tym autorki
inicjatyw stworzyły podczas całego
procesu zespół, co wydaje mi się kluczowe dla ich działań na Osiedlu „Przyjaźń” – połączenie sił osób aktywnych
lub takich, które włączają się właśnie
w działania społeczne.
Jakie znaczenie, Twoim zdaniem,
dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”
mogą mieć inicjatywy realizowane
w ramach Laboratorium?
Cieszy mnie to, że są tak różnorodne,
i że pokrywają się z tym, czego potrzebują sami mieszkańcy. Szczególnie jeżeli
chodzi o integrację – z działań, które
prowadzimy na Osiedlu jako Grupa
Odkrywkowa wynika, że ta potrzeba
jest bardzo silna. Dla wielu mieszkańców każde działanie na Osiedlu, które

wychodzi im naprzeciw, jest wartością – są przyzwyczajeni, że na Osiedlu
„Przyjaźń” od lat niewiele się dzieje.
Jaką dobrą praktyką z realizacji projektu Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń chcesz się podzielić z osobami dopiero rozpoczynającymi współpracę ze społecznościami lokalnymi?
Myślę, że ideą diagnozy, która jest
jednocześnie rozpoznaniem terenu,
analizą potencjałów i potrzeb, ale też
promocją działań i budowaniem swojej
„marki”, rozpoznawalności. Widać było,
że właśnie osobiste rozmowy z sąsiadami i osobami spotkanymi na ulicy
dawały wielu uczestniczkom najwięcej
do myślenia, pomagały im rozwijać
swoje inicjatywy, ale też poznawać
swoich przyszłych odbiorców. To samo
dotyczy pracowników instytucji kultury – nie każda diagnoza musi być
prowadzona narzędziami „mierzalnymi”
i „obiektywnymi”.
Czy poleciłbyś innym instytucjom
kultury wykorzystanie modelu współpracy ze społecznością lokalną wypracowaną przez Bemowskie Centrum
Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla
Przyjaźń? Jeśli tak, to dlaczego?
Na czym polega jego charakter/dobra
praktyka?
Tak. Dlaczego – bo takie projekty
zbliżają domy kultury i mieszkańców,
a mieszkańcom dają możliwość zrobienia czegoś dobrego we własnej społeczności – mogą być napędem do dalszego
działania.
Na jakie trudności mogą natrafić
osoby wykorzystujące model współpracy ze społecznością wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Myślę, że na pierwszym etapie współ-

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

Magda Leszko

Pomoc w prowadzeniu warsztatów

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

Co dało Ci uczestniczenie w projekcie Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń?
Radość – dzięki projektowi przekonałam się o ogromnym potencjale
kreatywnym mieszkańców i chęci
działania na rzecz własnego miejsca
zamieszkania. Nie mam tu na myśli tylko
uczestniczek projektu – inicjatywy,
które wypracowywały zakładają udział
kolejnych mieszkańców w roli wykładowców, redaktorów, warsztatowców
i już na etapie planowania spotkały
się z bardzo ciepłym przyjęciem, dużą
liczbą chętnych do współtworzenia tych
wydarzeń.
Jaką rolę, Twoim zdaniem, ma projekt Laboratorium dla mieszkańców
Osiedla Przyjaźń”?
Jest katalizatorem działań społecznych.
Dzięki niemu 9 uczestniczek zdobyło
umiejętności, pozwalające na kontynuowanie działań animacyjnych czy
kulturalnych już na własną rękę i rodzą
się w nich kolejne pomysły. Ponadto
w świat ruszy 5 autorskich, oddolnych
inicjatyw, które będą angażowały innych
mieszkańców, zachęcały ich (na dłuższą
metę) do współtworzenia własnych
wydarzeń.

Jakie znaczenie, Twoim zdaniem,
dla mieszkańców Osiedla „Przyjaźń”
mogą mieć inicjatywy realizowane
w ramach Laboratorium?
Wydaje mi się, że mogą zachęcić ich
do uczestnictwa w kulturze – nie tylko
biernego, ale przede wszystkim stać
się inspiracją do inicjowania własnych
działań.
Jaką dobrą praktyką z realizacji projektu Laboratorium Projektów Osiedla
Przyjaźń chcesz się podzielić z osobami dopiero rozpoczynającymi współpracę ze społecznościami lokalnymi?
Najcenniejszą praktyką wydaje mi się
element warsztatów, które są prowadzone jeszcze przed złożeniem
ostatecznych projektów. Sprawiły one,
że inicjatywy mieszkańców są dużo dojrzalsze i gotowe do realizacji, pomiędzy
instytucją a mieszkańcami zrodziło się
zaufanie, tak potrzebne na kolejnych
etapach projektu. Ponadto blisko poznają się sami uczestnicy, dzięki czemu
swoje dalsze działania mogą również
koordynować i czerpać nawzajem
ze swojej wiedzy. Przede wszystkim
jednak – formuła ta umożliwia tworzenie inicjatyw nie tylko przez osoby

z bogatym doświadczeniem w zakresie
realizacji wydarzeń (których de facto
nie trzeba już aktywizować, bo podejmują się realizacji własnych pomysłów
na co dzień), ale przede wszystkim osobom, które mają motywację do działania
i pomysły, choć niekoniecznie jeszcze
narzędzia
Na jakie trudności mogą natrafić
osoby wykorzystujące model współpracy ze społecznością wypracowany
przez Bemowskie Centrum Kultury
i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń? Jak mogą sobie z nimi radzić?
Sama formuła warsztatowa niesie jedno
podstawowe ryzyko – czasowe. Osoby
z nadmiarem pomysłów ale niedostatkiem czasu, nie będą mogły się podjąć
udziału w takich działaniach. Może też
być niezbyt atrakcyjna dla osób już
doświadczonych w zakresie realizacji
własnych działań.

Więcej
o projekcie:
laboratoriumprojektow.wordpress.com

