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Dialog, Dostępność,
DzieDzictwo
3D w realizacjach fundacji 

anna osiadacz  – prezes fundacji koncept kultura 
Zygmunt fit – wiceprezes fundacji koncept kultura

szanowni państwo,

już po raz drugi mamy wielką przyjemność spotkać się z przedstawi-
cielami instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora krea-
tywnego, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. w tym
roku konferencja odbywa się pod hasłem „Kultura w 3D – 3D w kul-
turze. Dziedzictwo – dostępność – dialog”.

proponując tytuł konferencji oparliśmy się na 4 elementach, które są immanentną częścią wszystkich naszych dzia-
łań. 3D to oczywiście technologia, która ulokowała nas w grupie pionierów wykorzystujących na szeroką skalę Vr
i stereoskopię do edukacji kulturalnej. zainteresowanie, jakie wzbudza wykorzystanie nowych mediów w tym ob-
szarze, najlepiej widać na przykładzie dwóch naszych flagowych projektów: polska w fotoplastikonie oraz wirtualny
teatr Historii „niepodległa”. odwiedziliśmy z nimi już ponad 50 miejscowości. rozmowy z publicznością pokazy-
wanych w goglach Vr widowisk, dzięki którym widzowie stają się uczestnikami wydarzeń sprzed lat, oraz pomysły
i sugestie uczestników warsztatów utwierdziły nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek. Mobilna formuła
projektu i zapewnione przez nas zestawy Vr udostępniają widzom często po raz pierwszy tę technologię i dają moż-
liwość przeniesienia w czasie i przestrzeni.

opierając przekaz na nowoczesnej technologii nasza Fundacja zawsze stara się, aby nie była ona celem samym
w sobie, a narzędziem do tworzenia wartościowych treści. Dbamy o wysoki poziom i poprawność merytoryczną rea-
lizowanych projektów, opierając je na Dialogu. rozmawiamy oczywiście z ekspertami, którzy zapewniają popraw-
ność i dobór treści. wyjątkową wagę przykładamy jednak do dialogu z odbiorcami naszych działań, aby projekt
odpowiadał na ich realne potrzeby, był atrakcyjny, interesujący i angażujący. Dlatego do każdej nowej produkcji two-
rzymy scenariusze zajęć interaktywnych, aby wciągnąć widzów do aktywnego udziału, a na końcu spytać o uwagi4
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i propozycje rozwoju projektu. w ten sposób powstał projekt, który podczas tej konferencji będzie miał premierę
– prototyp escape roomu w technologii Vr „Ms piłsudski – podwodna misja”. uczestnicy seansów Vr i warsztatów
poświęconych odtworzonemu przez nas w wirtualnej rzeczywistości pięknemu polskiemu transatlantykowi z lat 30.
XX wieku zgłaszali swoje pomysły, potrzeby i propozycje edukacji historycznej z wykorzystaniem Vr. i tak stworzy-
liśmy nowoczesną klasówkę, podczas której uczniowie chodzą w goglach Vr po wnętrzach statku, szukają zagadek
i podpowiedzi opartych o historię ii rp. grając, wykazują się wiedzą, ale i sprytem, jednocześnie świetnie się bawiąc.  

Dostępność w naszych działaniach to nie tylko podróże z projektami, dzięki którym docieramy do tysięcy od-
biorców co roku. to także dbałość o osoby z niepełnosprawnościami. staramy się, aby nasze realizacje były tłuma-
czone na polski język migowy (pJM), posiadały napisy i audiodeskrypcję. nawet tak wyjątkowo nastawiona na bodźce
wzrokowe technologia, jak Vr, czy multimedialna wystawa ożywionych obrazów „wirtualny chełmoński”, są przy-
gotowywane w formie słuchowisk opartych na audiodeksrypcji, muzyce i dźwiękach. tu również dbamy o dialog.
nawiązaliśmy współpracę z akademią Młodych głuchych oraz ośrodkiem w laskach, z którymi konsultujemy dzia-
łania i – co ważne – włączamy do ich realizacji. Dla przykładu w projekcie „niepodległa w obiektywie” wszystkie tłu-
maczenia pJM nagrał niesłyszący członek akademii, a my dowiedzieliśmy się, że słyszący migają za wolno. 

DzieDzictwo zawsze stanowi dla nas punkt wyjścia. to je pragniemy promować, odkrywać, pokazywać, o nim
opowiadać, nim się dzielić. a że można je doskonale łączyć z nowoczesnymi technologiami, nie tylko w skali global-
nej, ale i lokalnej, świetnie pokazuje nasz nowy projekt „Design thinking – młodzi w kulturze”. razem z młodzieżą
z sp nr 6 w grodzisku Mazowieckim wybraliśmy z opowieści lokalnego historyka 8 najciekawszych wątków z dziejów
miasta. następnie podczas warsztatów filmowych wspólnie napisaliśmy scenariusz filmików Vr, opartych na tych
wątkach. Młodzież zagrała w filmach, pomagając także w budowie scenografii na planie filmowym. Do filmów po-
wstał szereg zagadek i zadań, dzięki czemu miasto otrzymało nietuzinkowy materiał edukacyjny z wykorzystaniem
wirtualnej rzeczywistości, promujący grodziską historię i jej bohaterów, z którego – mamy nadzieję – skorzystają ty-
siące uczniów w kolejnych latach.  
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włączaMy!
Dobre praktyki przeciwdziałania wykluczeniu w kulturze

Monika Marciniak  – animatorka społeczna,
audiodeskryptorka, aż Słowo

Doświadczenie pracy z różnymi grupami nauczyło mnie, że w działaniach
kulturalnych już na etapie projektowania trzeba myśleć o odbiorcy. Kim
jest, jakie ma potrzeby, co zrobić aby nasze działania dotarły do wszystkich.
to „wszystkich” nie jest realne, jeśli jednak zawyżymy sobie tak poprzeczkę,
jest szansa, że grupa odbiorców się zwiększy. i będzie rosnąć przy każdym
nowym działaniu. niektórzy potrzebują słów, niektórzy napisów, niektórzy
piktogramów. wszyscy jednak potrzebują uważności.

od ośmiu lat zajmuję się audiodeskrypcją, czyli przekładem obrazu na słowo. Jest to technika opisu filmów, obrazów
i dzieł plastycznych, realizowana w formie nagrań audio lub tłumaczeń „na żywo”. na pytanie komu potrzebna jest
audiodeskrypcja, od razu nasuwa się odpowiedź – oczywiste, że najbardziej osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Jednak po latach doświadczenia w tworzeniu opisów wiem, że technika przekładu obrazu na słowa przydaje się
wszystkim. uwrażliwia na potrzeby innych, uczy precyzyjnej komunikacji, pozwala zatrzymać się na detalach zwykle
niezauważanych. opisywać w ten sposób można cały wizualny świat: obrazy, zdjęcia, street art, plakaty, spoty rekla-
mowe, filmy do kin  2D, 3D, sferycznych.

najlepiej, gdy opis tworzy doświadczony audiodeskryptor we współpracy z twórcą/uczestnikami warsztatów. idealnie,
gdy tworzy się projekty dostępne a nie udostępnia się je po realizacji. zawsze warto konsultować opisy z odbiorcami.
Można w tym celu nawiązać współpracę z organizacjami zajmującymi się dostępnością. 

granice opisu i rodzaju opisywanych materiałów to granice naszej wyobraźni i odwagi. odwagi, która w moim przy-
padku zawsze się opłaca. Miałam okazję stworzyć pierwszą w polsce audiodeskrypcję do komiksu, pierwszą audio-
deskrypcję do kina sferycznego, z Fundacją Koncept Kultura udostępniliśmy wirtualne widowisko „Ms – piłsudski”,
a teraz niezwykle plastyczny projekt „wirtualny chełmoński”. Dzięki temu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością
wzroku do świata, który dotychczas nie był dla nich dostępny. 
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KaleJDosKop niepoDległeJ
Marcin rembacz – kierownik Działu promocji i projektów Biura
programu „niepodległa”

Biuro programu „niepodległa” jest państwową instytucją kultury realizu-
jącą różnorodne działania z zakresu promocji polskiej historii, kultury i tra-
dycji, łączące się z tematyką stulecia odzyskania przez polskę niepodległości
oraz odbudowy polskiej państwowości. Biuro zaprasza do wspólnego świę-
towania wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak wolność, poszano-
wanie godności i praw człowieka oraz solidarność, stanowiące podstawę
programu wieloletniego „niepodległa” na lata 2017–2022. celem programu
jest świadomie zaplanowana i konsekwentnie realizowana trwała, pozy-
tywna zmi  ana społeczna – wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej. świętowanie wydarzeń z przeszłości ma
stać się zachętą do budowania wspólnej przyszłości, tworzenia, planowania i dalszego rozwoju. 

Biuro jest operatorem dwóch programów dotacyjnych: „niepodległa” oraz „Koalicje dla niepodległej”, w ramach któ-
rych o wsparcie finansowe na potrzeby planowanych działań mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe. warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja zadania koncentrującego się
wokół tematyki stulecia odzyskania przez polskę niepodległości oraz procesu odbudowy polskiej państwowości.
Do tej pory dofinansowanie otrzymało blisko tysiąc podmiotów, które zrealizowały działania za łączną kwotę ponad
42 mln zł, angażując we wspólne świętowanie lokalne społeczności. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się także prowadzone przez Biuro programu „niepodległa” kampanie społeczne.
realizowana dla uczczenia Dnia Flagi rp akcja „Moja flaga” jest zaproszeniem do wywieszania 2 maja każdego roku
biało-czerwonej flagi, zaś akcja „niepodległa do hymnu”, polegająca na wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego w samo południe 11 listopada, służy uczczeniu narodowego święta niepodległości i kolejnych rocznic odzys-
kania przez polskę niepodległości. polski hymn wybrzmiał dotychczas na wszystkich kontynentach – w ramach akcji
śpiewali polacy w kraju i poza granicami, m.in. turyści na brazylijskiej plaży copacabana oraz naukowcy w polskiej
stacji badawczej na antarktydzie. za ogromnym sukcesem akcji stoją przede wszystkim jej uniwersalność i dostęp-
ność pozwalające w prosty sposób włączyć się w świętowanie: kimkolwiek jesteśmy i gdziekolwiek będziemy
– bo „niepodległa jest dla wszystkich”. Dowiedz się więcej na www.niepodlegla.gov.pl. 

fot. tomasz tołłoczko
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wirtualne MuzeuM
Jana szczepKowsKiego
udostępnianie lokalnego dziedzictwa na skalę globalną

aneta Majak – dyrektor Milanowskiego centrum kultury
tobiasz Bułynko – artysta plastyk, grafik

wirtualne Muzeum Jana szczepkowskiego to jedyna, ogólnodostępna bib-
lioteka prac wybitnego polskiego rzeźbiarza w nowoczesnej formie.
po wielu latach kolekcja ponad 120 zabytków została poddana digitalizacji,
a następnie zostanie udostępniona w sieci internetowej. to wspaniały przy-
kład promocji lokalnego dziedzictwa na skalę globalną.

projekt autorstwa anety Majak i tobiasza Bułynko zyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego
z priorytetu Kultura cyfrowa. Dyrektor McK składała projekt kilkakrotnie wierząc w potencjał spuścizny jaką posiada
gmina Milanówek. udało się! McK otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tys. złotych. rozpoczęto digitalizację
zabytków ruchomych wpisanych do rejestru.

powstałe w procesie digitalizacji zasoby cyfrowe udostępnione zostaną szeroko i bezpłatnie w formie wirtualnego
muzeum. przeprowadzenie prac digitalizacji odbywało się z dostosowaniem do standardów wymagań zawartych
w katalogach praktyk digitalizacji zbiorów. cyfrowe wizerunki obiektów, opracowane za pomocą profesjonalnych
metod i sprzętu, uzupełnione o dopracowane opisy, teksty kontekstowe i materiały edukacyjne, zobaczą światło
dzienne już w listopadzie 2020. zbiory będą publikowane na stronie www.muzeum-szczepkowskiego.pl w postaci
nowoczesnej prezentacji. użytkownik wyświetlał będzie w wysokiej jakości interesujące go obiekty w postaci cyfrowej
karty zabytków. co najważniejsze, obiekty opracowane w formie 3D będzie można obejrzeć z każdej strony na kom-
puterze, tablecie i telefonie. zabytki zostały opatrzone specjalnymi kodami Qr, dzięki czemu każde ich „płaskie”
opracowanie daje możliwość przeniesienia się za pomocą telefonu, tabletu do wersji 3D.

Kolekcja zabytków autorstwa Jana szczepkowskiego, uznanego w polsce i na świecie twórcy okresu międzywojennego
– to zasoby nieodkryte i niedostępne do tej pory – znajdą się w bazie europeany, która umożliwia instytucjom kul-
turalnym w całej europie dzielenie się swoimi zasobami z szerszą publicznością.
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[pra]DzieDzictwo
Jak wciągnąć widza w niewidzialną historię

Dorota Słowińska-kamasa – dyrektor Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego

Muzeum starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. stefana woydy
w pruszkowie jest placówką archeologiczną. zajmuje się badaniem i popu-
laryzacją wiedzy na temat unikatowego w skali europy DzieDzictwa pra-
dziejowego, jakie stanowi Mazowieckie centrum Metalurgiczne – drugie
co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” europy. ten funkcjonu-
jący u schyłku starożytności ośrodek metalurgiczny tworzyło kilkaset wy-
soce wyspecjalizowanych w masowej produkcji żelaza rozległych osad. 

pruszkowskie Muzeum, starając się realizować swoją misję w zakresie upowszechniania wiedzy o Mazowieckim cen-
trum Metalurgicznym, organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. prowadząc stale żywy Dialog
z publicznością stara się być miejscem spotkań ludzi nauki, kultury i sztuki, DostępnyM i otwartym dla lokalnej
społeczności, prowadzącym szereg wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. 

Muzeum na co dzień prezentuje niepowtarzalną kolekcję zabytków na ekspozycji „przedświt – Mazowieckie centrum
Metalurgiczne z przełomu er”, jednej z najnowocześniejszych wystaw archeologicznych w polsce. ekspozycja jest
utkaną z mikrohistorii przedmiotów opowieścią o potężnym ośrodku produkcji żelaza, tworzących go ludziach
oraz europie u schyłku starożytności. obok oryginalnych zabytków na wystawie można zobaczyć: filmy (fabularne,
dokumentalne, w technice 360 stopni; animacje), multimedia, projekcje holograficzne oraz liczne rekonstrukcje.

„przedświt…” w innowacyjny sposób przybliża widzom jedno z najbardziej fascynujących zagadnień historii starożytnej
znanych z terenu naszego kraju. ożywia, przywracając do zbiorowej pamięci, wiedzę o niewidzialnym, bo ukrytym
pod powierzchnią ziemi, dziedzictwie archeologicznym. na podstawie zachowanych śladów tworzy rekonstrukcję
świata pradziejowych metalurgów, wciągając widza w spotkanie z pasjonującą historią starożytnej europy.



poznańsKie MuzeuM pyry
Jak promować regionalne dziedzictwo na poważnie

i z przymrużeniem oka 

Marcin Lutomski – dyrektor poznańskiego Muzeum pyry

poznańskie Muzeum pyry jest prywatną inicjatywą kulturalną. powstało
w 2019 roku jako chęć stworzenia miejsca w poznaniu, gdzie można przed-
stawiać historię, tradycję, gwarę wielkopolski na poważnie i z przymruże-
niem oka. 

ziemniaki, zwane w okolicach poznania pyrami, to bardzo ciekawe wa-
rzywo i czwarta, co do wielkości zbiorów roślina uprawiana na świecie. pyry przybyły do nas z ameryki południowej,
a ich historia – od tamtej podróży z XVi wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły – jest długa, burzliwa i niezwykle
interesująca. na ziemiach polskich na skalę przemysłową ziemniaki przyjęły się najszybciej w wielkopolsce. Dlatego
poznań, określany mianem pyrlandii, nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum pyry, czyli swojego symbolu.

nasze Muzeum to nowoczesny obiekt turystyczny, w którym po ciekawej i z humorem zaprojektowanej ścieżce dy-
daktycznej zwiedzający są oprowadzani przez obeznanych w „pyrowym” temacie animatorów. goście przenoszą się
do egzotycznego peru, wraz z Francisco pizarro podbiją inkaskie imperium, a w przestrzeni kosmicznej przyjrzą się
układowi „pyrocentrycznemu”. odwiedzą też dwór króla Jana iii sobieskiego, wezmą udział w wykopkach i dowie-
dzą się, jak zwalczano żarłoczną stonkę. wyjątkowy klimat dopełniają specjalne stroje przewodników, zapach pie-
czonych pyr, tematyczna ścieżka dźwiękowa oraz zwroty w gwarze poznańskiej. Każdy gość uczestniczy w warsztatach
przyprawiania i pieczenia wybranej przez siebie pyry.

poznańskie Muzeum pyry to jedyne takie miejsce w polsce w całości poświęcone ziemniakowi!
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więceJ niż 3D
nowoczesne technologie w kulturze

Michał Grzesiczek – ceo Vimagineo

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo choć wiedza wskazuje na to co
jest, wyobraźnia wskazuje na to co będzie. albert einstein

żyjemy w bardzo interesujących czasach, w których powyższe słowa są
nader aktualne. technologia otacza nas i rozwija się w szalonym tempie.
równocześnie z rozwojem techniki staje się ona coraz bardziej przystępna
i znajduje zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia. tworzenie
fotorealistycznych modeli 3D, skanowanie laserowe, skanowanie fotogrametryczne, modelowanie, filmy stereosko-
powe (3D) sferyczne (360°). Do tego wszystkiego dochodzi rozwój alternatywnych rzeczywistości wirtualnej rzeczy-
wistości (Vr – Virtual reality), rozszerzonej rzeczywistości (ar – augmented reality), mieszanej rzeczywistości
(Mr – Mixed reality). pełen wachlarz możliwości – do wyboru do koloru. wszystko to znajdziecie w ofercie Vima-
gineo, ale to dopiero początek drogi do sukcesu…

sama technologia, choć fascynująca dla geeków, jeśli nie tchnąć w nią treści, pozostaje bezdusznym tworem, powo-
dującym co najwyżej krótkotrwałą fascynację. Dopiero udane połączenie technologii, storyteliingu (z naturalnie wy-
stępującymi ograniczeniami w postaci terminów i budżetu) jest przepisem na sukces. przepisem, który mimo znanej
receptury, nie jest łatwy do zrealizowania. 

sercem każdego projektu i gwarancją jego sukcesu są ludzie. osoby z pasją, oddaniem i wizją tworzonego projektu.
chciałbym pokazać dwa wybrane projekty, które powstały z pasji i zamiłowania tworzących je ludzi: 
– stworzona wspólnie z Fundacją renesart gra internetowa opowiadająca o mistrzu ignacym paderewskim 

pt. „Dom w ojczyźnie” jest pierwszym odcinkiem z serii „ścieżkami paderewskiego”.
– stworzona wspólnie z Fundacją Koncept Kultura mechanika aplikacji typu escape room, która znacznie 

przyspiesza powstawanie i obniża koszty tworzenia nowych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości. 
w obu przypadkach pasja i kompetencje członków fundacji, którzy wnieśli merytorykę do projektu, połączyła się
z pasją i kompetencjami technologicznymi zespołu Vimagineo. taki efekt synergii cenimy najbardziej. 11



Bogactwo w różnoroDności
Działalność ośrodka Kultury gminy grodzisk Mazowiecki 

łukasz nowacki – animator kultury, specjalista do spraw historii
miasta w centrum kultury w Grodzisku Mazowieckim

w tym roku minęło 12 lat od oddania do użytku budynku centrum Kultury
w grodzisku Mazowieckim. Do dziś obiekt funkcjonuje siedem dni w ty-
godniu, od godzin porannych do późnych godzin wieczornych. w swej
działalności realizuje szeroką ofertę, która łączy rozwój społeczno-kultu-
ralny miasta z gospodarczo-ekonomicznym. Dlatego poza działalnością
kulturalną, centrum Kultury jest również miejscem spotkań środowisk

naukowych, dyplomatycznych czy biznesowych – organizowane są sympozja i konferencje, a także spotkania z udzia-
łem najwyższych władz państwowych.

Baza ośrodka Kultury wraz z rozwojem gminy systematycznie się zwiększała i obecnie w jej skład wchodzą nastę-
pujące podmioty: centrum Kultury – budynek główny, Kino 3D 4K z systemem Dolby Digital oraz kameralne kino
studyjne „wolność”, radio Bogoria, gazeta „Bogoria”, willa niespodzianka, przestrzeń Kulturze przyjazna „pocze-
kalnia”, galeria Młodych „radogoszcz”, 16 świetlic gminnych i 1 miejska (opieka merytoryczna).

od 2018 roku w strukturach ośrodka Kultury działa willa niespodzianka. cały budynek wraz z otoczeniem przeszedł
gruntowną rewitalizację. obecnie prowadzona tam działalność koncentruje się na tematyce związanej z kulturą,
historią i dziejami miasta i rejonu. zakres działania pracowników willi niespodzianka to m.in. organizacja wydarzeń
związanych ze świętami narodowymi, corocznych spotkań wielokulturowych „sploty”, pikników Historycznych,
gier miejskich z okazji 11 listopada i 3 Maja, a także cały szereg warsztatów, spacerów historycznych, małych form
koncertowych oraz lekcji historii dla szkół.

przestrzenią zaadoptowaną na potrzeby kulturalne jest pKp – przestrzeń Kulturze przyjazna „poczekalnia” miesz-
cząca się na dworcu głównym w grodzisku Mazowieckim. Jest to swoista poczekalnia kolejowa połączona z centrum
informacji turystycznej, galerią wystawienniczą, pracownią warsztatową i kameralną sceną muzyczną. w drugim
etapie projektu „poczekalnia” została doposażona w kontent multimedialny. 12



od 2018 roku nastąpiła reorganizacja funkcjonowania świetlic wiejskich. w ramach tej reorganizacji ośrodek Kultury
odpowiada za działalność merytoryczną we wszystkich świetlicach działających na terenie gminy (16). na podstawie
lokalnych wywiadów, ankiet oraz bieżących rozmów z przedstawicielami sołectw i mieszkańcami wyłonione zostały
i prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z ich oczekiwaniami. zajęcia są bezpłatne.

w 2018 powstał nowoczesny obiekt – Mediateka. wykorzystanie jej potencjału, zwłaszcza sali koncertowo-konfe-
rencyjnej na 220 miejsc, sali wielofunkcyjnej z przestrzenią wystawienniczą i studia muzycznego pozwala rozszerzyć
naszą ofertę dla wszystkich grup wiekowych. poza znajdującymi się budynku nowoczesną Biblioteką i strefą aktyw-
nego seniora, przestrzeń Mediateki umożliwia organizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Jest to miejsce spotkań organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. od ponad roku dział klub filmowy słowem
widziane dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

w ramach działalności willi radogoszcz powstała galeria Młodych, projekt gminny skierowany do młodzieży gro-
dziskiej, realizowany wspólnie z Młodzieżową radą Konsultacyjną działająco przy Biurze rady urzędu Miasta. raz
w roku organizowana jest duża impreza „grodziski Dzień Młodzieży”, a także wraz z Biblioteką i ośrodkiem sportu
i rekreacji współtworzy ofertę w ramach gminnego projektu „strefa aktywnego seniora”. 

przy ośrodku Kultury działają 4 chóry: grodziski chór Kameralny „cantata”, grodziski chór „Bogorya”, chór „Fer-
mata”, chór „Viva la Musica” oraz Młodzieżowa orkiestra Dęta. chóry posiadają bogaty repertuar i występują w całej
polsce oraz za granicą zdobywając liczne nagrody. zapewniają również oprawę muzyczną ważnych uroczystości
organizowan ych na terenie gminy, a co roku biorą udział w „grodziskim kolędowaniu”. w repertuarze orkiestry są
marsze, utwory rozrywkowe, klasyczne, liturgiczne oraz popularne szlagiery. obecnie w ramach orkiestry działają
trzy sekcje: Młoda akademia orkiestrowa, która szkoli od zera młodych adeptów sztuki orkiestrowej, Młodzieżowa
orkiestra Dęta, czyli orkiestra już grająca, a od 2018 roku grodziska orkiestra rozrywkowa – najwyższy stopień wta-
jemniczenia orkiestrowego.

ośrodek Kultury prowadzi działalność związaną z ruchem amatorskim oraz edukacją. Jest to również miejsce, gdzie
można podziwiać artystów profesjonalnych podczas koncertów oraz spektakli teatralnych wystawianych na naszej
scenie. w sezonie wiosenno-letnim odbywają się liczne imprezy plenerowe. „nasze wsie, naszą Dumą” to cykl pik-
ników rodzinnych jakie były organizowane na terenie sołectw naszej gminy, które zapisały się w pamięci naszych
mieszkańców.   
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Działalność świetlic na terenie gminy grodzisk Mazowiecki

agnieszka Wąsik – kierownik Działu promocji i reklamy
w centrum kultury w Grodzisku Mazowieckim

w 2018 roku gmina grodzisk Mazowiecki zainicjowała projekt sieci świetlic
na terenie całej gminy. obecnie funkcjonuje 16 świetlic gminnych. część
z nich istnieje już od wielu lat, ale w ostatnim czasie zostały w ramach pro-
jektu odremontowane. pozostała część, czyli 8 świetlic wybudowano
od podstaw w podobnym, nowoczesnym stylu – każda z nich posiada salę
komputerową, kuchnię wyposażoną w sprzęty agD oraz niezbędne akce-
soria, 2 łazienki oraz salę główną, w której odbywają się zajęcia i różnego
rodzaju wydarzenia rodzinne. większość świetlic jest otoczona terenem

zielonym, a część z nich posiada przestrzenne altany, co pozwala na prowadzenie zajęć na zewnątrz w okresie letnim.
świetlice zostały wybudowane z myślą o mieszkańcach sołectw, często znacząco oddalonych od centrum miasta,
jako ośrodki życia kulturalnego i towarzyskiego w celu ułatwienia dostępu im do oferty, która na co dzień jest w za-
sięgu ręki mieszkańców miasta. 

wszystkie zajęcia prowadzone w świetlicach są bezpłatne, bardzo zróżnicowane i kierowane do wszystkich grup
wiekowych – np. pilates z bobasem czyli zajęcia dla mam z dziećmi od 3. miesiąca życia, zajęcia dla dzieci młodszych,
starszych i młodzieży m.in. zajęcia teatralne, muzyczne (wokalne, nauka gry na gitarze i perkusji), plastyczne, cera-
miczne, modelarskie, sportowe (gimnastyka korekcyjna, karate, zumba kids, tenis stołowy, taneczne, akrobatyka),
edukacyjne (Mali odkrywcy, Matematyka na wesoło, legomaniacy, podróże dookoła świata, Mały alchemik, od po-
mysłu do realizacji), czy szeroko rozumiane zajęcia kreatywne łączące zarówno zajęcia ruchowe jak i plastyczne oraz
gry planszowe. Dla osób dorosłych, w tym seniorów prowadzimy zajęcia ruchowe (fitness, zumba, taichi, pilates
i gimnastykę relaksacyjną) oraz artystyczne (rękodzieło i zajęcia krawieckie). poza tym w niektórych świetlicach są
kluby dla mam z maluchami, które mogą przyjść przed południem i kreatywnie spędzić czas w świetlicy, korzystając
ze specjalnie przygotowanych kącików dla małych dzieci i wszystkich zabawek. w kilku świetlicach zawiązały się
również Koła gospodyń wiejskich, w ramach których osoby dorosłe regularnie się spotykają na różnego rodzaju
warsztatach i wspólnie gotują albo tworzą różne artystyczne prace. świetlice gminne to miejsca przyjazne, gdzie
mieszkańcy chętnie przychodzą i angażują się w różne działania oferowane im przez ośrodek Kultury, ale czasami
również sami podejmują różne inicjatywy14



strefa aktywnego seniora w grodzisku Mazowieckim

dr Marcin Mazur – koordynator gminnego programu Strefa
aktywnego Seniora

gmina grodzisk Mazowiecki od 2017 roku realizuje nowatorski program
profilaktyczno-opiekuńczy dla seniorów, nazwany strefą aktywnego seniora
(sas). założeniem tego programu jest szeroko rozumiane spowalnianie pro-
cesów starzenia się poprzez profilaktykę zdrowotną i pomoc seniorom w za-
gospodarowaniu wolnego czasu i rozwoju własnych zainteresowań. 

Koncepcja sas bazuje na dwóch podstawowych elementach: regularnych,
cotygodniowych zajęciach oraz imprezach kulturalnych i popularno-nau-
kowych. odbywają się one w centrum Kultury, Mediatece, pawilonie Kultury i „poczekalni” pKp w grodzisku Ma-
zowieckim oraz w kilkunastu świetlicach wiejskich i miejskich w gminie. 

cotygodniowe zajęcia dla seniorów dzielą się na trzy grupy: 
– gimnastyczno-ruchowe (różne rodzaje gimnastyki i ćwiczeń, nordic walking, joga, pilates i taichi), 
– artystyczne (ceramika, malarstwo, rękodzieło, robótki ręczne, teatr oraz 3 rodzaje tańca, łączące wyraz artystyczny

z aktywnością ruchową), 
– edukacyjne (nauka języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, trening pamięci oraz praktyczne warsztaty

komputerowe). 

w dobie pandemii działalność sas musiała ulec oczywistej zmianie. w maju 2020 roku seniorzy za pomocą platform
cyfrowych otrzymywali filmy. Dzięki temu korzystali indywidualnie w domach z gimnastyki, pilates, taichi czy tań-
ców latino. od początku sierpnia do połowy września realizowany był wakacyjny program ćwiczeń plenerowych
które odbywały się w położonym w centrum miasta parku skarbków. w połowie października sas znów przeszedł
w tryb zdalny. tym razem jednak zajęcia odbywają się w formie interaktywnej umożliwiającej obustronny kontakt.
w ten sposób seniorzy mogą komunikować się z innymi uczestnikami oraz instruktorami. program sas cieszy się
dużym zainteresowaniem. przed pandemią regularnie uczestniczyło w nim ponad 600 osób, a obecnie z tygodnia
na tydzień wzrasta liczba seniorów korzystających z zajęć online. aktywizacja ludzi starszych jest jednym z priory-
tetów gminy grodzisk Mazowiecki, co jest bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników sas i ich rodziny. 15



anna osiadacz  – prezes Fundacji Koncept Kultura.
absolwentk a pedagogiki i psychologii komunikacji me-
diów na uniwersytecie warszawskim oraz szkoły lide-
rów polsko-amerykańskiej Fundacji wolności. stypen-
dystka projektu „international Visitor leadership
program” realizowanego przez Departament stanu usa
we współpracy z ambasadą stanów zjednoczonych
w warszawie oraz polsko-amerykańską Fundacją wol-
ności. Doświadczony menedżer kultury, pomysłodawca
i koordynator wielu wystaw, projektów kulturalnych
oraz ogólnopolskich akcji edukacyjnych i społecznych.
pro mo tor ka współpracy międzysektorowej, którą reali-
zuje w praktyce, łącząc w swoich działaniach potencjał
strefy publicznej, prywatnej i społecznej. organizatorka
konferencji i warsztatów na temat współpracy instytucji
kultury, samorządó w, organizacji pozarządowych i biz-
nesu. od lat działa na rzecz dziedzictwa historycznego
i kulturalnego, łącząc nowoczesny, interesujący dla od-
biorcy przekaz z tradycyjnymi elementami edukacji.

Zygmunt fit – wiceprezes Fundacji Koncept Kultura.
architek t, grafik, projektant. studiował na wydziale
architektu ry i urbanistyki politechniki warszawskiej.
współpracował z wiodącą grupą projektową centrala,
m.in. przy nagrodzonej koncepcji na zagospodarowanie
terenu wokół stadionu narodowego w warszawie, na-
grodzonym projekcie na opracowanie koncepcji archi-
tektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głów-
nego we wrocławiu, wyróżnionym projekcie na siedzibę
sinfonia Varsovia oraz projekcie założeń urbanistycznych
dla Muzeum Historii polski nad tunelem trasy łazien-

kowskiej w warszawie. pracował także w zespole archi-
tektonicznym projektującym nowoczesny kompleks mu-
zealno-edukacyjny Muzeum Józefa piłsudskiego w sule-
jówku. Ma na koncie dziesiątki projektów graficznych
i multimedialnych. Jest współautorem wszystkich działań
kulturalnych i edukacyjnych fundacji.

Monika Marciniak – animatorka społeczna, audiode-
skryptorka. od 2009 roku zaangażowana w działania
z zakresu dostępności. autorka ponad tysiąca audiode-
skrypcji do filmów, seriali i dzieł plastycznych. stworzyła
pierwszą na świecie audiodeskrypcję do kina sferycznego
dla centrum nauki Kopernik oraz pierwszą w polsce au-
diodeskrypcję do komiksu. prowadziła autorskie warsz-
taty dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Muzeum
początków państwa polskiego w gnieźnie i Muzeum wsi
Kieleckiej. tworzyła audiodeskrypcje do wystaw czaso-
wych w Muzeum wojska w Białymstoku, Muzeum wsi
Kieleckiej, Muzeum Historii żydów polskich polin.
współpracowała z zespołem projektantów ekspozycji
stałej Muzeum Józefa piłsudskiego w zakresie udostęp-
niania ekspozycji osobom z niepełnosprawnościami. pro-
wadziła szkole nia z zakresu tworzenia oferty kulturalnej
dostępnej dla wszystkich. absolwentka programu aka-
demia zarządzania Muzeum, w ramach którego odbyła
staż w Muzeum narodowym w Krakowie pod kątem za-
stosowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawno-
ściami. ukończyła szkolenie trenerskie ecHocast
(z zakresu obsługi gościa o specjalnych potrzebach).
w pracy animacyjnej wykorzystuje swoją wiedzę pro-
jektując działania dostępne.
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Marcin rembacz – kierownik Działu promocji i pro-
jektów Biura programu „niepodległa”. od przeszło de-
kady jego praca zawodowa związana jest z zarządzaniem
projektami i promocją w sektorze kultury. od 2017 roku
jako kierownik Działu promocji i projektów Biura pro-
gramu „niepodległa” odpowiedzialny jest za strategię
i działania popularyzatorskie służące upamiętnieniu stu-
lecia odzyskania przez polskę niepodległości oraz opo-
wieści o bogactwie polskiego dziedzictwa kulturowego.
wspólnie z „niepodległą” zrealizował projekty takie jak
„Festiwal niepodległa na Krakowskim przedmieściu”
czy akcja „niepodległa do hymnu”. wcześniej pracownik
m.in. narodowego instytutu Dziedzictwa odpowie-
dzialny za koordynację programu europejskich Dni Dzie-
dzictwa w polsce. absolwent wydział u ekonomii i za-
rządzania uczelni łazarskiego, programu executive MBa
na uniwersytecie warszawskim, a także podyplomowych
studiów zarządzania projektami sgH. wielki fan ak-
tywnego sped̨zania czasu na łonie natury, przemierzania
z plecakiem tatrzańskich szlaków oraz rowerowych wy-
cieczek. uwielbia jeśc,́ szczególnie pizzę – tę w stylu nea-
politańskim. 

aneta Majak – dyrektor Milanowskiego centrum Kul-
tury, animator społeczno-kulturowy, grafik kompute-
rowy, pedagog. Koordynator i pomysłodawca licznych
projektów kulturalnych i edukacyjnych na płaszczyźnie
lokalnej i ponadlokalnej. Beneficjent programu „zaproś
nas do siebie” narodowego centrum Kultury. autorka
koncepcji wirtualnego Muzeum Jana szczepkowskiego.
Koordynator organizacyjny projektu. 

tobiasz Bułynko – milanowski artysta plastyk, fotograf
i grafik. absolwent akademii sztuk pięknych w warsza-
wie. zdobył tytuł magistra na wydziale sztuki Mediów
w pracowni Fotografii Kreacyjnej prof. wojciecha praż-
mowskiego. od pięciu lat współpracuje z Milanowskim
centrum Kultury biorąc udział w projektach artystycz-
nych oraz prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. pro-
jektant oraz autor Muralu polskiej niepodległości w Mi-
lanówku. grafik współpracujący przy opracowywaniu
lokalnych wydawnictw. entuzjasta sztuki rzeźbiarza Jana
szczepkowskiego dbający o to, aby dorobek artysty został
zauważony oraz doceniony przez szeroką rzesze odbior-
ców – koordynator kreatywny wirtualnego Muzeum Jana
szczepkowskiego

Dorota Słowińska-kamasa – dyrektor Muzeum staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego, archeolog, muzeal-
nik, popularyzator nauki, autorka i koordynatorka wielu
nagradzanych muzealnych projektów kulturalnych i edu-
kacyjnych. Kurator wystawy stałej „przedświt – Mazo-
wieckie centrum Metalurgiczne z przełomu er” – współ-
autorka scenariusza ekspozycji. 

Marcin Lutomski – dyrektor poznańskiego Muzeum
pyry. z wykształcenia socjolog, od 20 lat zajmuje się za-
wodowo organizowaniem widowisk historycznych, pro-
wadząc działalność pod nazwą walhalla inscenizacje
Historyczne. wraz z grupą osób zakochanych w historii
organizują wydarzenia kulturalne w całej niemalże
europi e. Biorą udział w licznych ekranizacjach filmowych
również na kontynencie azjatyckim. w roku 2019 otwiera
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poznańskie Muzeum pyry, nową atrakcję w stolicy wiel-
kopolski, która szybko podbija serca rodowitych pyr, czyli
poznaniaków, jak i licznie odwiedzających miasto turys-
tów. Jego misja to uczyć przez zabawę, bo życie jest zbyt
krótkie na nudę.

Michał Grzesiczek – współzałożyciel i dyrektor krea-
tywny Vimagineo sp. z o.o. w latach 2014–2019 związany
z reality 51 jako lider zespołu będący częścią gliwic kiego
studia the Farm 51, produkującego gry i aplikacje
Vr/ar/Mr, gdzie koncentrował się na rozwoju techno-
logii wykorzystywanej do tworzenia fotorealistycznych
materiałów (w tym skanowania fotogrametrycznego,
stereo skopii 360°) dla potrzeb branży gier kom pu -
 terowych, a także produkcji aplikacji wykorzystujących
nowe media w kulturze. producent projektu chernobyl
Vr project, który łączy świat gier wideo ze światem apli-
kacji edukacyjnych, będąc wirtualną wycieczką po czar-
nobylu i prypeci, przeznaczoną na urządzenia Vr (ocu-
lus, Htc, gear Vr, playstation Vr). w jego portfolio
znajduje się również wiele projektów dla klientów biz-
nesowych z różnych sektorów przemysłu. od roku 2019
związany ze studiem Vimagineo tworzącym aplikacje
łącząc e świat nowych technologii z różnymi dziedzinami
kultury i nie tylko.

łukasz  nowacki  – animator kultury, specjalista
do spraw historii miasta, autor publikacji na temat dzie-
jów miasta i regionu. w ośrodku Kultury zajmuje się
edukacją, organizacj ą wydarzeń kulturalnych odwołują-
cych się do dziedzictwa lokalnego i uroczystości miej-
skich, od 2004 roku prowadzi grodziski Klub Filmowy,
a od 2009 – spacery historyczne szlakiem zabytków.

agnieszka Wąsik – kierownik Działu promocji i rekla -
my w centrum Kultury w grodzisku Mazowieckim.
w 2018 objęła funkcję koordynatora ds. świetlic wiejskich
i jest odpowiedzia lna za ich prawidłowe funkcjonowanie
oraz organizację zajęć, warsztatów i wszelkich wydarzeń
artystycznych i rodzinnych w świetlicach gminnych.

dr Marcin Mazur – jest absolwentem akademii Muzycz -
nej im. Fryderyka chopina w warszawie i doktorem
sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. Działalność
artystyczną i pedagogiczną rozpoczął w 1985 roku i kon-
tynuuje ją do dzisiaj. pracuje m.in. z grodziskim chórem
Bogorya, działającym przy ośrodku Kultury gminy gro-
dzisk Mazowiecki. od 2018 jest koordynatorem gmin-
nego programu strefa aktywnego seniora, aktywizują-
cego seniorów z gminy grodzisk Mazowiecki.
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funDacja koncept kuLtura
ul. inżynierska 13/15 m. 14, 05–822 Milanówek
tel. 604 285 129
a.osiadacz@konceptkultura.pl
www.konceptkultura.pl

aż SłoWo Monika Marciniak
ul. waryńskiego 38/25, 15–461 Białystok
tel. 601 352 173
azslowokontakt@gmail.com

Biuro proGraMu „niepoDLeGła”
ul. Jasna 24, 00–054 warszawa
tel. 22 182 26 00
kontakt@niepodlegla.gov.pl
www.niepodlegla.gov.pl

MiLanoWSkie centruM kuLtury
ul. Kościelna 3
05–822 Milanówek
tel. (22) 758 32 34
a.majak@mckmilanowek.pl
www.mckmilanowek.pl

MuZeuM StarożytneGo
HutnictWa MaZoWieckieGo
iM. Stefana WoyDy W pruSZkoWie
pl. Jana pawła ii 2
05–800 pruszków
tel. 22 758 72 66
muzeum@mshm.pl
www.mshm.pl

organizacJe



poZnańSkie MuZeuM pyry 
ul. wroniecka 18 (wejście od ul. Mokrej) 
61–763 poznań 
tel. 609 121 611
biuro@muzeumpyry.pl
www.muzeumpyry.pl

ViMaGineo Sp Z o.o.
ul. zwycięstwa 50 m 2
44–100 gliwice
tel. 535 952 217
michal.grzesiczek@vimagineo.com
www.vimagineo.com

ośroDek kuLtury GMiny
GroDZiSk MaZoWiecki
ul. spółdzielcza 9
05–825 grodzisk Mazowiecki
tel. 22 734 79 00
grodzisk@centrumkultury.eu
www.centrumkultury.eu

MeDiateka
ul. 3 Maja 57
05–825 grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 120 29 01
mediateka@centrumkultury.eu
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konferencja
Kultura w 3D – 3D w Kulturze
Dialog – Dziedzictwo – Dostępność
Data
4 listopada 2020
MiejSce
Mediateka
ośrodek Kultury gminy grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05–825 grodzisk Mazowiecki

orGaniZator
Fundacja Koncept Kultura
partner
Mediateka – ośrodek Kultury gminy
grodzisk Mazowiecki

reDakcja
anna piątkowska, anna osiadacz

projekt typoGraficZny i SkłaD puBLikacji
anna piątkowska

opublikowane materiały stanowią skrót wystąpień
prelegentów. nagrania z konferencji są publikowane
na youtube, kanał Fundacja Koncept Kultura, w cyklu
„z kulturą o kulturze”.

Fundacja Koncept Kultura to twórcze perpetuum mobile,
napędzane energią grupy kreatywnych pasjonatów.
pracowaliśmy w muzeach, domach kultury,
współpracowaliśmy z wieloma organizacjami i instytucjami,
co zaowocowało dziesiątkami zrealizowanych projektów.
Mamy na swoim koncie współorganizację wystaw
mobilnych, akcji społecznych, zajęć edukacyjnych,
rekonstrukcji historycznych, kampanii promocyjnych.
za nami tysiące godzin spędzonych w zespołach
projektowych. Dzięki temu, niemal w każdym regionie
polski spotykamy osoby, z którymi współpracowaliśmy,
zaczynając od generowania pomysłów, tworzenia
scenariuszy, przez organizację, realizację, aż do premiery
każdego wydarzenia. nasze kluczowe projekty to „polska
w fotoplastykonie”, „Ms piłsudski – ukryta historia”
oraz wirtualny teatr Historii „niepodległa” – pierwszy
w polsce projekt edukacji historycznej wykorzystujący
na dużą skalę technologię Vr. pracując w Fundacji
realizujemy swoje pasje i udowodniamy, że nauka historii
może być fascynującą przygodą. zapraszamy do współpracy!

więcej o nas na www.konceptkultura.pl

anna oSiaDacZ | preZeS ZarZąDu
a.osiadacz@konceptkultura.pl
tel. 604 285 129
ZyGMunt fit | WicepreZeS ZarZąDu
z.fit@konceptkultura.pl
tel. 665 398 349

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2020”



orGaniZator partner

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2020”


