
 OTWIERAMY ZABYTEK
CZYLI JAK NA JEDEN DZIEŃ OŻYWIĆ ZAPOMNIANE MIEJSCE I ZAINTERESOWAĆ NIMI 
MIESZKAŃCÓW.

 W Milanówku, niewielkim podwarszawskim mieście, jest dwadzieścia siedem zabyt-
ków wpisanych do rejestru oraz wiele budynków uważanych przez mieszkańców za zabyt-
kowe. Wśród nich jest na co dzień niedostępna dla zwiedzających Willa Waleria, dom,         
w którym żył i tworzył rzeźbiarz Jan Szczepkowski. Przez całe lato Stowarzyszenie Razem 
dla Milanówka organizowało w ogrodzie willi i w okolicy wiele otwartych wydarzeń, między 
innymi pokaz kolekcji mody i plenery twórców różnych dziedzin. Na finalnej imprezie           
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod koniec lata w pracowni Jana Szczepkowskiego 
w Willi Waleria pokazano wystawę tkanin, poplenerową wystawę zdjęć, a także fotogra-
ficzną wystawę poświęconą artystom tworzącym w Milanówku w zestawieniu z niewyko-
rzystanym potencjałem niszczejących zabytkowych obiektów, będących własnością gminy. 
Wydarzenie uświetnił koncert muzyki perskiej. 

KROK 1: WYBÓR ZABYTKÓW

Być może w naszej okolicy znajdują się interesujące obiekty na co dzień niedostępne: są zamiesz- 

Do czego użyć/obszary: 
instytucja kultury, muzeum, dom kultury, biblioteka, organizacja pozarządowa, 
zabytki, zabytek, seniorzy, młodzież, promocja, sąsiedztwo, tożsamość lokalna, 
historia

Składniki:

czas: przygotowanie: miesiąc, realizacja: 1 dzień

liczba osób: animatorów: 2, uczestników: 15–50 

stopień trudności: 

co będzie potrzebne: zależy od skali przedsięwzięcia i specyfiki zabytku, który 

ma zostać otworzony



KROK 2: TWORZENIE PROGRAMU

Zastanówmy się nad specyfiką obiektu, tak by nasze planowane działania odnosiły się do historii 
lub charakteru miejsca. Zapraszamy do współpracy ekspertów, np. jeżeli chcemy pokazać zabytko-
wy park czy ogród, warto poprosić lokalnego architekta krajobrazu lub specjalistę od roślin, by 
przygotował krótki wykład lub oprowadził zwiedzających. Pomyślmy, jakiego rodzaju wydarzenia 
można dołączyć, by były tematycznie związane z miejscem i stały się dodatkową atrakcją dla gości 
(np. warsztaty robienia bukietów z wykorzystaniem kwiatów rosnących w ogrodzie). Nawiążmy 
współpracę z lokalnymi artystami, z uczestnikami zajęć w domu kultury, aby razem z nami two-
rzyli program. 

KROK 3: FINAŁ

Zastanówmy się, czy na któreś z wydarzeń organizowanych w ramach imprezy (np. warsz-
taty) powinniśmy zrobić zapisy. Promujemy nasze wydarzenie na stronie internetowej, 
Facebooku, na stronach lokalnych instytucji i organizacji. Warto przygotować i rozwiesić 
plakaty zapraszające na imprezę.
Pamiętajmy o dokumentacji fotograficznej lub filmowej poszczególnych zdarzeń, potem 
zdjęcia i wideo będzie można pokazać w internecie lub zorganizować wystawę czy pokaz.

KROK 4: OPISANIE ZABYTKU W SERWISIE OTWARTEZABYTKI.PL

Informacje o danym zabytku oraz jego zdjęcia uzupełniamy w serwisie Otwarte Zabytki          
(http://otwartezabytki.pl/).

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wizja lokalna” z wykorzystaniem serwisu Otwarte Zabytki                 
(http://otwartezabytki.pl/) Centrum Cyfrowego
Pomysł na działanie: Ewa Januszewska (Stowarzyszenie Razem dla Milanówka)
Konsultacje merytoryczne scenariusza: Zuza Sikorska-Borowska, Magda Kubecka, Joanna Mikulska, Ewa Majdecka
Fotografia: Małgorzata Laskowska-Adamowicz i Ewa Popławska-Bukało, Narodowy Instytut Dziedzictwa, CC BY-NC-ND 3.0
Opracowanie graficzne: Karolina Lizurej

Warianty: Imprezę można przygotować przy okazji Dni Dziedzictwa Narodowego lub festi-
walu Otwarte Ogrody, dzięki czemu będziemy mieli zapewnioną dodatkową promocję             
i większe grono odbiorców naszych działań.

Organizator:          Partner: Dofinansowano przez Muzeum Historii 
Polski w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra”

kałe lub niszczeją/są nieczynne/mają prywatnego właściciela, który ich nie udostępnia.
Wybierzmy miejsce (lub kilka), w którym chcemy zorganizować działania. Ustalmy, czy ma właści-
ciela, z którym możemy uzgodnić zasady i warunki udostępnienia.


