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Wstęp 
 

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Progress Consulting Sp. z o.o. przeprowadził konsultacje 

społeczne mające na celu włączenie lokalnych mieszkaoców i organizacji pozarządowymi w proces 

budowania koncepcji przygotowania i realizacji projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku 

- stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej. 

 

Konsultacje odbyły się w terminie od 11.02.2020 r. do 03.03.2020 r. w Milanówku.  

 

 

Cel konsultacji 
 

Cel konsultacji: 

Zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkaoców w zakresie planowanej oferty kulturalnej 

i edukacyjnej planowanej do realizacji w Willi Waleria oraz prezentacja planowanych prac 

konserwatorskich tego obiektu. 

 

Termin konsultacji: 

11.02.2020 r. do 03.03.2020 r. do godz. 16:00 

 

Formy konsultacji: 

- przyjmowanie opinii na piśmie na formularzu zgłaszania opinii, 

- spotkanie konsultacyjne: 18.02.2020 r, godz. 18:00, budynek C Urzędu Miasta Milanówka, sala 

konferencyjna, ul. Spacerowa 4  

 

Komórka odpowiedzialna: 

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (Aleksandra Żuraw, tel. 22 758 30 61, wew. 228), 

Referat Technicznej Obsługi Miasta (Joanna Szymczak, tel. 22 758 30 61, wew. 253,) Milanowskie 

Centrum Kultury (Aneta Majak, tel. 22 758 32 34) 

 

Powyższe formy partycypacyjne oraz badania ankietowe ukierunkowane były na poznanie opinii pod 

kątem wykorzystania infrastruktury Willi Waleria dla potrzeb interdyscyplinarnego miejsca edukacji 

kulturalnej. Na ich podstawie stworzono projekt oferty kulturalno-edukacyjnej oraz zaprojektowano 

działania inwestycyjne względem Wilii Waleria, które zaprezentowano i poddano dyskusji podczas 

otwartych konsultacji społecznych w Milanówku. 

 

Celem konsultacji było włączenie społeczności lokalnej oraz organizacji społecznych w proces 

budowania założeo projektu w zakresie proponowanych rozwiązao projektowych, koncepcji 

programowych i akceptacji dla projektu. Założeniem konsultacji było nie tylko poznanie opinii 

społeczności lokalnej, na temat działao zaplanowanych w ramach projektu, ale także włączenie 

ich pomysłów w ostateczny kształt przedsięwzięcia. Uczestnicy mogli z jednej strony zaopiniowad 

przedstawione im propozycje, zaś z drugiej, opowiedzied o swoich pomysłach. 
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W zakresie działao infrastrukturalnych konsultacje miały sprawdzid czy przedstawione plany 

odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej. Oczekiwano również określenia 

optymalnego kształtu wariantów projektu w zakresie Wilii Waleria dla potrzeb powstającej instytucji 

kultury. 

 

 

Kalendarium konsultacji 
 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone przez Burmistrza Miasta Milanówek Pana Piotra 

Remiszewskiego 28.01.2020 r. na stronie internetowej: https://www.milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-

planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-

konserwatorskie-w-willi-waleria. 

 

Konsultacje rozpoczęły się 11.02.2020 r. i trwały do 3.03.2020 r. 

 

Ich zakres to: 

 spotkanie konsultacyjne: 18.02.2020 r, godz. 18:00, budynek C Urzędu Miasta Milanówka, 

sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4, 

 zbieranie formularzy opinii w wersji papierowej lub elektronicznej na adres 

konsultacje@milanowek.pl 

 

 

Ogłoszenie konsultacji 
 

W dniu 28.01.2020r. ogłoszenie o konsultacjach opublikowano na tablicach ogłoszeo znajdujących się 

w budynkach A i C Urzędu Miasta Milanówka, na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne, na miejskim profilu na portalu społecznościowym,  

w info-kioskach oraz w gablotach miejskich na terenie miasta Milanówka. Ofertę kulturalno-

edukacyjną udostępniono także w wersji papierowej w sekretariacie w bud. A Urzędu Miasta oraz  

w Punkcie Obsługi Interesanta w bud. C Urzędu Miasta. 

 

Ogłoszenie w BIP: https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-

spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-

w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria 

(poniżej treśd ogłoszenia) 

 

https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/13267-konsultacje-w-zakresie-oferty-kulturalnej-i-edukacyjnej-planowanej-do-realizacji-w-willi-waleria-oraz-spotkaniu-przedstawiajacym-planowane-prace-konserwatorskie-w-willi-waleria
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Źródło: treśd ogłoszenia o konsultacjach umieszczona na stronie UM w Milanówku 
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źródło: zrzut ekranu strony www.milanowek.pl, na której umieszczono informację o prowadzonych 

konsultacjach 

Informacje o konsultacjach na gminnym profilu społecznościowym: 

 (https://www.facebook.com/search/top/?q=Milan%C3%B3wek%20Miasto-

Ogr%C3%B3d%20konsultacje&epa=SEARCH_BOX) 

 
źródło: zrzut ekranu gminnego profilu z Facebooka z informacją o konsultacjach 

http://www.milanowek.pl/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Milan%C3%B3wek%20Miasto-Ogr%C3%B3d%20konsultacje&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Milan%C3%B3wek%20Miasto-Ogr%C3%B3d%20konsultacje&epa=SEARCH_BOX
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Informacje nt. konsultacji, oferty kulturalnej i spotkania w sprawie prac konserwatorskich 

zamieszczono także na regionalnych portalu informacyjnym wpr24.pl (http://wpr24.pl/konsultacje-

na-temat-oferty-kulturalnej-w-willi-waleria-i-spotkanie-ws-prac-konserwatorskich/) 

 

 
  

źródło: zrzut ekranu lokalnego portalu wpr24.pl, z informacją o konsultacjach 

 

Metodyka prowadzenia konsultacji 
 

Zgodnie z regulaminem konsultacji obowiązującym w Urzędzie Miasta Milanówka wybrano  2 formy 

konsultacji: 

 spotkanie konsultacyjne:  

 zbieranie formularzy opinii w wersji papierowej lub elektronicznej na adres 

konsultacje@milanowek.pl 

 

Przedmiot konsultacji 
 

Przedmiotem konsultacji była oferta kulturalna i edukacyjna planowana do realizacji w Willi Waleria.  

1. Koncepcja przedsięwzięcia w ramach projektu pt. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 

stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej 

2. Oferta kulturalna i edukacyjna, projektowana do realizacji w ramach ww. projektu. 

http://wpr24.pl/konsultacje-na-temat-oferty-kulturalnej-w-willi-waleria-i-spotkanie-ws-prac-konserwatorskich/
http://wpr24.pl/konsultacje-na-temat-oferty-kulturalnej-w-willi-waleria-i-spotkanie-ws-prac-konserwatorskich/
mailto:konsultacje@milanowek.pl


 

8 
 

Warianty poddane konsultacjom  
 

W trakcie konsultacji przedstawione zostały założenie oferty kulturalno-edukacyjnej. W wyniku uwag 

uczestników spotkao i przesłanych uwag oferta została zmieniona w taki sposób, by lepiej 

dostosowad ją do potrzeb i oczekiwao odbiorców. 

 

Zakres oferty kulturalno-edukacyjnej po konsultacjach. 

 

Poniżej znajduje się zakres oferty kulturalno-edukacyjnej w okresie realizacji projektu: 

Lp. nazwa oferty 

kulturalno-

edukacyjnej 

tematyka opis działao w ramach oferty grupa docelowa 

1 Ekspozycja 

kolekcji rzeźb i 

mebli użytkowych 

autorstwa Jana 

Szczepkowskiego 

Stworzenie jedynej 

na świecie ekspozycji 

dzieł wybitnego 

artysty 

dwudziestolecia 

międzywojennego. 

Ekspozycja kolekcji rzeźb i mebli. 

Kolekcja podzielona zostanie 

tematycznie i udostępniana 

będzie szerokiej publiczności we 

wnętrzach willi. Częśd rzeźb 

wystawiona zostanie na stałe  

w historycznej pracowni rzeźby 

samego Szczepkowskiego. Meble 

użytkowe w historycznej jadalni. 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

2 Prezentacja 

kolekcji dzieł 

sztuki i pamiątek 

historycznych w 

formie 

zdigitalizowanej  

w galerii 

wirtualnej 

Wirtualna Willa 

Waleria 

Stworzenie jedynej 

wirtualnie dostępnej 

ekspozycji dzieł 

artystów 

współpracujących  

z Walerią 

Ekspozycja dzieł sztuki  

i opracowanie strony 

internetowej wirtualnej galerii 

sztuki. Dzieła współpracujących 

artystów wraz z opisami  

i kontekstem historycznym 

udostępniona zostanie  na cały 

świat. 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

3 Szkolenia z 

tworzenia 

architektury 

historycznej 

Architektura 

historyczna  

Szkolenia z tworzenia 

architektury historycznej lub 

nawiązującej do stylów 

tradycyjnych poprzez naukę 

rysowania architektury, 

wykonywania inwentaryzacji, 

poznawania tradycyjnych 

technologii budownictwa oraz 

tradycyjnych wzorów 

estetycznych architektury 

dorośli, młodzież, 

Białorusini 

4 Szkolenia 

rzemieślnicze  

Ciesielstwo, 

stolarstwo, 

snycerstwo, 

malarstwo ścienne, 

kamieniarstwo 

 Szkolenia odbywad się będą  

w celu uświadomienia potrzeby 

i nauczenia technologii rzemiosł 

zespolonych z architekturą: 

ciesielstwo, stolarstwo, 

snycerstwo, malarstwo ścienne, 

kamieniarstwo. 

dorośli, młodzież, 

Białorusini 
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5 Wykłady historii 

dawnej 

architektury 

mieszkalnej, 

willowej i 

letniskowej, 

wiejskiej: 

dworskiej, 

chłopskiej i 

gospodarczej 

Historia architektury   dorośli, młodzież, 

Białorusini 

6 Spotkania i lekcje 

mistrzowskie z 

wybitnymi 

artystami polskimi 

i zagranicznymi: 

Sztuka współczesna Prowadzenie spotkao i lekcji 

mistrzowskich z wybitnymi 

artystami polskimi  

i zagranicznymi: 

- spotkania jednodniowe  

z uznanymi światowymi 

artystami malarzami  

i rzeźbiarzami oraz ze studentami 

ASP i artystami jako lekcje 

mistrzowskie: uczestnicy 

przynoszą swoje prace 

i prezentują do oceny, mistrz 

prezentuje swój warsztat 

malarski lub rzeźbiarski i omawia 

prace. 

dorośli, młodzież 

7 Warsztaty  

z projektowania  

i tworzenia mebli 

z materiałów 

naturalnych  

sztuka użytkowa  powrót do tradycji polskiej szkoły 

projektowej oraz działalności  

J. Szczepkowskiego, nauka 

opracowania drewna 

narzędziami tradycyjnymi  

i nowoczesnymi w willi Waleria, 

projektowanie i wykonanie 

małych konstrukcji stolarskich. 

dorośli, młodzież 

8 Warsztaty z 

projektowania i 

tworzenia 

ceramiki 

użytkowej 

Sztuka ceramiki 

użytkowej 

Warsztaty z projektowania  

i tworzenia ceramiki użytkowej  

z wykorzystaniem istniejących 

pieców do wypału ceramiki  

w piwnicach willi Waleria. Nauka 

tworzenia i wypalania ceramiki  

w willi Waleria 

dorośli, młodzież 

9 Warsztaty z 

projektowania i 

tworzenia tkanin 

użytkowych  

Tkaniny użytkowe Tworzenie kilimów, tapiserii, 

tkanin drukowanych. 

dorośli, młodzież 
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10 Pracownia 

Fotograficzno- 

Filmowa 

Fotografia i film Nauka tworzenia opowiadania 

obrazem 

dorośli, młodzież, dzieci 

11 Pracownia Rzeźby 

i ceramiki 

Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zakresie rzeźby i 

ceramiki  

Nauka sztuk manualnych, 

edukacja kulturalna 

dzieci, młodzież 

12 Pracownia 

rysunku i 

malarstwa 

Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zakresie rysunki i 

malarstwa 

Nauka rysunku i malarstwa, 

historii sztuki, estetyki 

dzieci, młodzież 

13 Profesjonalizacja 

kadry kultury 

Dobre praktyki w 

kulturze, marketing 

w kulturze, jak 

tworzyd projekty 

kulturalne 

- dorośli 

14 Oferta dla świata 

biznesu 

Kreatywnośd w 

biznesie, 

innowacyjnośd w  

zarządzaniu, design - 

sztuka i biznes 

Galeria sztuki będzie otwarta na 

świat biznesu tworząc program 

działao łączących dobre praktyki 

obu środowisk.  

dorośli 

15 Ekspozycje 

czasowe 

twórczości 

artystów z całego 

kraju 

Interdyscyplinarne 

wystawy artystów z 

kraju i zza granicy. 

Wystawy dot. 

architektury 

humanistycznej 

Współpraca z artystami chcącymi 

komunikowad się z odbiorcami 

poprzez wystawy ich prac. 

Przeznaczenie przestrzeni willi na 

różnorodne prezentacje 

artystyczne od malarstwa, 

rysunku, grafiki, rzeźby po 

instalacje, formy przestrzenne 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

 

 

Poniżej znajduje się zakres oferty kulturalno-edukacyjnej w okresie trwałości projektu: 

Lp. nazwa oferty 

kulturalno-

edukacyjnej 

tematyka opis działao w ramach oferty grupa docelowa 

1 Spotkania 

artystyczne 

Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zależności od 

dziedziny 

podejmowanej 

przez artystę. 

Artyści współpracujący z galerią 

będą mieli historyczną przestrzeo 

do działao twórczych. To według 

ich pomysłów tworzona będzie 

oferta dla odbiorców. Waleria ma 

byd ich miejscem do kreatywnego 

kontaktu z publicznością. 

dorośli, młodzież 

2 Wydarzenia 

warsztatowe w 

zakresie 

konserwacji dzieł 

sztuki  

Współpraca ze 

studentami uczelni 

wyższych w pracach 

dyplomowych  

w dziedzinie 

konserwacji dzieł 

sztuki 

Konserwacja i przygotowanie do 

ekspozycji zabytków które są w 

posiadaniu Galerii w tym kolekcji 

rzeźb Jana Szczepkowskiego. 

studenci 
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3 Konferencje dot. 

edukacji 

architektonicznej 

oraz wycieczki po 

Miastach Ogrodach 

Edukacja 

architektoniczna 

odbiorców w celu 

ukazania walorów 

architektury  

i urbanistyki poprzez 

konferencje, 

wycieczki  

z przewodnikami  

w Miastach-

Ogrodach 

  dorośli, młodzież 

4 Wydawnictwo 

Waleria 

Publikacja na temat 

wystawy stałej, 

wystaw czasowych 

 i dot. edukacji 

architektonicznej 

Publikacje dotyczyd będą działao 

galerii. Upowszechniad będą 

wiedzę na temat konkretnych 

zagadnieo artystycznych, będą 

promowad artystów i 

przedstawiad dobre praktyki 

kreatywne 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne, 

Białorusini 

5 Ekspozycja 

twórczości, w tym 

młodych talentów, 

mało znanych lub 

poczatkujących 

artystów 

Kolekcjonowanie  

i ekspozycja 

twórczości 

współczesnej 

odznaczającej się 

wysoką jakością 

warsztatu 

artystycznego oraz 

walorami 

artystycznymi 

Wypożyczenia oraz 

przechowywanie pojedynczych 

dzieł i kolekcji 

- ekspozycja wystaw 

artystycznych, tworzenie 

scenariuszy wystaw i prezentacja 

na terenie willi oraz 

wypożyczanie instytucjom kultury  

wypożyczenia oraz 

przechowywanie pojedynczych 

dzieł i kolekcji 

dorośli 

6 Wykład, odczyt, 

prelekcja 

Sztuka współczesna   dorośli, młodzież, 

dzieci 

7 Malarstwo na 

jedwabiu 

Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zakresie  

malarstwa na 

jedwabiu 

Nauka tradycyjnej techniki 

malarstwa na jedwabiu 

dorośli, młodzież, 

dzieci, seniorzy 

8 Cykl mini 

koncertów  

Muzyka poważna, 

klasyczna 

Dedykowany młodym muzykom 

zainspirowanym kulturą 

współczesną 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

9 Plenery artystyczne  Wszechstronna 

działania 

artystyczne, sztuka 

Organizacja plenerów dla 

amatorów i profesjonalistów, 

plenery architektoniczne  

i przyrodnicze prowadzone przez 

artystę lub instruktora 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

10 Design i grafika 

komputerowa 

Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zakresie 

tworzenia designu i 

Nauka projektowania dorośli, młodzież 
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grafiki 

komputerowej 

11 Zajęcia w ferie i 

wakacje – „Sztuka 

to ja” 

Szereg zajęd dla 

dzieci z zakresu 

edukacji kulturalnej 

Animacja kulturalna podczas ferii  

i wakacji 

dzieci 

12 Warsztaty z terapii 

zajęciowej dla 

niepełnosprawnych  

Szereg manualnych 

zajęd dla osób z 

niepełnosprawności

ami 

Animacja kulturalna i rozwój 

psychofizyczny dla osób  

z niepełnosprawnościami 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

13 Targi sztuki w 

ogrodzie  

Sztuka współczesna Prezentacja i sprzedaż sztuki 

współczesnej z udziałem 

artystów, twórców, 

rzemieślników 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne, 

Białorusini, Niemcy 

14 Wymiany 

artystyczne z 

innymi instytucjami 

- organizacja 

wystaw, wydarzeo 

z udziałem 

artystów Welzheim  

Wszechstronne 

działania 

artystyczne, sztuka 

Wymiany polegad będą na 

wzajemnej organizacji wystaw, 

wydarzeo artystycznych 

dzieci, młodzież, 

dorosłych, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne, 

Niemcy 

15 Pracownia makiet  Szeroko pojęte 

działania artystyczne 

w zakresie 

tworzenia makiet 

Nauka projektowani architektury 

na podstawie budowania makiet 

dorośli, młodzież 

16 Spotkania klubu 

literackiego, 

krytyków sztuki  

Szeroko pojęte 

działania z zakresu 

literatury związanej 

ze sztuką 

współczesną, 

spotkania z 

krytykami sztuki 

Organizacja spotkao z zakresu 

krytyki sztuki, wydawnictw 

związanych ze sztuką 

dorośli, młodzież 

17 Koncerty 

gordonowskie 

Spotkania dzieci ze 

sztuką 

Animacja kultury, kształcenie 

muzyczne dla dzieci najmłodszych 

dorośli, młodzież 

18 Wirtualny animator 

kultury 

Działania 

animatorów w sieci 

na rzecz kultury 

Szerokie działania animacyjne, 

informacyjne na temat kultury 

realizowane w sieci 

dzieci, młodzież, 

dorośli, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

19 Udział  

w Ogólnopolskich 

projektach takich 

jak „Noc muzeów”, 

„Europejskie Dni 

dziedzictwa” 

Szeroko pojęte 

działania 

ponadlokalne 

związane ze sztuką 

współczesną  

i dziedzictwem 

kulturowym 

Różnorodne formy artystyczne 

które wpisują się w ogólnopolskie 

działanie 

dzieci, młodzież, 

dorośli, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne, 

Białorusini 

20 Koncerty 

plenerowe  

Muzyczne spotkania Organizacja integracyjnych 

spotkao muzycznych 

dzieci, młodzież, 

dorośli, seniorów, 
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i spektakle 

teatralne  

osoby 

niepełnosprawne 

21 Koncerty 

towarzyszące 

wernisażom 

wystaw 

Koncerty 

towarzyszące 

wystawie 

  dzieci, młodzież, 

dorośli, seniorów, 

osoby 

niepełnosprawne 

 

Budynek zabytkowej willi zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Spacerowej 20. Budynek został 

wybudowany na początku XX wieku. W 1916 r. w wyniku działao I Wojny Światowej częśd nadziemna 

została znacznie zniszczona. Kondygnacja piwnic przykryta stropem Kleina pozostała w stanie 

nienaruszonym. Po wojnie budynek został odbudowany jako 3-kondygnacyjny, murowany ze 

stropami drewnianymi. Po II Wojnie Światowej budynek został objęty gospodarką komunalną 

i zasiedlony 6-cioma rodzinami. Budynek użytkowany przez lokatorów komunalnych nie był 

remontowany przez okres około 40 lat. Po uwłaszczeniu Pani Hanny Mickiewicz zwrotem majątku, 

właścicielka przeprowadziła remont budynku. W trakcie prac remontowych wymieniono pokrycie 

dachu z dachówki ceramicznej na blachodachówkę. Odnowiono tynki zewnętrzne i wewnętrzne nie 

wykonując istotnych napraw spękanych ścian. W 2007 r. budynek został zakupiony przez miasto 

Milanówek. Obecnie przewiduje się przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego budynku ze zmianą 

sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej. 

 
Fot. 1  elewacja zachodnia 



 

14 
 

 
Fot. 1  elewacja wschodnia 

 

Spotkanie dotyczyło zarówno zakresu inwestycyjnego (roboty budowlane oraz sprzęt i wyposażenie), 

jak i projektowanej oferty kulturalno-edukacyjnej; moderator zaprezentował zakres inwestycji oraz 

założenia projektowe, które następnie poddano dyskusji. 

Przeznaczenie Willi Waleria na cele kulturalne jest zdaniem mieszkaoców biorących udział 

w konsultacjach naturalną koncepcją dla tego budynku. Już przy zakupie obiektu w uchwale Rady 

Miasta Milanówka zawarto zapis, że Willa nabywana jest właśnie na taki cel. Osoby biorące udział  

w konsultacjach potwierdziły iż koncepcja prac jest prawidłowa. 

 

Podczas konsultacji wpłynęły formularze opinii.  Na ich podstawie wprowadzono liczne zmiany  

w pierwotnej wersji oferty:  

 niektóre wnioski nie miały związku z samą ofertą kulturalną, wnosiły jednak inne cenne uwagi 

do projektu inwestycyjnego, które wzięto pod uwagę; 

 nawiązanie do twórczości Jana Szczepkowskiego i wprowadzenie do oferty działao 

rzemieślniczych stworzyło trzon oferty zgodnej z wytycznymi programu; 

 uwzględniono pomysły na szkolenia związane z architekturą; 

 uwzględniono pomysły na działania w ogrodzie wilii; 

 podkreślenie istoty upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i samej willi pomogło 

doprecyzowad ofertę związaną z zabytkami ruchomymi; 

 propozycja stworzenia uniwersalnych przestrzeni pod działania artystów została w całości 

uwzględniona w ofercie; 

 oferta skutecznie odeszła od typowego programu domu kultury; 

 postawiono na twórczośd, śmiałe pomysły i otwartą współpracę ze środowiskiem 

artystycznym lokalnym jak i krajowym; 
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 uwzględniono stworzenie uniwersalnych wnętrz pod działania artystyczne; 

 zrezygnowano z uszczegóławiania działao w ofercie - dając twórczą swobodę osobom, które 

będą ofertę realizowały; 

 niektóre wnioski naprowadziły na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązao, multimedialnego 

wyposażenia, wyposażenia wystawienniczego; 

 uwzględniono uwagi dotyczące otwarcia się na artystów i ich kreatywnośd, Waleria będzie 

przestrzenią dla artystów i tworzona przez artystów; 

 niektóre z uwag nie były zgodne z wytycznymi programu, więc zmiany nie zostały 

wprowadzone w kwestiach np. zarządzania, ograniczania oferty. 

 

Na podstawie konsultacji stworzono ofertę o następującej charakterystyce: 

 

Istotnym elementem działao instytucji będzie promocja polskiej sztuki współczesnej na świecie. 

Dodatkowym i równie ważnym będzie wyeksponowanie dzieł  wybitnego rzeźbiarza Jana 

Szczepkowskiego z jednoczesnym przeznaczeniem przestrzeni dla czynnych artystów do prezentacji 

ich dorobku. 

 

Oferta Walerii będzie dużo bardziej zawężona i wyspecjalizowana pod kątem działao artystycznych. 

Jej kluczowym zadaniem będzie dotarcie do największej ilości grup odbiorców poprzez proponowanie 

im kultury wysokiej, często eksperymentalnej, nowoczesnej, ale także opartej na dziedzictwie 

kulturowym. Instytucja mimo zarządzania przez dom kultury nie będzie nim. Jej oferta od podstaw 

tworzona będzie przez współpracujących na stałe artystów dając im możliwośd dotarcia ze swoją 

sztuką do szerokiego grona odbiorców. 

 

Instytucja realizowad będzie zadania dbając o dziedzictwo kulturowe miejsca. Działania stanowid będą 

bezpośrednie  nawiązanie do „rzemieślniczych” aspektów twórczości J. Szczepkowskiego i połączenia 

ich z ważnym elementem dominującym w Milanówku i wszystkich Miastach-Ogrodach, czyli 

wyjątkową architekturą początków XX wieku. Milanówek obfituje w ciekawe realizacje architektury 

willowej, a zwłaszcza podmiejskiego budownictwa drewnianego. Zwłaszcza współcześnie, kiedy 

wskutek zeszpecenia krajobrazu architektonicznego nieprzemyślanymi realizacjami i wielokrotnie 

artykułowaną potrzebą naprawy, unormowania zasad estetycznych w architekturze warto skupid się 

na kilku aspektach w tym zakresie: 

 edukacja architektoniczna mieszkaoców w celu ukazania walorów architektury i urbanistyki 

poprzez wykłady, wycieczki z przewodnikami w Miastach-Ogrodach, 

 promocja architektury humanistycznej, artystycznie przemyślanej na przykładzie architektury 

Milanówka poprzez organizację konferencji, wystaw, publikacji, 

 szkolenia z tworzenia architektury historycznej lub nawiązującej do stylów tradycyjnych 

poprzez naukę rysowania architektury, wykonywania inwentaryzacji, poznawania tradycyjnych 

technologii budownictwa oraz tradycyjnych wzorów estetycznych architektury, 

 szkolenia rzemieślnicze ze wszystkich dziedzin sztuk wizualnych w celu uświadomienia 

potrzeby i nauczenia technologii rzemiosł zespolonych z architekturą: ciesielstwo, stolarstwo, 

snycerstwo, malarstwo ścienne, kamieniarstwo. 

Oferta będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych – audio 

deskrypcja. Jednocześnie zastosowane zostaną nowoczesne techniki, włącznie z wirtualnymi 

spacerami z użyciem gogli vr.  
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Założenia projektu zakładają także współpracę z mniejszościami kulturowymi, w tym: Białorusinami,  

a materiały tłumaczone będą na język angielski. 

 

W ramach oferty już od samego początku instytucja realizowad będzie następujące działania:  

Z zakresu architektury: 

 wykłady historii dawnej architektury mieszkalnej, willowej i letniskowej, wiejskiej: dworskiej, 

chłopskiej i gospodarczej, 

 szkolenia z architektury tradycyjnej dla studentów i projektantów architektury, 

 szkolenia ciesielskie i snycerskie z nawiązaniem do stylistyki architektury drewnianej 

Mazowsza w celu wykształcenia cieślów i snycerzy i kontynuowania tradycji budowlanej. 

Nauka opracowania drewna narzędziami tradycyjnymi i nowoczesnymi na dziedziocu 

i w parku willi Waleria, konstruowanie małych konstrukcji ciesielskich i ozdób drewnianych 

dla architektury, 

 szkolenia murarskie i sztukatorskie - podstawy konstruowania budynków ceglanych 

i tworzenia ozdób ceramicznych oraz stiukowych dla architektury: nauka konstruowania 

budynków z materiałów ceramicznych i ich tworzenia (cegła, stiuki, ozdoby ceramiczne)  

narzędziami tradycyjnymi i nowoczesnymi na dziedziocu i w parku willi Waleria oraz w sali do 

wypalania ceramiki w piwnicy willi Waleria, 

 szkolenia z zastosowania tradycyjnych i ekologicznych materiałów budowlanych 

w nowoczesnym budownictwie: materiały konstrukcyjne: kamieo, cegła, drewno; materiały 

izolacyjne: glina, trzcina, papier, wełna. Będą to teoretyczne i praktyczne wykłady w czasie 

czterech dni w okresie jesiennym w salach willi Waleria i na dziedziocu przed willą 

z zastosowania naturalnych materiałów izolacyjnych: pojęcia teoretyczne i praktyczne użycie 

materiałów. 

Z zakresu sztuki: 

 

 Kolekcjonowanie i ekspozycja twórczości współczesnej odznaczającej się wysoką jakością 

warsztatu artystycznego oraz walorami artystycznymi 

 

- ekspozycja oraz przechowywanie pojedynczych dzieł i kolekcji 

- organizacja wystaw artystycznych, tworzenie scenariuszy wystaw i prezentacja na terenie willi oraz 

wypożyczanie instytucjom kultury  

- powołanie komisji kolekcji galerii sztuki w Milanówku z 7 prof. historii sztuki współczesnej: 

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellooski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet 

Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdaoski, Uniwersytet Wrocławski  

- organizacja wystaw rzeźby polskiej dwudziestolecia międzywojennego na podstawie zbiorów 

prywatnych. 

 

 Prowadzenie spotkao i lekcji mistrzowskich z wybitnymi artystami polskimi i zagranicznymi: 

- spotkania jednodniowe z uznanymi światowymi artystami malarzami i rzeźbiarzami oraz ze 

studentami ASP i artystami jako lekcje mistrzowskie: uczestnicy przynoszą swoje prace i prezentują 

do oceny, mistrz prezentuje swój warsztat malarski lub rzeźbiarski i omawia prace. 
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Rzemiosło drobne: 

 

 Warsztaty z projektowania i tworzenia mebli z materiałów naturalnych – powrót do tradycji 

polskiej szkoły projektowej oraz działalności J. Szczepkowskiego,  

- nauka opracowania drewna narzędziami tradycyjnymi i nowoczesnymi w willi Waleria, 

projektowanie i wykonanie małych konstrukcji stolarskich. 

 Warsztaty z projektowania i tworzenia ceramiki użytkowej z wykorzystaniem istniejących 

pieców do wypału ceramiki w piwnicach willi Waleria. Nauka tworzenia i wypalania ceramiki 

w willi Waleria 

 Warsztaty z projektowania i tworzenia tkanin użytkowych – kilimów, tapiserii, tkanin 

drukowanych. 

 nauka projektowania i tkania w willi Waleria. 

 

Zabytkowe wnętrza będą wyposażone we wszelkie potrzebne instalacje i systemy wystawiennicze 

będą jednak tworzyły przestrzeo pod uniwersalną działalnośd artystyczną od klasycznych wystaw po 

pokazy multimedialne inicjowane przez środowiska artystów. Spodziewad można się takich 

aktywności jak niecodzienne wystawy czasowe, performance, happeningi, działania muzyczne, 

teatralne warsztaty i wykłady. Przestrzenie zabytku będą inspirowały, ale nie narzucały form działao. 

Odrestaurowana pracownia rzeźbiarska wraz ze stałą ekspozycją rzeźb stanowid będzie miejsce 

o twórczym potencjale i przestrzeo na śmiałe projekty. Historycznym miejscem będzie także 

drewniana jadalnia projektu Jana Szczepkowskiego, gdzie wyeksponowane zostaną meble użytkowe 

wykonane przez artystę. Niezwykła architektura Walerii, jej otoczenie i ogród to niesamowicie 

inspirująca przestrzeo dla ludzi sztuki. Chcemy by to właśnie oni tchnęli ducha w to miejsce aranżując 

przestrzenie przy okazji każdego z projektów.  

„Waleria” funkcjonowad będzie 6 dni w tygodniu realizując program nowoczesny i nastawiony na 

rozwój. Oferta charakteryzowad się będzie interdyscyplinarnością i dostępnością dla wszelkich grup 

docelowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych.  

W instytucji realizowane będą zajęcia praktyczne w zakresie: 

 

Pracownia Fotograficzno- Filmowa 

Celem zajęd w Pracowni Fotograficzno-Filmowej jest nauka tworzenia opowiadania obrazem. 

Spotkania odbywad się będą  zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej, od poznania podstaw 

pojęciowych po realizację własnych projektów. 

 

Pracownia Rzeźby i ceramiki 

Działalnośd warsztatowa Pracowni rzeźby i ceramiki obejmowad będzie szeroki zakres prac w masach 

ceramicznych. Zajęcia ukierunkowane będą między innymi na ręczne budowanie unikatowych form 

użytkowych i dekoracyjnych, studium rzeźbiarskie, rzeźbę ceramiczną, tworzenie gipsowych form do 

odlewania masy lejnej, metody zdobienia. Celem działalności pracowni jest edukacja specjalistyczna, 

umożliwianie realizacji pasji, poszerzanie świadomości w zakresie designu i sztuki. Pracownia 

proponuje warsztaty rozwijające wrażliwośd, wyobraźnię, umiejętności manualne i warsztatowe, 

poznanie sztuki współczesnej, ergonomii form użytkowych, estetyki.  
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Pracownia rysunku i malarstwa 

Pracownia Rysunku i Malarstwa prezentuje program, którego celem jest przybliżenie młodym 

uczestnikom zajęd wartości ogólnokulturowych poprzez różnorodne, wieloaspektowe działania 

plastyczne i edukacyjne. Podstawę programu stanowi misja wychowania poprzez sztuki plastyczne, 

której podmiotem jest młody człowiek o nieukształtowanej jeszcze osobowości. 

Zarówno warsztaty jak i lekcje o sztuce prowadzone cyklicznie przy okazji zmiany wystaw w części 

ekspozycyjnej są przystosowane do lepszego zrozumienia aktualnych prezentacji trwających w Willi 

Waleria. 

 

Wykłady, odczyty, prelekcje 

Będzie to formuła edukacyjna szczególnie istotna dla programu dydaktycznego instytucji 

w Milanówku. Ma ona na celu zapewnienie odbiorcom bezpośredniego kontaktu z wybitnymi 

artystami, krytykami, kuratorami, osobami związanym ze światem sztuki współczesnej. W trakcie 

wizyty  odbiorcy mają możliwośd nie tylko wysłuchad wykładu, wziąd udział w proponowanym 

warsztacie, działaniu performance, ale przede wszystkim poznad bezpośrednio, nawiązad dialog 

i doświadczyd metod pracy zaproszonego gościa. 

Bardzo istotnym i sięgającym ponadlokalnie działaniem będą Wykłady Mistrzowskie.  Instytucja 

zapraszad będzie wybitnych naukowców, twórców, profesorów do prezentowania naukowych 

opowieści o świecie przedstawianym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – filozofii, 

pedagogiki, teologii, a przede wszystkim sztuki. 

To spotkania, które rzucając nowe światło na otaczającą nas rzeczywistośd, będą pobudzad do 

myślenia, a tym samym zachęcad do podejmowania własnych starao w zrozumieniu świata. 

 

Wystawy czasowe 

To od artystów zależed będzie jaka wystawa otwierad będzie kolejny miesiąc w roku. Wnętrza 

wyremontowanej willi, domu po wybitnym artyście, gdzie przez wiele lat gromadziły się środowiska 

artystyczne to idealna przestrzeo do śmiałych prezentacji twórczości.  

Wystawy czasowe odbywad się będą kilka razy w roku. Ich tematyka będzie tak różnorodna jak 

wszechstronna jest sztuka. To właśnie na tym polu artyści współpracujący z instytucją będą mieli 

najwięcej do pokazania. Instytucja zapraszad będzie do współpracy artystów lokalnych, 

ponadlokalnych, profesjonalistów, amatorów, osoby kochające sztukę. 

 

Instytucja w Willi Waleria swoją działalnością brad będzie aktywny udział w budowaniu tożsamości 

Milanówka. Wykraczając jednak, poza własną lokalizację tworzyd będzie projekty ogólnopolskie, 

a także światowe.  Lokalizacja instytucji właśnie w Milanówku, będzie w jej działalności jednym 

z najważniejszych punktów odniesienia. Dzięki temu instytucja tworzyd będzie płaszczyznę wymiany 

informacji i doświadczeo środowisk artystycznych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.  

„Waleria” działad będzie na styku wielu dyscyplin, ukazując związki pomiędzy sztuką, a innymi 

dziedzinami kultury. Odbiorcami działao będą przedstawiciele środowisk artystycznych 

i intelektualnych, osób o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych, publiczności lokalnej 

i międzynarodowej. Działania uwzględniad będą potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych 

oraz docierad będą do osób, mających utrudniony dostęp do kultury, w tym osób 

niepełnosprawnych.  

 

 



 

19 
 

Zadaniami instytucji będą: 

1. programowanie, organizowanie i realizacja wystaw sztuki współczesnej i innych;  

2. wypracowanie nowych strategii kuratorskich oraz współczesnych form komunikowania się 

z odbiorcą; 

3. budowanie kolekcji dzieł sztuki, nastawionej na eksperymentalne działania 

4. tworzenie artystom odpowiednich warunków dla prezentacji osiągnięd twórczych (wystawy stałe 

i czasowe, konkursy, sympozja, wydawnictwa); 

5. wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem sztuki; 

6. popularyzowanie wiedzy o sztuce, w poszczególnych środowiskach społecznych; 

7. prowadzenie działalności oświatowej poprzez edukację kulturalną  dzieci i młodzieży, a także 

dorosłych i osób starszych; 

8. popularyzowanie dorobku kulturowego Milanówka; 

9. organizacja wydarzeo kulturalnych lokalnych i ponadlokalnych; 

10.  organizacja pobytów studyjnych dla teoretyków i krytyków sztuki; 

11.  współdziałanie z innymi galeriami, centrami sztuki, szkołami i uczelniami artystycznymi, 

artystami i krytykami. 

12. ekspozycja i promocja kolekcji rzeźb Jana Szczepkowskiego – promocja jego życia i twórczości 

w kontekście Milanówka i sukcesów międzynarodowych. 

 

Osoby/podmioty uczestniczące w pracach nad koncepcją 

inwestycji 
 

Nad koncepcją inwestycji pracował: mgr inż. Jerzy Jurec 

 

W konsultacja społecznych w pracach nad koncepcją inwestycji i planowaniem prac konserwatorskich 

tego obiektu udział wzięli: 

- przedstawiciele społeczności lokalnej – mieszkaocy Milanówka, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych (w tym przedstawiciel branżowej tj. zrzeszającej architektów organizacji 

pozarządowej) 

- pracownicy Urzędu Miasta Milanówka  

 

Osoby/podmioty uczestniczące w pracach nad ofertą kulturalno-

edukacyjną 
 

Nad ofertą kulturalną i edukacyjną pracował zespół Milanowskiego Centrum Kultury, urzędu Miasta 

Milanówka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkaocy. 

 

W konsultacja społecznych nad ofertą kulturalno-edukacyjną udział wzięli: 

- przedstawiciele społeczności lokalnej – mieszkaocy Milanówka, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych (w tym przedstawiciel branżowej tj. zrzeszającej architektów organizacji 

pozarządowej) 

- pracownicy Urzędu Miasta Milanówka. 
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Uwagi wniesione podczas prac 
 

Podczas  konsultacji osoby w nich uczestniczące składały wiele ciekawych wniosków i uwag. Niektóre 

z nich nie miały związku z samą ofertą kulturalną, wnosiły jednak inne cenne uwagi do projektu 

inwestycyjnego, które wzięto pod uwagę.  

 

Poniżej znajduje się lista uwag i wniosków, które zgłaszali uczestnicy spotkao konsultacyjnych: 

 

 większe wyeksponowanie dzieł  wybitnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego, związanego 

z Milanówkiem i Willą Waleria, z jednoczesnym przeznaczeniem przestrzeni dla czynnych 

artystów do prezentacji ich dorobku, 

 dotarcie do największej ilości grup odbiorców, by zapewnid ciągłośd funkcjonowania obiektu, 

 nawiązanie do „rzemieślniczych” aspektów twórczości Jana Szczepkowskiego i połączenia ich 

z ważnym elementem dominującym w Milanówku i wszystkich Miastach-Ogrodach, czyli 

wyjątkową architekturą początków XX wieku, 

 kontynuowanie kulturowego dziedzictwa Jana Szczepkowskiego, 

 edukacja architektoniczna mieszkaoców w celu ukazania walorów architektury i urbanistyki 

poprzez wykłady, wycieczki z przewodnikami w Miastach-Ogrodach. W opinii uczestników 

spotkao wiele osób nie zna historii architektury miejscowości, ale chciałoby się z nią 

zapoznad, 

 promocja architektury Milanówka, która jest przykładem architektury humanistycznej, 

artystycznie przemyślanej, poprzez organizację konferencji, wystaw, publikacji, 

 w Willi Waleria powinny się odbywad szkolenia z tworzenia architektury historycznej lub 

nawiązującej do stylów tradycyjnych. Według osób wnioskujących szkolenia te powinny się 

odbywad np. poprzez naukę rysowania architektury, wykonywania inwentaryzacji, 

poznawania tradycyjnych technologii budownictwa oraz tradycyjnych wzorów estetycznych 

architektury, 

 Willa Waleria powinna byd także miejscem, w którym będą odbywad się różnego rodzaju 

szkolenia ze wszystkich dziedzin sztuk wizualnych w celu uświadomienia potrzeby i nauczenia 

technologii rzemiosł zespolonych z architekturą, takich jak: ciesielstwo, stolarstwo, 

snycerstwo, malarstwo ścienne, kamieniarstwo, 

 powinno stworzyd się uniwersalne przestrzenie pod działania artystów, 

 Willa Waleria nie powinna byd typowym domem kultury, tylko zdecydowanie iśd w kierunku 

galerii i przestrzeni umożliwiającej rozwijanie się artystom, 

 powinno wprowadzid się nowoczesne rozwiązania, multimedialne wyposażenie i nowoczesne 

wyposażenie wystawiennicze, 

 obiekt powinien byd miejscem otwartym na współpracę ze środowiskiem artystycznym 

lokalnym jak i krajowym, 

 Willa Waleria powinna byd miejscem otwartym na artystów i ich kreatywnośd, przestrzenią 

dla artystów tworzoną przez artystów. 

 

Niektóre z uwag nie były zgodne z wytycznymi programu, więc zmiany nie zostały wprowadzone np. 

w kwestiach zarządzania, ograniczania oferty. 
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Wnioski z konsultacji 
 

Na podstawie odbytych spotkao konsultacyjnych można wyciągnąd wiele ciekawych wniosków. 

Generalnie koncepcja prac zaproponowanych w ramach projektu spotkała się z pozytywnym 

odzewem. Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że dzięki zaproponowanym w projekcie pracom 

możliwe będzie przebudowanie Willi, co pozwoli na pełniejsze ukazanie jej walorów 

architektonicznych i historycznych oraz zwiększenie zainteresowania turystów po ewentualnej 

modernizacji obiektu. Uczestnicy konsultacji w zdecydowanej większości mieli wiedzę na temat 

obecnego stanu Willi, a dzięki projektowi możliwe będzie zaadaptowanie i zmodernizowanie obiektu 

i udostępnienie go jako obiektu turystycznego. 

 

Uczestnicy spotkao wskazywali, że Willa Waleria, po modernizacji ma szanse stad się wizytówką 

miasta, ze względu na jego i gminy. 

 

Uczestnicy spotkao pozytywnie zaopiniowali ofertę kulturalno-edukacyjną, zwracając uwagę na jej 

szerokie spectrum, jako jej niewątpliwy walor. Konsultacje dotyczące oferty kulturalno-edukacyjnej 

pokazały szereg nowych wizji wskazujących przede wszystkim na rozwój instytucji kultury nie 

zamykając jej na nowe formy wypowiedzi artystycznej. 

 

Na podstawie wypowiedzi uczestników oraz składanych przez nich uwag należy stwierdzid, że oferta 

instytucji powinna byd dużo zawężona i wyspecjalizowana pod kątem działao artystycznych. Pozwoli 

to artystom stale współpracujących z instytucją na dotarcie ze swoją sztuką do szerokiego grona 

odbiorców. Będą oni w ramach współpracy współtworzyd poszczególne elementy oferty. Dzięki tak 

skonstruowanym działaniom Instytucja będzie dawad swobodę do działania artystom. 

 

Propozycja stworzenia uniwersalnych przestrzeni pod działania artystów, która wielokrotnie padała 

w trakcie spotkao, powinna zostad w całości uwzględniona w ofercie.  

 

Na podstawie wypowiedzi uczestników spotkao konsultacyjnych zabytkowe wnętrza Willi Waleria 

powinny byd wyposażone we wszelkie potrzebne instalacje i systemy wystawiennicze, tak by tworzyły 

przestrzeo pod uniwersalną działalnośd artystyczną od klasycznych wystaw po pokazy multimedialne, 

performance, happeningi, działania muzyczne, teatralne warsztaty i wykłady inicjowane przez 

środowiska artystów.  

 

Podstawą założeo całego projektu powinno byd nawiązanie do twórczości Jana Szczepkowskiego 

i wprowadzenie do oferty działao rzemieślniczych. Przede wszystkim w ofercie powinny byd 

uwzględnione szkolenia związane z architekturą. Działania proponowane w ramach rewitalizacji Willi 

Waleria powinny byd uwzględniad także teren ogrodu willi i nie ograniczad się tylko do samego 

budynku. Willa Waleria i działania realizowane w ramach projektu powinny upowszechniad 

dziedzictwo kulturowego Milanówka oraz osób związanych z obiektem. 
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Warianty wybrane do dalszych prac 
 

Przeprowadzone konsultacje potwierdziły, że jest duże zainteresowanie inwestycją, szczególnie 

wśród grup docelowych projektu. Jednocześnie istnieje przyzwolenie społeczne na rewitalizację 

omawianego obiektu. 

 

W zakresie infrastruktury nie wskazano żadnych uwag krytycznych w tym obszarze.  Zaprezentowana 

koncepcja dotycząca działao twardych została zaaprobowana podczas konsultacji społecznych.  

 

Przeprowadzone konsultacje potwierdziły, że zakres projektowanej oferty kulturalno-edukacyjnej 

w pełni odpowiada oczekiwaniom społeczności lokalnej. Żaden z wariantów nie został uznany za 

nietrafiony czy zbędny. Uczestnicy konsultacji wnieśli wiele ciekawych uwag, które, jeśli były zgodne  

z wytycznymi programu, zostały uwzględnione w ofercie kulturalno-edukacyjnej. 

 

Ze względu na powyższe całośd przygotowanego materiału została poddana dalszym pracom, 

z uwzględnieniem rozszerzenia o propozycje wniesione podczas konsultacji. 

 

Zakres zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji 
 

Na podstawie uwag wniesionych w trakcie konsultacji społecznych wprowadzono następujące zmiany 

do oferty kulturalno-edukacyjnej: 

 propozycja stworzenia uniwersalnych przestrzeni pod działania artystów została w całości 

uwzględniona w ofercie, 

 oferta skutecznie odeszła od typowego programu domu kultury, o co wnioskowali uczestnicy 

konsultacji społecznych;  

 zgodnie z uwagami postawiono na twórczośd, śmiałe pomysły i otwartą współpracę ze 

środowiskiem artystycznym lokalnym jak i krajowym;  

 uwzględniono stworzenie uniwersalnych wnętrz pod działania artystyczne;  

 zrezygnowano z uszczegóławiania działao w ofercie - dając twórczą swobodę osobom, które 

będą ofertę realizowały;  

 niektóre wnioski naprowadziły na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązao, multimedialnego 

wyposażenia, wyposażenia wystawienniczego.  

 uwzględniono uwagi dotyczące otwarcia się na artystów i ich kreatywnośd, Willa Waleria 

będzie przestrzenią dla artystów i tworzona będzie przez artystów. 

W efekcie wypracowano spójną koncepcję dla Willi Waleria. Niniejsze cele mają byd realizowane 

poprzez:  

 zapewnienie dostępności do obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez dostosowanie 

obiektu do obowiązujących standardów dostępności; 

 poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez zastosowanie rozwiązao 

energooszczędnych i proekologicznych; 

 w wyniku wdrożenia projektu powstaną nowe stanowiska pracy; 

 poprawa dostępności do kultury poprzez wdrożenie bogatej, innowacyjnej i zróżnicowanej 

oferty kulturalnej podczas realizacji projektu oraz po jej zakooczeniu. 


