
Szanse rozwoju kultury w Milanówku - infrastruktura i 

funkcjonalność 

Milanówek zajmuje miejsce szczególne w kontekście kultury. Celem niniejszego opracowania jest 

pokazanie kształtowania się całego pola kultury w Milanówku zakładając możliwość stworzenia 

dwóch przestrzeni na cele kulturalne w Milanówku (ul. Łąkowa 3 i ul. Kościelna 3). Należy jednak 

zdefiniować potrzeby, pokazać stan obecny i wskazać grupy odbiorców kultury.  

Popularyzacją kultury w Milanówku zajmują się: Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Biblioteka Parafialna przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej, organizacje społeczne oraz prywatne 

placówki kulturalne, których ambicją jest wzbogacanie życia mieszkańców o wartości intelektualne  

i duchowe.1 

Zamknięcie w 2015 r. budynku Teatru Letniego w Milanówku spowodowało zmianę 

dotychczasowego modelu funkcjonowania Milanowskiego Centrum Kultury. Działalność MCK 

zbudowano w oparciu o ideę otwartego domu kultury, integrującego lokalną społeczność  

i zabezpieczającego przede wszystkim zadania z zakresu edukacji kulturalnej, współpracy  

z mieszkańcami realizując ich pomysły i oddolne inicjatywy.  „Oswojono” przestrzenie miejskie, 

stworzono miejsca lokalnej aktywności, dano szansę na realizację swoich pasji lokalnym działaczom.2 

Rozproszenie działań pokazało, że niezbędne jest stworzenie centrum aktywności, miejsca z którym 

mieszkańcy będą się utożsamiać, z którego animacja kultury będzie promieniować. Z drugiej strony 

zbadaliśmy ilość potrzeb i ich wszechstronność. Mieszkańcy mają potrzebę obcowania z kulturą 

wysoką, ale podkreślają także dużą chęć rozrywki, ruchu.  

W 2017 roku Milanowskie Centrum Kultury przeprowadziło badanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańcow (załącznik nr 2). Przy badaniu wykorzystano metody animacyjne – włączające do 

działania. Ilość kierunków rozwoju jakie wskazali mieszkańcy jest bardzo szeroka i dziś wiemy, że 

jedna lokalizacja na działania będzie niewystarczająca. Myśląc przyszłościowo opracujemy koncepcję 

zagospodarowania przestrzeni przy Teatrze Letnim oraz pod adresem Łąkowa 3. 

Łąkowa 3 to szansa na salę wielofunkcyjną - kinowo-koncertowo-teatralną oraz szerokie działania  

z zakresu edukacji kulturalnej. To przestrzeń na warsztaty manualne, ruchowe, naukowe. To centrum 

działań dla wszystkich pokoleń. Koncerty, festiwale, spektakle. 

Kościelna 3 to wizytówka Milanówka – przestrzeń wystawiennicza, muzeum miasta, sala kameralna 

na działania społeczne, koncerty i spotkania organizacji społecznych. Zaplecze dla kortów tenisowych 

z częścią sanitarną , kawiarnią i placem zabaw dla dzieci. 

Na potrzeby koncepcji dokonano kategoryzacji grup odbiorców. Wyszczególniono grupy 

organizatorów kultury, odbiorców i uczestników kultury i pośredników informacji o kulturze. Podział 

wygląda następująco: 

Organizatorzy kultury:  

 Twórcy i artyści z terenu miasta Milanówka 

 Instytucje kultury 

 Podmioty działające na rzecz kultury w Milanówku 

                                                           
1
 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020 AKTUALIZACJA str. 22. 
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 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Milanowskiego Centrum Kultury w 2017 roku str. 1 



Odbiorcy i uczestnicy kultury: 

 Mieszkańcy Milanówka 

 Mieszkańcy miejscowości okolicznych 

 Studenci, uczniowie szkół podstawowych i średnich 

 Przedsiębiorcy z terenu Milanówka i okolic 

Pośrednicy informacji o kulturze: 

 Media działające na terenie Milanówka 

 Media działające po za terenem Milanówka 

Po uwzględnieniu powyższego należy zauważyć, że zapewnienie wsparcia dla wszystkich obszarów 

kultury oraz grup odbiorców na jednej przestrzeni jest niemal niemożliwe. Ulokowanie wszystkich 

działań kulturalnych w jednym miejscu sprawi de facto zawężenie działalności kulturalnej, zamiast –  

o co przecież chodzi – rozwoju jej zgodnie z oczekiwaniami odbiorców kultury.  

 

Koncepcja rozwoju kultury w Milanówku wygląda następująco: 

 

Koncepcja rozwoju przy Łąkowej 3 

Bardzo istotny jest czas w jakim można rozpocząć część przedstawionej powyżej działalności. Należy 

pamiętać także o aspekcie komercyjnego wynajęcia przestrzeni, który będzie generował dochód.  

Uwzględniając projekt sali widowiskowej na 288 osób i aranżację części dostępnej przestrzeni 

biurowej na sale warsztatowe (projekt został przedstawiony na Komisji Kultury 20.02.2019r.), 

dostępność i przykładowe obszary kultury w wypadku posesji przy Łąkowej 3 wyglądają następująco: 

Koncepcja rozwoju przy posesji Łąkowa 3 

Kultura wysoka Kultura szeroka / popularna 
Sala widowiskowa:  

 

 Koncerty 

 Spektakle teatralne 

 Konkursy wokalne i 
teatralne 
 

Sala konferencyjna:  
Wystawy (także sala 
taneczna/fitness i 
klatka schodowa na I 
piętro) 

Sala konferencyjna:  
zajęcia fotograficzne, 
komputerowe, filmowe, 
dyskusyjne, spotkania 
stowarzyszeń. 
 
Sala taneczna/fitness:  
zajęcia taneczne (dzieci, 
młodzież, dorośli), sportowe 
pokazy, wystawy, muzyczne, 
próby Milanowskiej Orkiestry 
Dętej, joga, karate, judo 
 
Mała salka przy wejściu:  
warsztaty wokalne 
 
Sala widowiskowa:  
zajęcia teatralne, aktorskie,  
próby lokalnych zespołów 
muzycznych i teatralnych, 

I PIĘTRO  
 
Sala plastyczna:  
malarstwo na jedwabiu, 
ceramika, modelarstwo, 
rękodzieło artystyczne zajęcia 
rzeźbiarskie 
 
Sala malucha:  
Krasnoludki z Milanówka,  
zajęcia plastyczne i 
artystyczne, 
 plastyczno-animacyjne dla 
rodziców i dzieci, zajęcia 
rytmiczne, taneczne,  
sensoplastyka,  
 
GARAŻE:  
Kącik majsterkowicz, salka 
prób 



kino 
 
 

 
MAGAZYN: 
Pomieszczenie przeznaczone 
na rzeźby Jana 
Szczepkowskiego – ewentualna 
ekspozycja 
 

 

Koncepcja rozwoju przy Kościelnej 3 

Na chwilę obecną jakakolwiek działalność opisana poniżej jest niemożliwa. Na potrzeby strategii 

należy przyjąć potrzebę budowy nowego budynku w miejscu obecnie znajdującego się Teatru 

Letniego. W tej koncepcji pojawia się możliwość wybudowania budynku nowoczesnego, 

przeszklonego, wpisującego się w otaczający teren i posiadającego salę wystawienniczo – koncertową 

na około 150 osób, zaplecze gastronomiczne, zaplecze dla kortów oraz zaadaptowany teren wokół 

budynku. Uwzględniając dostępność wariantów w wypadku posesji przy Kościelnej 3, koncepcja 

wygląda następująco: 

Strategia rozwoju przy posesji Kościelna 3 

Kultura wysoka Kultura szeroka Kultura popularna 
 Wystawy, 

 Koncerty 

 Uroczyste sesje Rady 
Miasta 

 Konferencje 

 Spotkania 
okolicznościowe 

 Muzeum (izba pamięci, 
miejsce ekspozycji 
dóbr kultury) 

 

 Plac zabaw dla dzieci 
(działania animacyjne) 

 Kawiarenka 

 Miejsce spotkań dla 
stowarzyszeń 

 Koncerty plenerowe 

 Kino plenerowe 

 Małe wydarzenia 
plenerowe 

 

Jako przykład obiektu spełniającego podobne wymagania może posłużyć budynek Nowego Domu 

Sztuki w Radziejowicach. 

Teatr Letni wizytówką miasta! 

W centrum miasta przy ul Kościelnej 3, na miejscu starej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury, 

powstałby budynek wraz z aranżacją terenu zielonego wpisujący się w charakter Miasta Ogrodu. 

Byłaby to reprezentacyjna część kultury stanowiąca wizytówkę miasta. 

Budynek w nowoczesnej formie ale zintegrowany z charakterem miasta, architekturą i  przyrodą. 

Mieściłby w sobie salę na około 150 osób w której mogłyby się odbywać kameralne koncerty. Byłby 

również miejscem spotkań okolicznościowych, uroczystych sesji rady miasta, wernisaży, miejscem 

integrującym mieszkańców wielopokoleniowym. Tu będzie działała klimatyczna kawiarenka, a teren 

przy nowym „Teatrze” zaprosi mieszkańców do odpoczynku na ławeczkach wśród kwiatów i zieleni. 

To wymarzone miejsce na letnie koncerty plenerowe. Powstałaby scena letnia z muszlą koncertową 

stanowiąca oprawę do między innymi letnich koncertów klasycznych. Na terenie Centrum Kultury 



powstałby plac zabaw spójny z całą aranżacją terenu, gdzie mamy z dziećmi mogłyby spędzić 

kreatywnie, twórczo i aktywnie czas.  

Historyczne korty, które mieszczą się przy Centrum Kultury, wymagają zaplecza zarówno biurowego 

jak i pomieszczeń dla użytkowników – szatni, części sanitarnej. Pozwoli to nam poprawić komfort 

graczy jak i zwiększyć zainteresowanie tym sportem. 

W budynku mieściłoby się również Centrum Informacji Turystycznej. Z tego miejsca ruszałyby 

wycieczki szlakami milanowskich willi.  

 

- sala koncertowa na 150 osób z garderobą 

- kawiarnia, 

- zaplecze dla historycznych kortów, 

- centrum informacji turystycznej, 

- scena letnia z muszlą koncertową, 

- plac zabaw, 

- teren z ławeczkami wśród kwiatów i zieleni 

 

Milanówek zawsze był miastem kultury i sztuki. Wymaga oprawy i różnych przestrzenie na 

wydarzenia, projekty, działania edukacyjne. W takim miejscu powinno być wiele miejsc 

przeznaczonych dla kultury. Kościelna 3 jako „matka” kultury oraz podległe mu filie np. dom kultury 

na ul. Łąkowej z dużą salą widowiskową i salami na edukację kulturalną, willa Waleria z historycznym 

dziedzictwem, miejsce dla klubu młodzieżowego, tereny zielone w przestrzeni miejskiej na kulturę  

w terenie. 

 

 


