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Kultura Na Widoku 2016 
 

Gdziekolwiek jesteś. Kiedykolwiek chcesz. 
Kultura jest z Tobą 

 

„Wierzę, że właśnie takich akcji nam Polakom potrzeba” – mówią zadowoleni użytkownicy Kultury 

Na Widoku. Fundacja Legalna Kultura już po raz trzeci dotarła z legalnymi źródłami na ulice 

i przystanki, na uczelnie oraz do mniejszych miejscowości, w których dostęp do dóbr kultury jest 

mocno ograniczony. 

Trzecia edycja Kultury Na Widoku rozpoczęła się 2 września 2016 i trwała pięć tygodni. Projekt 

skierowany był zarówno do tych, dla których kultura jest ważna, jak i do wszystkich, którzy dopiero będą 

ją odkrywać. Kultura Na Widoku to portal, który daje możliwość pobierania na smartfony i inne 

urządzenia mobilne utworów z różnych dziedzin sztuki i rozrywki. To zasoby z legalnych źródeł – muzyka, 

filmy, książki, gry, po której można sięgnąć w każdej chwili i z każdego miejsca. 

„Dzięki Kulturze Na Widoku dowiedziałem się o możliwościach pozyskiwania darmowych i legalnych 

materiałów takich jak filmy i książki. Projekt zachęca ludzi do świadomego uczestnictwa w kulturze, 

łamiąc codzienną szarą rutynę. Wierzę, że właśnie takich akcji nam Polakom potrzeba. Dobra robota!” – 

to tylko jeden z wielu głosów użytkowników portalu Kultura Na Widoku. 

Uświadomienie odbiorcom kultury, że filmy, muzykę czy książki z legalnych źródeł mają na wyciągnięcie 

ręki, uważamy za swój największy sukces. Użytkownicy Kultury Na Widoku najchętniej sięgali po książki. 

Niemal tak samo dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy, na trzecim miejscu najpopularniejszych 

treści znalazła się natomiast muzyka. 

W spotach promujących trzecią edycję Kultury Na Widoku udział wzięły wybitne osobowości artystyczne 

Ambasadorzy i Przyjaciele Legalnej Kultury – Danuta Stenka, Zbigniew Wodecki, Joanna Jabłczyńska, 

Arkadiusz Jakubik oraz Jarosław Boberek.  

W trzeciej edycji Kultury Na Widoku wzięli udział ponadto: Joanna Kulig, Zbigniew Zamachowski, 

Magdalena Cielecka, Katarzyna Bonda, Marieta Żukowska, Agata Passent, Robert Więckiewicz, 

Katarzyna Maciąg, Antoni Królikowski, Etgar Keret, Ignacy Karpowicz i inni. 

Do bibliotek, szkół i urzędów w całej Polsce wysłaliśmy ponad 20 tysięcy plakatów dających dostęp do 

utworów Kultury Na Widoku oraz 10 tysięcy plakatów z darmowymi e-bookami z zasobów Narodowego 

Centrum Kultury – współorganizatora projektu. Kultura Na Widoku pojawiła się również w większych 

miastach. W samej Warszawie pojawiło się 300 citylightów na przystankach, pozostałe 300 

w aglomeracjach miejskich w całej Polsce.   

Kultura Na Widoku to także instalacje – uliczne wirtualne biblioteki ustawione w centralnych punktach 

miast oraz w miejscach wydarzeń kulturalnych, na przykład podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni. 

Z  okazji obchodów Roku Krzysztofa Kieślowskiego przygotowaliśmy specjalną kolekcję dla fanów tego 

wybitnego artysty i dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z jego twórczością. Znalazło się w niej 

16 filmów, m.in. „Przypadek”, „Amator” i trylogia „Trzy kolory” oraz albumy z muzyką filmową. 
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W ramach trzeciej edycji Kultury Na Widoku można było pobrać ponad 1000 utworów, w tym:   

 265 filmów i spektakli teatralnych 

 258 albumów muzycznych 

 386 książek 

 43 gry komputerowe 

 96 wirtualnych spacerów po najciekawszych muzeach i galeriach świata 

 

Sercem projektu jest strona www.kulturanawidoku.pl z której wciąż można pobrać ponad 600 utworów 

mimo, że projekt zakończył się. 

Fundacja Legalna Kultura już myśli o czwartej edycji: w ramach konkursu Twoja Kultura Na Widoku 

uczestnicy projektu wysyłali propozycje, jakie filmy, gry, książki czy jaką muzykę chcieliby zobaczyć wśród 

propozycji  Kultury Na Widoku w 2017 roku.  

WYPOWIEDZI ARTYSTÓW 

To nie jest tak, że w Internecie stajemy się kimś innym. Nawet kiedy nikt Cię nie widzi, zawsze warto być 
fair wobec innych. Anna Dereszowska 

Ludziom trzeba pokazywać proces powstawania kultury, bo teraz jest ona bardzo łatwo dostępna, jest 

wszędzie i ludziom się wydaje, że bierze się znikąd, że jest za darmo, że powstaje w jakiejś fabryce. A to 

jest wytężona praca i kumulacja talentów ludzi, którzy poświęcają swoje życia twórczości, więc muszą  

z tego żyć. Trzeba ludziom uzmysławiać, że kultura to jest kolejna branża, w której ludzie pracują. 

ORGANEK 

Za każdym dziełem stoją twórcy. Doceniajmy ich pracę i korzystajmy z legalnych źródeł. Piotr Metz 

Każdy powinien traktować kulturę tak, jak sam chciałby być traktowany. Danuta Stenka 

Kultura Na Widoku udostępnia muzykę, książki, filmy, gry czy też wirtualne spacery po muzeach 

z legalnych źródeł – naprawdę każdemu. Plakaty Kultury Na Widoku znajdziecie na przystankach 

autobusowych. Wystarczy, że sczytacie kod QR do swojego telefonu i już macie sztukę i rozrywkę 

z legalnych źródeł. Polecam z czystym sumieniem. Prościej być nie może. Joanna Jabłczyńska 

 

PARTNERZY 

Współorganizacja i współfinansowanie projektu 

 

           
 

Partnerzy strategiczni 

 

 

http://www.kulturanawidoku.pl/
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Partnerzy 

 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu m. st. Warszawy, Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie firmy AMS i firmy GLS. Współorganizatorem projektu jest Narodowe Centrum 

Kultury. 

 

PATRONI MEDIALNI 

Serdecznie dziękujemy patronom medialnym wspierającym działania Legalnej Kultury: Cinema.pl, 

dlastudenta.pl, Filmweb, gazetaprawna.pl, Grupa Wirtualna Polska, IRKA, JazzSoul.pl, Kulturaonline.pl, 

Polsat, Polskie Radio, Radio Kampus, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury, Radio 

Olsztyn, Radio Opole, RMF Classic, Telewizja Polska, TVN, TVP Kultura, ZET Chilli. 

 

Otwarte Drzwi Do Kultury 
 

Docieramy z kulturą do małych miejscowości, czyli Otwarte Drzwi Do Kultury. 

Rusza projekt społeczno-edukacyjny Otwarte Drzwi do Kultury skierowany do uczniów, nauczycieli, 

bibliotekarzy i lokalnych społeczności małych miejscowościach z utrudnionym dostępem do kultury.  

Pilotażowa edycja projektu Otwarte Drzwi Do Kultury, zorganizowana pod koniec 2015 roku, 

uświadomiła nam, jak duże jest zapotrzebowanie na upowszechnianie kultury w mniejszych 

miejscowościach. W przeciągu kilku tygodni odwiedziliśmy 30 miejsc. Doświadczenia z pierwszej edycji 

pozostawiły nas z olbrzymim niedosytem. Zorganizowanie kolejnej odsłony Otwartych Drzwi Do Kultury 

było dla nas oczywiste. 

Nowa edycja projektu Otwarte Drzwi Do Kultury odbędzie się w dwóch częściach. W tym roku projekt 

rozpocznie się 4 listopada i potrwa do 15 grudnia 2016. Druga część rozpocznie się 1 litego 2017 i potrwa 

do 30 kwietnia 2017. W bieżącej edycji projektu odwiedzimy 60 miejscowości w 3 województwach: 

podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim (ziemia radomska). 
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PARTNERZY PROJEKTU 

Finansowanie projektu 

 

Partnerzy projektu  

 

Partner technologiczny  

            

Zasadniczym powodem, dla którego powstał projekt Otwarte Drzwi Do Kultury jest problem 

utrudnionego dostępu do kultury i możliwości aktywnego uczestnictwa w niej w niewielkich polskich 

miejscowościach.  

Otwarte Drzwi Do Kultury to pokazy filmowe połączone z warsztatami dla uczniów, nauczycieli i lokalnych 

społeczności. Najistotniejszy jest edukacyjny wymiar projektu – dotyczy on bowiem poszerzania 

świadomości i wiedzy na temat korzystania z legalnych zasobów w Internecie, bezpieczeństwa w sieci 

oraz zagrożeń czyhających na internautów, zagadnień ochrony własności intelektualnej, a także edukacji 

filmowej. Projekt umożliwia wszystkim uczestnictwo, ma charakter wielopokoleniowy.  

Dlatego hasło przewodnie projektu brzmi: Bądźmy wszyscy w kulturze. 

Projekt Otwarte Drzwi Do Kultury realizowany jest w formie kina objazdowego, a seanse filmowe 

towarzyszą warsztatom z zakresu edukacji medialnej i filmowej. Fundacja Legalna Kultura pragnie 

umożliwić mieszkańcom mniejszych miejscowości dostęp do pełnego spektrum twórczości artystycznej. 

Dotyczy to zarówno bezpośredniego kontaktu, jak i Internetu. Uczestnicy warsztatów dowiadują się, 

w jaki sposób korzystać w sieci z kultury, jednocześnie wspierając jej twórców.  

Na wielkim ekranie prezentowane są spektakle teatralne i operowe. W spotkaniach udział wezmą 

ambasadorzy Legalnej Kultury, lokalni artyści, a także twórcy, którzy pochodzą z odwiedzanych regionów 

i miejscowości.  

Szkolenia dla nauczycieli dotyczą prawa autorskiego, zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie. 

Prezentowane są zasoby dydaktyczne dostępne w sieci i możliwości ich wykorzystania. Każdy z pokazów 

filmowych będzie miał ciąg dalszy – nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji z opracowaną podstawą 

programową, nawiązujące do pokazanych dzieł sztuki. Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczą 

korzystania z legalnych źródeł kultury, prawa autorskiego w zakresie istotnym dla ucznia (między innymi 

kwestie plagiatu), edukacji medialnej i filmowej.  
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W ramach Otwartych Drzwi Do Kultury, oprócz warsztatów, szkoleń, pokazów filmowych, spektakli 

teatralnych i operowych na wielkim ekranie i dyskusji, Fundacja Legalna Kultura organizuje także 

kreatywne konkursy. Finał projektu to dwa ogólnopolskie konkursy – na prace plastyczne oraz konkurs 

filmowy w oparciu o fotokasty. Nagrody to tablety, czytniki i laptopy, nagrodą główną w konkursie 

filmowym będzie wyjazd na warsztaty Sławomira Idziaka Film Spring Open.  

Częścią projektu będą również unikalne badania socjologiczne dotyczące piractwa, potrzeb korzystania 

z legalnych źródeł kultury oraz zapotrzebowania na kulturę w cyfrowej rzeczywistości.  

Program projektu, informacje o konkursie oraz dokumentacja z pilotażowej edycji znajdują się na stronie 

www.otwartedrzwidokultury.pl 

 

Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu 
 

 

 

9 grudnia 2016 roku, w ramach 29. Europejskich Nagród Filmowych, odbędzie się międzynarodowa 

konferencja 

„Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań  cyfrowej rzeczywistości”, 
która stanowić będzie istotny głos w europejskiej dyskusji na temat losów filmu w dobie cyfrowej 

rzeczywistości. 

Organizatorem konferencji jest Fundacja Legalna Kultura.  

W związku z dynamicznym rozwojem Internetu i nowych technologii branża filmowa nieustannie 

poddawana jest cyfrowej presji i stoi w obliczu zagrożeń oraz wyzwań stwarzanych zarówno przez 

pojawiające się nowe możliwości dystrybucji, jak i zmieniające się oczekiwania i nawyki odbiorców.  

Stanowiący prężnie rozwijające się pole eksploatacji Internet wymaga nowego spojrzenia i dostosowania 

istniejącego prawa autorskiego, którego regionalny charakter nie przystaje do globalnego zasięgu sieci. 

To potężne wyzwanie zarówno dla organizacji zbiorowego zarządzania, jak i lokalnych dystrybutorów 

i twórców zmuszonych do konkurowania o widza nie tylko z potężnymi korporacjami reprezentującymi 

hollywoodzkie studia, ale także funkcjonującymi często w oparciu o luki prawne firmami czerpiącymi 

zyski z tytułu pirackiej dystrybucji filmów. 

Jednocześnie, dziś połączeni mediami społecznościowymi, odbiorcy cyfrowej rzeczywistości poruszają się 

w przestrzeni, która ma dla nich charakter niejednoznaczny. Filmy, literatura, książki są dostępne 

„na kliknięcie myszką”, jednocześnie zaś niska świadomość użytkowników sprawia, że często nie tylko nie 

widzą oni różnicy między legalnymi kanałami dystrybucji, a dostawcami treści pirackich, ale też nie 

rozumieją zasad działania  obiegu kultury. 

http://www.otwartedrzwidokultury.pl/
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W efekcie wydawane na kulturę w sieci pieniądze zamiast stanowić paliwo do jej rozwoju, przyczyniają 

się do wzmacniania pozycji tych, którzy na kulturze  pasożytują. Dlatego  tak ważna w dzisiejszych 

czasach jest kompleksowa filmowa i prawno-autorska edukacja widzów, w której istotne miejsce pełni 

sala kinowa jako świątynia sztuki filmowej. 

Europejska Nagroda Filmowa to wyjątkowy autorytet dla podkreślenia wagi problemu, z jakim zmaga 

się film i jego twórcy we współczesnym świecie.  

Zależy nam na skutecznym promowaniu istoty oglądania filmów na wielkim ekranie i z legalnych 

źródeł, na konstruktywnej dyskusji o dystrybucji i dostępności filmów – kwestii piractwa i jego 

zgubnego wpływu na twórczość. 

Konferencja  „Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań  cyfrowej rzeczywistości” będzie 

istotną częścią europejskiej dyskusji, a autorytet Europejskiej Akademii Filmowej pozwoli podkreślić 

rangę tego istotnego tematu i będzie doskonałym źródłem edukacji widzów –  

w tym młodych odbiorców, którzy w przyszłości będą decydować o losach kultury filmowej. 

W programie konferencji znalazły się panele dotyczące piractwa, modeli dystrybucji filmów, 

mechanizmów wsparcia produkcji filmowych w Europie oraz debata, w wyniku której powstanie szereg 

rekomendacji praktycznych. Wykłady, prelekcje oraz dyskusje będą prowadzone symultanicznie 

w językach polskim i angielskim. Całość będzie możliwa do obejrzenia w sieci na kanale YouTube Legalnej 

Kultury. 

Partnerami konferencji są: Europejska Akademia Filmowa, Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. 

 

Legalna Kultura – misja 
 

Fundacja Legalna Kultura istnieje, by przypominać proste zasady, które dotyczą również kultury 

w Internecie – promujemy uczciwe i lojalne zachowania oraz wdzięczne postawy wobec artystów. Nasza 

misja oparta jest na pozytywnym przekazie; pokazujemy, jak korzystając ze wszystkiego, co oferuje nam 

najnowsza technologia, pozostać człowiekiem świadomym tego, że żyjemy wśród innych ludzi. Budujemy 

dziś cyfrową kulturę, tak jak przez wieki budowaliśmy materialną. I ponownie musimy wypracować 

zasady, na których się ona opiera – reguły, które pozwolą zaspokajać nasze potrzeby, a zarazem nie 

łamać praw innych członków wirtualnej wspólnoty.  

Po to powstała Fundacja Legalna Kultura. Zależy nam na uświadomieniu odbiorcom związku między 

dwiema postaciami kultury – cyfrową i materialną. Dążymy do rozwiązania jednego z najistotniejszych 

problemów współczesności: Jak korzystać z kultury, zachowując wolność własną i nie łamiąc cudzej?  

Współczesne pokolenia wychowują się w Internecie, wzrastają w kulturze cyfrowej. Żyjemy w cywilizacji 

różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale także odpowiedzialność i czujność wobec rozmaitych 

pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei 

fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo 

do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.  
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Legalna Kultura promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury w Internecie. Tworzymy bazy takich 

zasobów, edukujemy w zakresie prawa autorskiego i mediów, wspieramy młodych twórców 

i współpracujemy z wieloma uznanymi artystami. Budujemy sieć złożoną z instytucji kultury, placówek 

edukacyjnych i organizacji społecznych, której celem jest dbanie o nasze wspólne dobro – kulturę.  

Najważniejsze projekty Fundacji Legalna Kultura to Kultura Na Widoku, Otwarte Drzwi Do Kultury, spoty 

„W czerni kina” oraz warsztaty edukacyjne.  

W XXI wieku wszystko się zmienia i dlatego my także musimy zmieniać swój stosunek do rzeczywistości, 

szczególnie tej elektronicznej, do Internetu. To nie jest tak, że w nim stajemy się kimś innym. Musimy 

dbać o naszą godność tak samo jak dbaliśmy o nią wcześniej, gdy Internetu nie było - mówi znany krytyk 

filmowy i publicysta, Tomasz Raczek. 

 

Legalna Kultura w liczbach 
 

PARTNERZY I PATRONI 

Partnerzy strategiczni społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Partnerzy poszczególnych projektów realizowanych przez Fundację Legalna Kultura: 

Narodowe Centrum Kultury 

Narodowy Instytut Audiowizualny 

 

OD KWIETNIA 2012 (POCZĄTEK KAMPANII) DO WRZEŚNIA 2016 

1. Kampanię Legalna Kultura popiera blisko 500 przedstawicieli środowisk twórczych. 

2. Legalną Kulturę wspiera 67 instytucji i patronów medialnych. 

3. Dotychczas Fundacja nawiązała kontakt i współpracowała z ponad 9 700 szkołami, bibliotekami, 

instytucjami, urzędami, festiwalami i wydarzeniami kulturalnymi. 

4. Od początku funkcjonowania serwisu Legalnej Kultury www.legalnakultura.pl odnotowaliśmy ponad 

6 770 000 wejść na stronę.  

5. Codziennie notujemy średnio 4 400 odsłon, w tym 1 300 unikalnych użytkowników. 

http://www.legalnakultura.pl/
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6. Na stronie www.legalnakultura.pl działa jedyna w Polsce Baza Legalnych Źródeł kultury. Aktualnie 

znajduje się w niej ponad 770 źródeł, w następujących kategoriach: film, muzyka, książki, prasa, 

fotografia, gry, muzea, galerie i archiwa oraz crowdfunding.  

7. Legalną Kulturę na Facebooku polubiło już ponad 76 000 internautów. 

8. Spoty „W czerni kina” usłyszało 38 200 000 widzów. Zostały one dołączone do 161 filmów. W realizacji 

spotów wzięło udział blisko 100 artystów. 

9. Wsparliśmy promocyjnie  87 polskich produkcji filmowych. 

10. Zrealizowaliśmy 7 ogólnopolskich konkursów filmowych na które nadesłano 227 spotów 

konkursowych. 

11. Co roku Legalna Kultura obecna jest i promuje korzystanie z legalnych źródeł  na ponad 120 

wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce. Dotychczas uczestniczyliśmy w ponad 400 wydarzeniach, dając 

im także wsparcie promocyjne.  

12. Na początku  Legalna Kultura realizowała około 40 warsztatów rocznie, obecnie prowadzimy ich 

ponad 190 w ciągu roku. 

13. Udzieliliśmy ponad 2 000 bezpłatnych porad prawnych. 

14. Wyprodukowaliśmy 378 krótkich form filmowych, które zostały wyemitowane w serwisach i 

telewizjach internetowych, na profilach FB, telewizjach i na portalach Legalnej Kultury,  w tym 67 

telewizyjnych spotów promocyjnych, które były i są emitowane we telewizjach ogólnopolskich i 

regionalnych oraz w serwisach i telewizjach internetowych, na profilach FB i na www.legalnakultura.pl 

15. Zrealizowaliśmy 12 spotów radiowych, emitowanych w 28 stacjach radiowych. 

16. Trzy edycje Kultury Na Widoku to: 

 9 miesięcy 

 46 miast i kilkaset niewielkich miejscowości 

 22 festiwale 

 78 lokalizacji  

 12 instalacji  

 25 000 plakatów 

 1 600 dostępnych materiałów z legalnych źródeł: filmów, utworów muzycznych, gier i 
archiwaliów  

http://www.legalnakultura.pl/
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 ponad 3 400 000 odsłon strony projektu 

17. Edycja pilotażowa Otwartych Drzwi Do Kultury to: 

 30 lokalizacji w całej Polsce  

 35 000 bezpośrednich odbiorców  

 120 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w projekcie  

 81 pokazów filmowych  

 6 spektakli teatralnych i operowych (VOD)  

 150 godzin warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i uczniów   

 20 000 uczestników warsztatów  

 15 artystów wspierających bezpośrednio projekt 

 100 wolontariuszy 

 50 Partnerów ODDK (władze lokalne, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, stowarzyszenia)   

A to wszystko w ciągu zaledwie 6 tygodni! 

18. Legalna Kultura zrealizowała 5 dużych, ogólnopolskich projektów badawczych, w tym pierwsze 

w Polsce badania grupy UGC. 

19. Współprace międzynarodowe: Legalna Kultura współpracuje z World Intellectual Property 

Organization (WIPO) i European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Do tej pory projekty Legalnej 

Kultury prezentowane były w Genewie, Brukseli, Stambule, Rzymie, Wiedniu i Alicante. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania 

i przyczyniają się do realizacji celów Legalnej Kultury! 


