


O instytucji

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (Pałac 
Dąbrowski) jest powstałą w styczniu 2021 roku nową 
instytucją kultury samorządu województwa wielkopolskiego. 
Charakter placówki najtrafniej oddaje pojęcie „centrum 
interpretacji historii", które swą misję realizuje wokół postaci 
generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz prekursorów
i prekursorek pracy organicznej. Pałac Dąbrowski organizuje 
inicjatywy kulturalne i obywatelskie, nawiązuje współpracę
z lokalnym instytucjami i organizacjami oraz bierze udział
w budowaniu świadomości regionalnej Wielkopolan.



O zespole

Interdyscyplinarny Zespół Pałacu Dąbrowskiego poszukuje 
odpowiedzi na pytania o to, jak różne historyczne drogi 
Polaków do odzyskania niepodległości, związane zarówno 
z postacią generała Dąbrowskiego, jak i Organiczniczek
i Organiczników budujących polską siłę ekonomiczną
i społeczną, mogą wspierać rozumienie współczesności oraz 
inspirować do pracy na rzecz rozwiązywania aktualnych 
problemów.



Szlak Pracy Organicznej – idea

Jednym z zadań nowej instytucji kultury Pałac Dąbrowski jest 
stworzenie Szlaku Pracy Organicznej. Praca organiczna jako 
istotna część dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, do tej 
pory nie posiadała miejsca, które w sposób całościowy 
zajmowałoby się tą tematyką. Rolą Pałacu Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze jest zatem zbudowanie
i koordynowanie aktywności na Szlaku, a także 
propagowanie wiedzy o prekursorach, kontynuatorach
oraz wartościach pracy organicznej.



Szlak Pracy Organicznej – o wystawie

Wystawa mobilna została stworzona przez Pałac
Dąbrowski korzystając z najnowszych technologii 
multimedialnych. Opowiada o miejscach, przedstawicielkach 
i przedstawicielach związanych z ruchem prac organicznych 
oraz o Janie Henryku Dąbrowskim, patronie winnogórskiej
instytucji. Ma także zachęcać do wspólnych prób 
odpowiedzi na pytania o to, jaką rolę współcześnie 
odgrywa instytucja kultury? Czy ośrodki te mogą brać udział 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego? Jeżeli tak, 
to jak duża odpowiedzialność - także polityczna - się z tym 
wiąże?









Dmuchana makieta Pałacu Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze

Nośnik dmuchany o wysokości 5,5 m., ustawiony na specjalnej 
plandece - podłodze o wymiarach 10x15m. Do podłoża 
przymocowany za pomocą 34 odciągów dolnych i 10 odciągów 
górnych (30-40 cm. śledzie).

Wewnątrz Pałacu:

• 2 stoły i 12 krzeseł – przy stołach stoisko ze składanymi pałacami  

• 2 taborety obrotowe oraz 2 zestawy Oculus Quest 2 

• Wystawa planszowa na rzepach



Dmuchana makieta Pałacu Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze



Przed Pałacem

• 6 potykaczy

• 9 metalowych postumentów AR
tzn. rozszerzonej rzeczywistości

• 4 kioski multimedialne



Potykacze

6 potykaczy
(wys. 170 cm, szer. 60 cm)



Bryły AR

9 metalowych postumentów 
rozszerzonej rzeczywistości
(wys. 100 cm, szer. 50cm, głęb. 50cm)



Kioski multimedialne

4 kioski multimedialne
(wys. 170 cm, szer. 50cm, głęb. 50 cm)



• 2 dmuchawy do Pałacu

• rozdzielnia elektryczna wodoodporna

• 100 m. kabla 400V

• wodoodporne oświetlenie dmuchańca

• 4 lampy zewnętrzne IP65

• 4 najazdy kablowe ciężkie

• 10 najazdów kablowych lekkich

• elementy IT

• router i ładowarki

• wodoodporne pokrowce. 

Elementy techniczne



Czego oczekujemy od naszych 
partnerów?

• zapewnienie zasilanie wystawy:
1 przyłącze 400V 63A lub 32A  szacowane 
maksymalne chwilowe użycie prądu  8 kW  

• wsparcie osobowe:
rozpakowanie i spakowanie wystawy
(ok. 8 osób – dmuchaniec waży ok. 600 kg), 

• pomoc przy podłączeniu wystawy (lokalny elektryk)

• 2-3 osoby do pracy przy obsłudze wystawy

• wsparcie przy promocji wydarzenia

Teren prezentacji powinien być strzeżony w nocy.



Kontakt

Marcelina Drzymała
koordynatorka Szlaku Pracy Organicznej

e-mail: szlak@palacdabrowski.pl
tel. 600 966 236
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