Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

“Rzeczoznawcy" to nowatorskie
warsztaty Fundacji Culture Shock dla
odbiorców dojrzałych, których celem
jest zainteresowanie osób 55+
designem, sztuką i wzornictwem
przemysłowym.
Uczestnicy warsztatów poznają kulisy
pracy projektanta oraz producenta:
od stworzenia koncepcji produktu
w oparciu o diagnozę potrzeb,
poprzez jego zaprojektowanie,
aż do wyprodukowania realnego
modelu przedmiotu odpowiadającego
na te potrzeby.
Prowadzone przez socjolożkę
i projektantkę od lat zawodowo
związanych z designem i wzornictwem
przemysłowym.

“Experts” is an innovative workshop
of the Culture Shock Foundation for
mature people, the purpose of which
is to interest 55+ people in art and
industrial design.
Participants of the workshop
go behind the scenes of a designer's
and manufacturer's work:
starting from concept of a product
based on a diagnosis of needs,
through its design, to producing
a realistic model of an object
corresponding to those needs.
Workshop is led by a sociologist
and designer, long associated with
industrial design.

Rzeczoznawcy to grupa odważnych
entuzjastów, którzy zaprojektowali
przedmioty odpowiadające ich
potrzebom, jednocześnie
niestygmatyzujące, zgodne z najnowszymi
trendami w designie.
“Rzeczoznawcy” to pretekst do
krytycznej analizy współczesnej kultury
konsumpcyjnej oraz do uwolnienia
pokładów kreatywności osób starszych.
“Experts” are a brave group of enthusiasts
who design “objects” corresponding to their
needs, not stigmatizing and in line
with the latest trends in design.
“Experts” is a pretext to a critical analysis
of contemporary consumer culture
and to release of the creativity of seniors.

1. Pod nieobecność w domu
1. In absence

Podlewaczka do kwiatów, Lidia Żak
Waterer for plants, Lidia Żak
Uznanie autorstwa - Lidia Żak+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Często wyjeżdżam i nie chcę by rośliny,
zwłaszcza te na balkonie, wyschły.
Produkty, które spotykałam na rynku
nie zadowalają mnie ponieważ są za małe
do skrzynki z kwiatami, otwór dozujący wodę
zatyka się, mają często zbyt wyszukaną formę.
Podlewaczka do kwiatów mojego projektu jest
inna. Ma sporą pojemność. Jej wielkość można
regulować wielkością butelki po wodzie
mineralnej. Dodatkowa elastyczna opaska
z zaczepami pozwala na lepsze zamocowanie
gałązki, patyka, podpórki czy balkonowej
barierki.”
“This waterer has a simple shape and a large
capacity. Its size can be regulated with the size
of bottle of mineral water. An additional elastic
band with hooks allows for better fitting
the bottle to a twig, stick, a support or a balcony
railing.”

2. Wygodne czytanie książek
2. Comfortable book reading
“Podstawka ma ułatwić czytanie książek w łóżku
w pozycji leżącej na brzuchu.
Jest wykonana z szarej tektury.
Koszt wykonania jest niewielki - kilka złotych.
Jest produktem ekologicznym (materiał z
recyklingu). Na podstawce można umieścić
logo i hasła reklamowe, co może być dodatkową
funkcją podstawki jako gadżetu reklamowego dla
wydawnictw i sieci księgarni.”

Podstawka do czytania książek w łóżku,
Jolanta Różdżyńska
A stand for reading books in bed,
Jolanta Różdżyńska
Uznanie autorstwa Jolanta Różdżyńska+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“A stand is to facilitate reading books in bed
while lying on the belly. It is made of grey
cardboard. The cost of making is low (a few zł)
and the product is ecological (recycled material).
A logo or slogan can be placed on the stand
which can be an additional function of the stand
as an advertising gadget for publishers and
bookstores.”

“Elegancka podstawka pod książkę,
która ułatwi lekturę i będzie estetycznym
dodatkiem do mieszkania.
Dodatkową jej wartością ekologiczną będzie
fakt, iż wykonana zostanie z drewnianych
odpadów.
Zaprojektowana jest dla wszystkich,
którzy lubią obcować z drewnem,
cenią sobie klasykę i elegancję.”

Podstawka pod książkę, Alicja Kalicka
Book stand, Alicja Kalicka
Uznanie autorstwa - Alicja Kalicka+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szafka przyłóżkowa, Elżbieta Sapińska
Bedside Cabinet, Elżbieta Sapińska
Uznanie autorstwa
- Elżbieta Sapińska+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“An elegant book stand which facilitates reading
and is an aesthetic addition to your home.
Additionally, it has an ecological value due
to the fact that it is made out of wood waste.
Designed for everyone who likes wood and
appreciates classics and elegance.”

“Nocna szafka z dodatkowym, obracanym, blatem "pudełkiem". Motywacją do stworzenia tego projektu
była sugestia koleżanki, która lubi czytać w łóżku,
ale nie lubi aby książka leżała jej na brzuchu,
wolałaby podstawkę pod książkę mocowaną np.
na rozciąganym mocowaniu.Nocna szafka mojego
projektu, dzięki obracanemu blatowi spełnia takie
oczekiwania - obracany blat może służyć jako stolik
na herbatkę w łóżku, może być po otwarciu podpórką
pod książkę i schowkiem do jej przechowania,
a także blatem dla laptopa.
Moja szafka jest bardziej praktyczna,
bo jest to jeden przedmiot pozwalający zaspokoić
kilka potrzeb osoby jedzącej/ czytającej/
przechowującej drobiazgi /korzystającej z laptopa
w łóżku. Posiada kółka ułatwiające jej przestawianie,
a zainstalowanie rury teleskopowej stworzy możliwość
dopasowania jej do każdego łóżka.
Przeznaczona jest dla każdej osoby, która lubi w łóżku
pojeść, poczytać, postawić sobie pasjansa.”
“A bedside cabinet with an additional, rotating table
top. It can be used as a table for tea in bed,
after opening it can be used as a stand for books
and a compartment for its storage, as well as a table
top for a laptop. It has wheels for easy adjustment
and installing a telescoping tube allows to easily
match it to any bed.
It is designed for any person who likes to eat, read,
play a solitaire in bed.”

3. Dźwiganie, noszenie
3. Lifting, carrying

Plecak na doraźne zakupy,
Sylwia Rysak i Żaneta Żardecka
Backpack for casual shopping,
Sylwia Rysak and Żaneta Żardecka
Uznanie autorstwa
- Sylwia Rysak i Żaneta Żardecka
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Nosidło na zakupy, Barbara Puchalska
Shopping slings, Barbara Puchalska
Uznanie autorstwa
- Barbara Puchalska+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Przedmiot ten został zaprojektowany z myślą
o tych osobach, które chcą zrobić nieduże zakupy
w sposób szybki, uporządkowany
i bez dużego obciążenia fizycznego.
Wnętrze plecaka podzielono na 3 części
(każda w innym kolorze) w celu układania zakupów
według ich rodzaju.
Przy robieniu zakupów, użytkownik może nałożyć
plecak odwrotnie niż standardowo,
tj. tak, aby jego wnętrze było oparte na brzuchu.
W ten sposób, mając obie ręce wolne,
i równomierne obciążenie, można wkładać do niego
zakupy w odpowiednie kieszenie.
Według mojej wiedzy i rozeznania via Internet,
nie istnieje podobny produkt na rynku.”
“The object was designed for people who want to do
small shopping in a timely and orderly way, without a
lot of physical stress.
The inside of the backpack was divided
into 3 parts (each in different color) to pack bought
products by their type.”

“Wzorowane szalikiem lub drewnianymi nosidłami
na wodę. Projekt obejmuje dwie wersje: codzienną do
noszenia zakupów spożywczych i popołudniową w celu
zabezpieczenia czapki i rękawiczek w szatni
publicznej. Różnią się głównie wielkością sakwy i
materiałem z jakiego są wyprodukowane.
Produkt zainspirowany potrzebą odciążenia dłoni przy
noszeniu ciężkich zakupów do domu, zwłaszcza przy
otwieraniu mieszkania kluczem czy rozmowy przez
komórkę. Nie odnotowałam produktów o podobnym
przeznaczeniu.
Produkt zaprojektowany dla osób starszych, które
zwyczajowo wolą zakupić większą liczbę produktów
jednorazowo, niż kilkukrotnie wybrać się do sklepu
i przynieść mniej. Zwłaszcza dla tych, którzy muszą
wnieść produkty na wyższe piętra bez windy.”
Modeled after a scarf or a wooden yoke for water.
The project includes two versions: everyday one,
to carry groceries and an afternoon one, to secure
hats and gloves in public locker rooms.
Product inspired by the need to relieve the hands
while carrying heavy shopping home, especially when
opening the apartment or talking on the phone.
It allows carrying a handbag for small items
independently.

4. Zapominanie
4. Forgetting

ES czyli elektroniczny sekretarz
– pomocnik pamięci,
Hanka Dąbrowiecka
ES- electronic secretary
– a memory assistant,
Hanka Dąbrowiecka
Uznanie autorstwa
- Hanka Dąbrowiecka+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Istotą projektu jest układ elektroniczny,
działający podobnie jak budzik w komórce,
z możliwością zmiany programu, dostosowania
w ramach zaprogramowanych funkcji
– według potrzeb klienta.
W określonych godzinach ES zawiadamia użytkownika
(komunikat głosowy, świetlny, wibracyjny lub wszystko
łącznie) o wcześniej zaprogramowanych
czynnościach, np. zażyciu leków, wizycie u lekarza,
czy też o konieczności zatelefonowania do syna,
zabrania kluczy itp. Oferowanych funkcji nie powinno
być zbyt dużo, bo to zniechęca i powoduje zagubienie
użytkownika.
Forma – dla pań elegancki wisiorek (monitor to
zegarek lub przenikające się plamy koloru), dla
panów: zegarek na plecionej ze skóry bransoletce.
Jeśli ów mini-komputerek połączymy z usługą
operatorską, będzie można włączyć ALARM,
powodujący wezwanie pogotowia lub KONTAKT,
prośba (bez połączenia) do wyznaczonej osoby
o skomunikowanie się z wzywającym.
ES jest pomyślany jako forma wspomagania pamięci
i koncentracji dla osób cierpiących na depresję,
cukrzycę itp., a także inne zaburzenia wymienionych
cech oraz w początkowych stadiach choroby
Alzheimera czy demencji.
Ma służyć uspokojeniu użytkowników i nabywców
(niedobory pamięci i koncentracji są denerwujące
i upośledzające funkcjonowanie dotkniętych tymi
dysfunkcjami osób) i polepszeniu jakości bytowania
lub bardziej elegancko mówiąc – komfortu życia.”
“The essence of the project is an electronic system,
working similar to an alarm clock on a mobile phone,
with the possibility of changes in the program,
adjustments in preset functions – all according
to the customer's needs.
At specific hours ES notifies the user (voice message,
light, vibration or all together) of pre-programmed
activities, such as taking medication, visit to the
doctor or the necessity of making a phone call
to your son, taking the keys etc.”

Wyjątkowe etui na klucze, Ewa Bach
A unique case for keys, Ewa Bach
Uznanie autorstwa - Ewa Bach+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Zawsze jak wychodzimy z domu w pośpiechu,
to najczęściej nie możemy znaleźć kluczy
do mieszkania. Jak już w końcu je znajdziemy,
to w ferworze walki, zapominamy o pewnych
czynnościach, które powinniśmy zrobić lub o rzeczach,
które powinniśmy ze sobą zabrać. Jak chcemy dostać
się szybko do mieszkania, to też najczęściej szukamy
kluczy w przepastnej torbie, między przegródkami
i innymi przedmiotami, trafiamy na wszystko,
tylko nie na klucze.
Problem ten dotyczy nie tylko ludzi starszych,
ale również młodych, często zabieganych,
roztrzepanych, pozytywnie zakręconych czy po prostu
zakochanych. „Wyjątkowe etui na klucze” rozwiązuje
wszystkie powyższe problemy. Produkt ten składa się
z dwóch elementów: samego etui na klucze
i plastikowej lub żelowej bransoletki na rękę,
ładowanej energią kinetyczną.”
“A unique case to solve the problem of finding your
keys in your bag. Consists of two elements:
the case for the keys and a plastic or gel bracelet
that is powered by kinetic energy.
The case has a sewn-in magnet which means we can
“stick” the keys at home in a specific place or to pick
them up from the floor with a metal object,
without having to bend down.”

5. Wygodne karmienie wnuków
5. Convenient feeding grandchildren
“Mamo, Tato, Dziadku i Babciu - to ja zakręcona
łyżka! Jestem ładna i pozytywnie zakręcona,
sprawie, że karmienie będzie radosną przygodą.
Maluchy czekają na mnie choć nie potrafią jeszcze
tego wprost wyrazić,
Odpychają tradycyjną łyżkę, trzymają ją nie tak,
wypluwają jedzenie...
Można inaczej! Zapraszam Was do zmiany,
ja, zakręcona łyżka ułatwię karmienie malucha,
sprawie, że jedzenie będzie fajną przygodą,
umilę dzieciństwo i sprawie, że uśmiech zagości.”

Zakręcona łyżka, Elżbieta Szyller
Wacky spoon, Elżbieta Szyller
Uznanie autorstwa - Lidia Elżbieta Szyller
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Mommy, Daddy, Grandpa, Grandma – it's me, the
wacky spoon! I am pretty. And pretty wacky, too.
I will make feeding a joyful adventure.
Babies are waiting for me
even though they cannot say it yet,
They push away the traditional spoon, they hold it
wrong, they spit out food...Things can be different!
I invite you to change it,I, the wacky spoon, will make
feeding your toddler easier,
I will make feeding a cool adventure,
I will make childhood joyous and full of smiles.”

6. Bezpieczeństwo, higiena i komfort w łazience
6. Safety, hygiene and comfort in the bathroom
Akcesoria łazienkowe,
Małgorzata Garncarek
Bathroom accessories,
Małgorzata Garncarek
Uznanie autorstwa
- Małgorzata Garncarek
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Kierowałam się myśleniem o higienie, bezpieczeństwie, a także o minimum komfortu podczas kąpieli
pod prysznicem. Z zestawu może skorzystać każdy używający kabiny prysznicowej, w szczególnej mierze osoby
podróżujące i biorące natrysk w obcych łazienkach.
Na zestaw akcesoriów składa się:
1. Haczyk przyssawkowo - magnetyczny na ręcznik, umieszczany na zewnątrz, na ściance kabiny prysznicowej;
2. Wieszaczek do wnętrza kabiny, z rozciąganą żyłką, potrzebny na drobną przepierkę;
3. Antypoślizgowa, higieniczna mata, perforowana, wysuwana z pojemniczka z rolki do jednorazowego
lub kilkurazowego użytku. Mata może być stosowana w hotelach. Mata jednorazowa daje izolację higieniczną
(m.in.przed grzybicą), a także zabezpiecza przed pośliźnięciem się w kabinie. Mata świetnie się sprawdzi we
wszystkich miejscach publicznych, wyposażonych w kabiny prysznicowe, tj baseny, hotele, szkoły, siłownie, ośrodki
zdrowia.”
“Bathroom accessories are a set designed to ensure hygiene, safety and comfort while taking a shower. Useful
especially for frequent travelers and people showering in foreign bathrooms.”

7. Usprawnienia w przestrzeni publicznej
7. Improvements in public space
ANTRAKT
– krzesełko w przestrzeni miejskiej,
Barbara Godzińska
ANTRAKT
– a chair in urban space,
Barbara Godzińska
Uznanie autorstwa
- Barbara Godzińska
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Warszawa ma dużo ładnych, a nawet ślicznych zakątków, gdzie w przerwie między różnymi aktywnościami miło
byłoby przysiąść, ale nie zawsze jest na czym. Może dałoby się, na wzór tak popularnych w Warszawie rowerów
Veturilo, zorganizować możliwość wypożyczania w różnych punktach miasta, na kartę miejską, lekkich składanych
krzesełek? Ładne kolory i zabawna kłódka, mogłyby sympatycznie wkomponować się w miejski krajobraz. Krzesełka,
będące „puste” w środku, można by piętrzyć, by nie zajmowały wiele miejsca.

Musiały by mieć też jakiś uchwyt, np. z boku, żeby łatwo je przenosić w wybrane miejsca.
Potrzebny byłby także jakiś otwór dla odpływu gromadzącej się po deszczu wody.
Przysiąść w ładnym miejscu można by samemu albo z kimś.
Spotkać się biznesowo albo lirycznie, tête-à-tête i face to face. Na wspólnej ławce w parku, to już nie to samo.
W okresie letnim w Warszawie jest wiele imprez kulturalnych; koncertów, teatrów ulicznych.
Miedzy innymi festiwal Jazz na Starówce, którego jestem fanką.
Tam, szczególnie dla kogoś, kto nie może zbyt długo stać, takie krzesełko bardzo by się przydało.”
“Antrakt is a lightweight holding chair which can be rented in various parts of the city.
Available in different colors, it blends nicely with the Urban landscape. You could sit in a nice spot with someone
or by yourself. You can meet someone – for business or pleasure, tête-à-tête and face to face. E
specially useful for various outdoor events.”

Przystanek ogólnodostępny,
Michał Borzymiński, Alina Cabalska, Alicja Łakomska

Public busstop,
Michał Borzymiński, Alina Cabalska, Alicja Łakomska

Uznanie autorstwa
- Michał Borzymiński, Alina Cabalska, Alicja Łakomska
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

“Proponujemy udoskonalenie istniejąch wiat poprzez podział wewnętrznej powierzchni na powszechnie dostępną
dla sprawnych i niepełnosprawnych pasażerów. Sugerujemy również zastąpienie reklam czytelnymi gablotami
informacyjnymi, które będą przedstawiały duże i podświetlone trasy autobusów.
Ten projekt przystanku miałby zastosowanie przede wszystkim w miejscach popularnych wśród osób
niepełnosprawnych oraz w centrach miejskich metropolii.
Numery autobusów będą podświetlone, tak, by były dobrze widoczne, także w nocy. Rozkład jazdy zamocowany
będzie na tablicy ledowej. Z jednej strony umieścilibyśmy tablicę-ekran audiowizualny przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, dostępny także dla osób na wózkach inwalidzkich. Uwzględniałby on potrzeby osób
niewidzących (rozkład zapisany alfabetem Braille’a). Przystanek wyposażony będzie w siedzenia, także w części
zewnętrznej, oparte o ruszt stalowy pod zamocowania siedzeń falistych. Zróżnicowana wysokość siedzeń zaspokoi
potrzeby osób o różnym wzroście i preferencjach.”
“A proposal for improvement of existing bus shelters by dividing the inner space into parts for able-bodied
and disabled passengers. Ads will be replaced by legible information showcases which will be showing zoomed
and highlighted bus routes, bus numbers also highlighted.
This project would be useful primarily in places which are popular amongst the disabled and in city centers.”

8. Gubienie drobnych przedmiotów
8. Losing small objects
“Ten lokalizator można wygodnie przymocować
do okularów jak i do kluczy, telefonu, pilota i innych
drobnych przedmoiotów, które często się gubią.
Każdemu lokalizatorowi odpowiada pilot, który jest
na stałe przyczepiony w konkretnym miejscu w domu.
Projekt zakłada występowanie kilku lokalizatorów,
z których każdy będzie miał przypisaną inną rzecz.
Czytelność funkcji zostanie rozwiązana poprzez
identyfikację wizualną, wykorzystującą ikonki
popularnie gubionych przedmiotów. Poprzez system
bluetooth lokalizator komunikuje się z bazą szukającą
i emituje sygnał dźwiękowy. Lokalizator przypomina
wyglądem element biżuterii, nie jest stygmatyzujący,
wręcz przeciwnie, może pełnić funkcję ozdobną.
Będzie pomocny zarówno w gospodarstwie domowym
seniora, jak i u osób wymagających opieki.”

Lokalizator małych przedmiotów z pilotem,
Anna Chlebińska
Remote small objects tracker
Anna Chlebińska
Uznanie autorstwa - A.Chlebińska+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

The tracker can be easily attached to glasses, keys,
telephone and other small objects that often get lost.
Every tracker has a remote, permanently attached to
a particular place in the house. The project involves
the presence of a few trackers, each of them assigned
to a different thing. The tracker communicates with
search database via bluetooth and emits a beep.

9. Problemy z dawkowaniem i przyjmowaniem leków
9. Problems with dosage and medication
“Ten dozownik łączy w sobie funkcjonalność
z estetyką. Forma eleganckiego portfela
nie sugeruje funkcji. Można go zabrać do opery, na
spotkanie towarzyskie i na spacer. Może towarzyszyć
Ci wszędzie, nawet w eleganckich miejscach. Dzięki
systematycznemu przyjmowaniu leków poprawi Twoją
kondycję i stan zdrowia oraz odciąży pamięć.
Dozownik posiada bowiem alarm, który można
zaprogramować na 3 terminy przyjmowania
leków.Alarm ma formę broszki, którą można wypiąć
z całości i podpiąć do dozownika jednodniowego.

Dozownik na leki z alarmem,
L. Woropińska, M. Niemczyk, A. Iwińska

Medication dispenser with an alarm,
L. Woropińska, M. Niemczyk, A. Iwińska

“This is a medical dispenser combining functionality
and aesthetics. The form of an elegant wallet
does not suggest its function.
You can take it to the opera, to a social meeting
and to a walk. The dispenser has an alarm which can
be set for 3 times for taking medication.”
Uznanie autorstwa L.Woropińska, M.Niemczyk, A.Iwińska
+Fundacja Culture Shock
- Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Rzeczoznawcy
projekt Fundacji Culture Shock
scenariusz i prowadzenie:
Paulina Jędrzejewska,
Marcela Kawka
oraz Marta Pawlaczek

“Experts”,
a Culture ShockFoundation project
script and conduct:
Paulina Jędrzejewska,
Marcela Kawka
and Marta Pawlaczek

Marcela Kawka, absolwentka Wydziału
Wzornictwa Przemysłowego ASP
w Warszawie, projektantka wzornictwa
przemysłowego i komunikacji wizualnej,
wraz z Anną Pawłowską prowadzi biuro
projektowe Locomotif Design Studio.

Marcela Kawka,
graduate of Faculty of Industrial Design,
Academy of Fine Arts in Warsaw,
specialist in industrial design
and visual communication,
leads Locomotif Design Studio,
a design firm along with Anna
Pawłowska.

Paulina Jędrzejewska, prezeska Fundacji
Culture Shock. Wraz z Piotrem Grabowskim
stworzyła Hedoco - pierwszą markę
w Europie środkowo-wschodniej,
która produkuje i sprzedaje wyłącznie
open design - modę i design
oparte na otwartych licencjach.
Marta Pawlaczek, absolwentka filozofii,
dziennikarstwa, kulturoznawstwa.
Przez 3 lata prowadziła warsztaty
„Pogotowie Filozoficzne” dla osób 50 +.
współpraca: Patrycja Nieściur
tłumaczenie: Urszula Turkiewicz
www.cultureshock.pl
Projekty powstałe w trakcie warsztatów
Rzeczoznawcy objęte są licencją Creative Commons
Uznanie autorstwa- Na tych samych warunkach 3.0
Polska (CC BY-SA 3.0)

Paulina Jędrzejewska,
president of the
Culture Shock Foundation.
Along with Piotr Grabowski,
she created Hedoco – first brand
in Central and Eastern Europe which
produces and sells only open design
– fashion and design based on open
licenses.
Marta Pawlaczek,
philosophy, journalism
and culture studies graduate.
Led the “Philosophical Emergency”
workshop for 50+ people for 3 years.
cooperation: Patrycja Nieściur
translation: Urszula Turkiewicz
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PATRONI MEDIALNI:
Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

www.cultureshock.pl

Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

