„Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
nr 1, marzec 2013

XI priorytet

1

Wstęp

2

Szanowni Państwo,
W I kwartale 2013 roku zakończyła się realizacja kolejnych projektów dofinansowanych w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rok 2013 będzie
z pewnością okresem, w którym wiele kolejnych inwestycji zostanie oddanych do użytkowania, a pozostałe
wejdą w zaawansowany etap wykonania.

T
KUL R
UA
Instytucja Pośrednicząca:

Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 302
faks: 22 42 10 371
e-mail: poiis@mkidn.gov.pl
www.poiis.mkidn.gov.pl
Zespół redakcyjny:

Przemysław Niedźwiecki
Krzysztof Adamczyk
Katarzyna Binkiewicz
Piotr Giemza
Monika Krzyżanowska-Piróg
Mariusz Pulikowski
Katarzyna Stasiaczek
Autorzy zdjęć:

Okładka: Mariusz Lis
Str 3: Prof. Renato Rizzi, Danuta Matloch
Str 5: Danuta Matloch
Str 6: Mariusz Lis
Str 7: Archidiecezja Lubelska
Str 8: Mariusz Lis, Marcin Czechowicz,
arch. Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

W I kwartale 2013 r. miały miejsce uroczyste inauguracje z okazji ukończenia realizacji projektu Centrum
Kultury Zamek, projektu Archidiecezji Lubelskiej,
projektu Biblioteki Śląskiej i projektu Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. W sumie do tej pory oddano
do użytku 27 obiektów (spośród 79 inwestycji), których budowa lub remont zostały dofinansowane w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe
PO IiŚ. Wśród nich można wymienić chociażby Teatr
Stary w Lublinie, Filharmonię Częstochowską, Operę
i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku, Operę Leśną w Sopocie, Zespół Szkół
Plastycznych w Częstochowie, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem.
W kolejnych kwartałach bieżącego roku planowane
jest zakończenie realizacji kolejnych 19 projektów,
wśród nich m.in.: Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie,
Teatr im. Stefana Jaracza w Lublinie, Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, Europejskie
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Teatr
Muzyczny Capitol we Wrocławiu, Filharmonia Śląska
w Katowicach, Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Państwowa Szkoła
Muzyczna w Suwałkach, Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

I kwartał 2013 r. to również podpisanie następnych umów
w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków XI priorytetu
PO IiŚ. W dniu 13 marca br. zawarto umowę na realizację projektu Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu, znajdującego się
na liście rezerwowej projektów konkursowych wybranych do
dofinansowania w ramach II naboru konkursowego dla działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. W dniu
22 marca br. podpisano umowę na wykonanie projektu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, tj. ostatniego z projektów
indywidualnych umieszczonego na rezerwowej Liście projektów indywidualnych dla działania 11.1 Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
Powyższe informacje wskazują, iż wdrażanie XI priorytetu
Kultura i dziedzictwo kulturowe PO IiŚ weszło w końcową
fazę realizacji. Oznacza to, że coraz częściej na łamach niniejszego kwartalnika będziemy przedstawiać informacje na
temat osiągniętych efektów wdrażanych projektów oraz zainteresowania, jakim cieszą się oddane do użytku obiekty
wśród turystów krajowych i zagranicznych. Pierwsze dostępne dane dotyczące odnotowanej frekwencji (artykuł „POIiŚ
w liczbach”), potwierdzają efektywność i celowość inwestowania w infrastrukturę kultury.

Warto po raz kolejny przypomnieć, w kontekście kończącej się
perspektywy finansowej na lata 2007-2013, że w tym okresie
programowania Polska uzyskała największe w Europie wsparcie na ochronę i rozwój kultury. Dzięki środkom z EFRR możliwe
było dofinansowanie inwestycji w dziedzinie infrastruktury kultury, rozwoju szkolnictwa artystycznego i ochrony dziedzictwa
kulturowego. Pierwsze efekty widoczne są już dziś, a na kolejne
nie będziemy musieli długo czekać.
Kultura się liczy. Inwestujmy w kulturę!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

dr Monika Smoleń

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Wystawa „Teatr Dwóch
Czasów” poświęcona
powstaniu i budowie
Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego
W dniu 27 marca 2013 roku, w Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbyła się
konferencja prasowa połączona z prezentacją nowego obiektu Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego oraz wernisaż
wystawy „Teatr Dwóch Czasów”. Na wydarzenie zaproszono środowiska kulturalne, w tym patrona honorowego przedsięwzięcia, Pana Andrzeja Wajdę, środowiska
akademickie, dziennikarzy oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie – podmiotów zaangażowanych we
wdrażanie projektu współfinansowanego ze środków XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wystawa była do tej pory prezentowana w Anglii, jako
część Festiwalu „Metamorfozy” organizowanego przez King’s
College London; oraz w Berlinie. Ekspozycja „Teatr dwóch czasów” prezentuje historię powstania teatru, którego idea nawiązuje do pierwszego publicznego teatru w Polsce, istniejącego w Gdańsku w XVII wieku. W miejscu tego historycznego
budynku, istniejącego przez blisko dwa stulecia, budowany
jest nowoczesny obiekt, którego funkcjonalność wychodzi naprzeciw wymogom współczesnego teatru, łączący jego elżbietańskie tradycje z nowoczesnością. Najciekawszymi cechami
powstającego budynku są: adaptowalna scena - możliwa do
przekształcenia w scenę elżbietańską, centralną i włoską oraz
otwierany dach, który umożliwia prezentację przedstawień
przy świetle dziennym.
Ideą wystawy jest zaproszenie odbiorcy do odbycia podwójnej podróży - podróży w czasie i w przestrzeniach Teatru.
Przestrzeń wystawy została symbolicznie podzielona na przeszłość i teraźniejszość z widokiem przyszłości. Przekraczając
progi wystawy, jej widzowie mają okazję poczuć atmosferę
Gdańska w XVII w. (które pełniło wówczas rolę międzynarodowego centrum kultury) i poznać początek historii Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Tekst na podstawie materiałów
prasowych dostarczonych
przez beneficjenta.

Nowe umowy
o dofinansowanie.
W ramach XI Priorytetu
Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko podpisano
umowy na kolejne
projekty:
W dniu 13 marca br. projekt
pn. Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy
ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu
W dniu 13 marca br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym
budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy
ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.
Inwestycja będzie wdrażana w ramach
działania 11.3 Rozwój infrastruktury
szkolnictwa artystycznego w ramach XI
priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Projekt dotyczy remontu zabytkowego budynku szkoły i dobudowy nowego skrzydła. Przewidziano w nim m.in. aranżację części pomieszczeń,
remont elewacji, wykonanie iluminacji budynku, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż windy obsługującej wszystkie
kondygnacje. Dobudowane skrzydło umożliwi funkcjonowanie
pracowni: malarstwa, rysunku,
ceramicznej, tkaniny artystycznej i rzeźby. W wyniku realizacji
projektu przewidziano otwarcie
dwóch nowych specjalizacji: renowacja elementów infrastruktury i techniki graficzne.

Całkowity koszt projektu wynosi: 8,5 mln zł, natomiast kwota
dofinansowania z EFRR to: 7,17 mln zł. Zakończenie realizacji
projektu planowane jest na rok 2014.

W dniu 28 marca br. projekt pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu
Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu
W dniu 28 marca 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie
projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu
Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Inwestycja będzie wdrażana w ramach działania 11.1 Ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem projektu jest przywrócenie funkcji wystawienniczych
budynkowi „Pawilon Czterech Kopuł”, który wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO oraz został uznany przez
Prezydenta RP za Pomnik Historii. Unikalność całego założenia kulturalno-rekreacyjnego powoduje, że miejsce to jest
często odwiedzane przez turystów z całego świata oraz stanowi centrum ważnych wydarzeń.
Ideą realizacji projektu jest dążenie do odzyskania pierwotnej
funkcji obiektu „Pawilonu Czterech Kopuł”, jako budynku wystawowego z uwypukleniem wszystkich jego architektoniczno-przestrzennych wartości. Pilna potrzeba realizacji inwestycji wynika przede wszystkim z bardzo złego stanu technicznego
wszystkich pomieszczeń i części elementów konstrukcyjnych
budynku, zwłaszcza stropów i kopuł.
Zaplanowane w ramach inwestycji roboty budowlane obejmują przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Pawilonu
Czterech Kopuł. Szczególną wartość będą mieć wysokie cztery
sale nakryte kopułami, akcentujące każdy bok czworoboku budynku. W ramach inwestycji przewiduje się również zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego wyposażenia
wystawienniczego.
Dzięki realizacji projektu duża część kolekcji sztuki współczesnej znajdujących się w posiadaniu Muzeum będzie mogła, za
sprawą powstania obszernej powierzchni wystawienniczej, być
udostępniona dla rzeszy zwiedzających.
Całkowity koszt projektu wynosi: 79,34 mln zł, natomiast
kwota dofinansowania z EFRR to: 50,00 mln zł. Zakończenie
realizacji projektu planowane jest na 2015 rok.
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Inauguracje
Otwarcie wyremontowanego
kompleksu Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu
W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja
wyremontowanego kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu.
Inwestycja była realizowana w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej
49 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości
30 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W ramach inwestycji
przeprowadzona została modernizacja
i adaptacja na cele
kulturalne kompleksu
Sali Wielkiej CK Zamek
w Poznaniu. Obiekt mieści
się w dawnym zamku cesarskim
w Poznaniu. W efekcie prac wprowa-
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dzono zmiany funkcjonalne i konstrukcyjne w istniejącej tkance budynku, które zaczynały się na
poziomie holu wejściowego na parterze gmachu, a kończyły pod kalenicami dachów, obejmując swoim
zasięgiem puste przestrzenie
strychów. Ponadto w ramach inwestycji dokonano zabezpieczenia
zabytków przed zniszczeniem i kradzieżą
oraz informatyzacji
Centrum Kultury.
Sala Wielka została przystosowana
do roli wielofunkcyjnej sali widowiskowej, wyposażonej w sprzęt
elektroakustyczny
i
multimedialny
oraz niezbędne systemy techniczne.
Zrealizowana
inwestycja jest szczególnie
istotna, z uwagi na rangę
instytucji, której dotyczy.
CK Zamek jest jedną z największych placówek tego typu
w Polsce. Dzięki realizacji inwestycji
wzrośnie znaczenie instytucji na arenie
międzynarodowej i ogólnopolskiej, przede
wszystkim ze względu na rozszerzenie działalności
kulturalnej, obejmującej wystawy, koncerty, seanse filmowe, spektakle teatralne, spotkania,
warsztaty edukacyjne.

Oddanie do użytkowania
projektu zrealizowanego przez Akademię Sztuk
Pięknych
w Gdańsku

Dzięki środkom europejskim dokonano modernizacji trzech
budynków należących do ASP w Gdańsku, jednej z najstarszych uczelni artystycznych w Polsce. W ramach przeprowadzonych prac został przebudowany hol główny budynku
z 1968 roku oraz wejście główne uczelni, wykonano nową
klatkę schodową z przestronnym patio. Ponadto przebudowano istniejącą bibliotekę (wraz z wykonaniem antresoli),
audytorium i aulę w Wielkiej Zbrojowni, zmodernizowano
salę posiedzeń senatu w Baszcie Słomianej oraz wykonano
konserwację elewacji średniowiecznej baszty.
Uczelnia została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji inwestycji ASP w Gdańsku stała się ważnym
ośrodkiem kulturalnym i artystycznym w skali ponadregionalnej.

W
dniu 21 stycznia
2013 roku w Auli Wielkiej
Zbrojowni Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku odbyło się
uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu
infrastruktury ASP w Gdańsku. Uroczystą inaugurację uświetnił wykład dr inż. Andrzeja Januszajtisa (pasjonata
i znawcy historii Gdańska), pt. „Opowieść o Zbrojowni”. Zaprezentowany został również film Pana Roberta Turło (reżysera filmów animowanych, scenografa, scenarzysty i grafika), ilustrujący efekty realizacji projektu. Ponadto wszyscy goście mogli
zwiedzić wyremontowany w ramach projektu gmach uczelni.
Inwestycja była realizowana w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi o wartości
całkowitej 24,9 zł, przyznano dofinansowanie w wysokości
16,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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Inauguracja projektu renowacji
zabytkowych świątyń
Powiśla Lubelskiego
W dniu 22 marca 2013 r. w Kazimierzu Dolnym, odbyła się konferencja naukowa podsumowująca zakończenie realizacji projektu pn.
Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa. Konferencja miała na
celu podsumowanie projektu
i przedstawienie wyników,
jakie udało się osiągnąć
w ciągu trzech lat realizacji
inwestycji.
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Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym i Kościół św.
Anny z otoczeniem. W wyniku realizacji
inwestycji udało się odnowić nie tylko
elewacje budynków, ale również zabytki ruchome, jak choćby ołtarze,
rzeźby czy obrazy.
Dodatkowym założeniem projektu było utworzenie
wirtualnej
instytucji

Centrum Nauki Kopernik

• otwarcie: 5 listopada 2010 r.;
• 2 532 464 odwiedzających od początku funkcjonowania CNK;
• najważniejsze wydarzenia w 2013 r.: Nauczycielskie Popołudnia
z Kopernikiem, warsztaty dla nauczycieli w przestrzeni wystaw
i warsztaty familijne, V konferencja Interakcja – Integracja – konferencja dla organizatorów centrów nauki, wystaw interaktywnych, planetariów i środowisk zajmujących się nowoczesną komunikacją naukową, Weekend Wysokich Napięć.

Opera i Filharmonia Podlaska:

• otwarcie: 28 września 2012 r.;
• 56.099 osób odwiedzających w I kwartale 2013 r.;
• 125 wydarzeń artystycznych w I kwartale 2013 r.

Muzeum Fryderyka Chopina
ku l t u r y,
prezentującej za pośrednictwem internetu obiekty oraz program
kulturowy z nimi związany
(www.zabytki-powisla.pl).
Projekt zakończył się pełnym
sukcesem. W jego wyniku dokonano nie tylko renowacji cennych zabytkowych obiektów sakralnych skupionych wokół
Kazimierza Dolnego, ale również wykorzystano potencjał i dziedzictwo kulturowe Powiśla Lubelskiego dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi o wartości całkowitej 30 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 25 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu były cenne, mające znaczenie ponadregionalne zabytkowe obiekty sakralne usytuowane
w obszarze Powiśla Lubelskiego i skupione wokół Kazimierza Dolnego, miasta o unikatowym w skali kraju układzie
urbanistycznym i wysokim potencjale artystyczno – krajoznawczym. Wśród 12 odrestaurowanych obiektów, aż 10 to
kościoły, w tym m.in.: kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem, kościół parafialny pw. Św.
Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu, kościół parafialny pw.

POIiŚ w liczbach

Konferencja naukowa na
zakończenie projektu
pn. Jagiellońska
Biblioteka Cyfrowa
W dniach 24-25 stycznia 2013 r.
w Bibliotece Jagiellońskiej, odbyła się konferencja naukowa
„Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, kończąca realizację projektu pn. Jagiellońska
Biblioteka Cyfrowa. Konferencja
zaadresowana do środowiska
bibliotekarzy, naukowców, muzealników, archiwistów oraz użytkowników bibliotek cyfrowych, stanowiła
podsumowanie i promocję ww. projektu.

• otwarcie: 1 marca 2010 r.;
• od momentu otwarcia instytucji do końca 2012 r. Muzeum
odwiedziło 360 000 osób;
• najważniejsze wystawy: Fizis Wyjątkowa. Nowe portrety F. Chopina w kolekcji Muzeum Chopina, Chopin Najniezdecydowańszy. Nowe rękopisy w kolekcji Muzeum Chopina.

Galicyjski Rynek

• otwarcie: 16 września 2011 r.
• od września do grudnia 2011 roku frekwencja wyniosła 38.276
zwiedzających (w 2010 roku, w tym samym okresie 17.276
zwiedzających);
• ogólna frekwencja w 2011 roku wyniosła 120.138 osób,
a w roku 2012 już 143.224 osób i była najwyższa w 54-letniej
historii Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, co bezsprzecznie plasuje nas na 1 miejscu pod względem frekwencji wśród placówek skansenowskich w Polsce;
• najważniejsze imprezy: I spotkanie giełdowe pn. „Galicyjska
Graciarnia”, Jarmark Bożonarodzeniowy, Targ jesienny – Tajemnice codzienności, Jarmark Wielkanocny.

Podczas spotkania prezentowane były następujące tematy: obiekty oryginalne, obiekty cyfrowe i meta dane.
Ponadto, w ramach konferencji przygotowano wystawę pn. „Papier contra cyfra”.
Inwestycja była realizowana w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi o wartości całkowitej 6 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 5,1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W ramach zakończonego projektu przeprowadzono konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych zbiorów bibliotecznych, zabezpieczono je przed kradzieżą i zniszczeniem, a przede wszystkim zdigitalizowano zagrożone całkowitym zniszczeniem, unikatowe w skali kraju zbiory. Uwieńczeniem tych działań
jest utworzenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy bezpiecznego i otwartego udostępniania
zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej. Realizację projektu rozpoczęto od czasopism z XIX i XX wieku, które
w większości wydawano na stosunkowo szybko rozpadającym się kwaśnym papierze.

