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Projekt realizowano w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa
Artystycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedsięwzięciu o wartości całkowitej przekraczającej 24,5 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości
19,2 mln zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W jego ramach stworzono salę koncertową na 300 miejsc, wprowadzając innowacyjne rozwiązania pozwalające na prawidłowy odbiór dźwięku oraz zabezpieczające
przed emisją hałasu. Przebudowano infrastrukturę
istniejącego budynku, by spełniał nowoczesne standardy nauczania muzyki i gry na instrumentach. Zakupiono
instrumenty muzyczne, w tym organy, wyposażenie budynku, sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Budynek odpowiada najnowocześniejszym
trendom technicznym i technologicznym.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła znacząco rozszerzyć ofertę edukacyjną
i kulturalną szkoły, wzmacniając tym samym jej pozycję w regionie oraz na
arenie międzynarodowej. Zwiększona liczba kierunków kształcenia oraz wyższa ranga organizowanych imprez kulturalnych pozwoli młodym artystom
w pełni realizować swe ambicje i projekty, często opracowywane we współpracy z innymi dziećmi i młodzieżą z kraju i zagranicy.
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Zakończenie realizacji
projektu Zamku
Królewskiego
na Wawelu
W dniu 18 maja br. W Krakowie
uroczyście odsłonięto tablice upamiętniające zakończenie realizacji
inwestycji pn. Renowacja dziedzińca
zewnętrznego oraz adaptacja budynku na Centrum Promocji i Informacji
na Wawelu.
Inwestycja była realizowana w ramach
działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 16 mln zł, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt wsparto
kwotą blisko 11 mln zł.
Projekt skupiał się na zachowaniu kompozycji tzw. dziedzińca zewnętrznego,
przywracając mu właściwą estetykę
oraz dostosowując go do aktualnych
wymagań technicznych i użytkowych. Zmodernizowano i zaadaptowano budynek nr 9 na Centrum
Promocji i Informacji oraz wyremontowano wawelską infrastrukturę,
m.in. drogę od Bramy Bernardyńskiej
wzdłuż muru zewnętrznego do Baszty,
czy plac przed Basztą Złodziejską z drogą dojazdową. Zwiększono funkcjonalność
ciągów pieszych i drogowych na Wawelu,
a podjazdy zostały dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Dzięki realizacji inwestycji wzrosła konkurencyjność, promocja dziedzictwa narodowego oraz aktywna ochrona
zabytków. Nowe centrum umożliwi aktywne promowanie
działań kulturalnych.
Zakończenie projektu podsumowano wydarzeniem muzycznym – koncertową wersją baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego w wykonaniu chóru, orkiestry oraz kapeli góralskiej i zespołu „Zakopower”. W uroczystościach wzięło udział
wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich, duchowieństwa, artystów, mieszkańców Krakowa i turystów.

Otwarcie Europejskiego
Centrum Muzyki
im. Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach
W dniu 21 maja br. uroczystym koncertem Camerata Silesii,
Lusławickiej Orkiestry Talentów i Apollo Musagete Quartetu oraz występem Anne-Sophie Mutter zainaugurowano
działalność Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa
Pendereckiego.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działania
11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Projekt, którego całkowita
wartość przekraczała 64,9 mln zł, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 54,5 mln zł.
W ramach projektu zbudowano salę koncertową na 550 osób, wykonano infrastrukturę składającą się z zespołu dydaktycznego z pomieszczeniami: salami prób, salą baletu,
garderobami, pokojami ćwiczeń oraz biblioteką.
Wyposażono Centrum w sprzęt niezbędny do
prowadzenia działalności. Stworzono ośrodek, gdzie młodzi artyści z Polski i Europy
mogą rozwijać umiejętności interpretowania muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej, tworzonej przez współczesnych
kompozytorów i pod ich kierunkiem.
Centrum będzie wspierało szkolnictwo artystyczne, doskonaliło warsztat muzyczny
młodych instrumentalistów, wokalistów oraz
dyrygentów, w zakresie interpretacji muzyki,
ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnej
odsłony. Organizowane będą tu spotkania profesorów-specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki z wybitnie uzdolnionymi
młodymi artystami.
Nawiązane do tej pory kontakty z uczelniami
muzycznymi, instytucjami artystycznymi
oraz organizatorami znaczących festiwali
krajowych i europejskich oraz posiadanie nowoczesnego zaplecza, dają nadzieję na zdobycie przez Centrum stałego, istotnego miejsca na kulturalnej
mapie muzycznego świata.
Gośćmi uroczystości byli m.in.
Pierwsza Dama Anna Komorowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Zdrojewski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Pani Monika Smoleń
oraz przedstawiciele władz województwa
małopolskiego.

4

Uroczysta prezentacja
odnowionej elewacji
Zamku Królewskiego
w Warszawie
W dniu 24 maja br. koncertami, pokazem laserowym oraz
iluminacją świetlną wejścia bramą główną od strony Wisłostrady i ul. Grodzkiej, uroczyście podsumowano zakończoną renowację elewacji wschodniej Zamku Królewskiego
w Warszawie.
Inwestycję Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie zrealizowano w ramach działania 11.1
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Warty ponad 6,3 mln zł projekt, dofinansowano pozyskanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ponad czterema milionami złotych.
Projekt polegał na renowacji elewacji wschodniej Zamku
Królewskiego. Ostatni etap poprzedzono badaniami i analizą dostępnych współcześnie przekazów ikonograficznych
i odkrywek konserwatorskich. Ściany zewnętrzne poddano
naprawie i renowacji, wykonano obróbki blacharskie, roboty
malarskie oraz poddano konserwacji materiał kamienia. Dokonano przeglądów konserwatorskich detali i pełnowymiarowych rzeźb. Podjęte prace były wskazane ze względu na zły
stan elewacji.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia zapewniono ochronę, utrwalono zabytkowy charakter budowli, zachowano charakterystyczny
układ przestrzenny w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Odrestaurowany wygląd poprawił estetykę Zamku Królewskiego, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Warszawy na rynku
kultury.
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Otwarcie Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych
w Sosnowcu
W dniu 3 czerwca koncertem podopiecznych oraz zaproszonych gości, uczczono oddanie do użytku Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Projekt był realizowany w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Projektowi o wartości całkowitej
przekraczającej 31,5 mln
zł, przyznano dofinansowanie w wysokości
15,6 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji
wybudowano mieszczącą ponad 500 widzów
Salę Koncertową, zaopatrując ją w niezbędną
infrastrukturę techniczną, zaplecze oraz liczący
56 miejsc parking. W ramach
obiektu zrealizowano salę kameralną dla 167 osób, zaopatrzone
w odpowiednie wyciszenie sale ćwiczeń
dla uczniów klasy perkusji, klasy na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne oraz pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze
i techniczne. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dołożono starań, by powstała infrastruktura
spełniała wysokie kryteria jakości akustycznej, dzięki czemu możliwa jest w nich organizacja koncertów, przesłuchań, konkursów
i audycji muzycznych oraz małych form scenicznych.
Otwarcie Sali uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją M.J. Błaszczyka oraz soliści: Małgorzata Walewska oraz Arnold Rutkowski.
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Oddanie do użytku Europejskiego
Centrum Numizmatyki Polskiej

Zakończenie rozbudowy
Biblioteki Raczyńskich

27 czerwca br. uroczyście zainaugurowano działalność
Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum
Narodowym w Krakowie

29 czerwca br. mieszkańcy Poznania oraz
turyści, mogli pomóc w przenoszeniu
księgozbiorów kilku poznańskich bibliotek do rozbudowanego gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. W uroczystym
otwarciu nowej części obiektu uczestniczyli
m.in. Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Monika Smoleń,
wnuczka założyciela Biblioteki,
Pani Wirydianna Raczyńska-Rey
oraz władze samorządowe.

Inwestycja była realizowana w ramach działania 11.1 Ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to ponad 23,1 mln zł,
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ponad 19,6 mln zł.
Projekt skupiał się na stworzeniu właściwej
ochrony i prezentacji unikatowej i bezcennej
kolekcji numizmatów, będących w zbiorach najstarszego muzeum narodowego
w Polsce. Wyremontowano będący siedzibą Centrum Numizmatyki Polskiej
zabytkowy Pałac Czapskich. Zakupiono wyposażenie niezbędne
w prowadzeniu działalności
muzealnej, przeprowadzono konserwację 500 i digitalizację 2000 obiektów numizmatycznych.
Odnowiony gmach to teraz także nowoczesne centrum ekspozycyjne i badawcze,
spełniające najwyższe standardy
bezpiecznego przechowywania kolekcji
oraz czytelnia dostępna dla wszystkich zainteresowanych i specjalistyczna biblioteka, oferująca
multimedialne stanowiska do podziwiania zbiorów.
Realizacja przedsięwzięcia
pozwoliła na udostępnienie unikatowej kolekcji
numizmatycznej, co
zwiększy dostęp
do nich, umożliwiając obcowanie z zabytkami o znaczeniu
nie tylko ogólnopolskim,
ale międzynarodowym.

Realizowany projekt polegał na
rozbudowie istniejącej Biblioteki Raczyńskich o nową część,
zintegrowaną
funkcjonalnie
i komunikacyjnie z istniejącym
budynkiem. Front budynku zaopatrzony jest w główny poziom,
określany mianem piano mobile.
Przedsięwzięcie dążyło do rozbudowy
tego poziomu, gdzie zlokalizowano główne funkcje publiczne instytucji – katalogi oraz czytelnie. Zakupiono trwałe
wyposażenie, umożliwiające prowadzenie działalności kulturalnej,
a także zagospodarowano otaczający bibliotekę teren.
Przedsięwzięcie było realizowane
w ramach działania 11.2 Rozwój
oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to ponad 72,8 mln
zł, inwestycji z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przyznano niemal
31,9 mln zł.
Zakończona inwestycja pozwoli na
szersze udostępnienie unikatowych zbiorów, będących europejskim dziedzictwem kulturowym,
użytkownikom książnicy. Zastosowane rozwiązania techniczne
dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych, biblioteka
ma też część księgozbioru przeznaczoną dla niewidomych i niedowidzących czytelników.
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Nasi beneficjenci laureatami
konkursu Polska pięknieje
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
w Warszawie oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
wsparte w ramach realizacji XI
Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nagrodzono podczas finału
konkursu Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich.
Organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz szósty,
plebiscyt uhonorowuje najlepsze inwestycje dotyczące
rozwoju turystyki, infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej
oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Promocja najlepszych,
pokazuje wpływ Funduszy
Europejskich na dokonujące się w naszym kraju
zmiany, tak krajobrazowe,
jak też w sposobach wypoczynku przez Polaków.
Pierwsze miejsce w kategorii Obiekt turystyczny
zdobył projekt pn. Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu
Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie, zrealizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się
liczbą 81,7 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 30,7 mln zł.
Celem inwestycji była rewaloryzacja oraz konserwacja Zamku
Ostrogskich w Warszawie. Oddano do użytku odrestaurowane,
nie wykorzystywane do tej pory powierzchnie piwnic, odkryte
wnętrze budynku wraz z bogatym zdobnictwem, sztukaterią,
plafonami oraz wyposażeniem przywrócono do pierwotnego
kształtu. Zbiory prezentujące życie i dorobek twórcy zabezpieczono, umożliwiając współczesną formę ekspozycji, dzięki multimedialnym prezentacjom, scenariuszom oraz kabinom audio.
Powstało nowoczesne muzeum biograficzne, dysponujące bo-
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gatą ofertą edukacyjną, prezentującą postać najwybitniejszego
polskiego kompozytora w szerokim kontekście kulturowym. Instytucja może pochwalić się zbiorami obejmującymi ok. 7000
przedmiotów związanych z Chopinem, m.in. ostatnim używanym przez niego fortepianem.
Będąc nierozerwalnie związanym z Traktem Królewskim, Muzeum Fryderyka Chopina zauważalnie podnosi walory turystyczne stolicy. Dzięki swej lokalizacji, to stały punkt
na mapach turystów z całego świata, odwiedzających Warszawę. Pełni również istotną rolę
dla badaczy życia i twórczości, artystów
oraz muzyków.
Galicyjski Rynek – budowa
sektora miejskiego w Parku
Etnograficznym
w Sanoku, to drugi
projekt wsparty w
ramach realizacji
XI Priorytetu PO
IiŚ. Beneficjent,
Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku, na
przedsięwzięcie warte 20,7 mln zł otrzymał
wsparcie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 11,7 mln zł.
To najnowsza i najbardziej prestiżowa realizacja w skali europejskiego muzealnictwa skansenowskiego
ostatnich lat. Wieloletnie badania
naukowe, zgromadzona dokumentacja oraz eksponaty,
umożliwiły rekonstrukcję
centrum galicyjskiego
miasteczka. Wzniesiono i zrekonstruowano
29 obiektów okalających czworokątny rynek,
26 z nich to drewniane
budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe. Powstała m.in.
karczma z kręgielnią, poczta, trafika
oraz warsztaty: stolarski, szewski, piekarski i inne, gdzie praca wykonywana jest przy
pomocy zabytkowych sprzętów, demonstrując ich historyczny sposób działania. Stworzona
synteza miasteczek występujących w południowo-wschodniej Polsce, ukazuje funkcje społeczne, gospodarcze oraz kulturowe miasteczka. Na rynku znalazły się też
pomieszczenia wystawiennicze, edukacyjno-konferencyjne,
recepcyjne, a także przeznaczone na pokoje gościnne.
Lepsza organizacja przestrzenna muzeum zwiększa możliwości wystawiennicze trzech i pół tysiąca, z grona blisko 30 tys.
eksponatów. Poszerza ofertę turystyczną i kulturalną miasta,
przypominając charakter zapominanego i rozmywającego się
etapu w historii pewnego obszaru Polski.

Wiecha na nowym budynku
warszawskiej ASP
Uroczyste zawieszenie wiechy na nowym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyło się 10 czerwca br.
Uczestniczyli w nim Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Pan Bogdan Zdrojewski
oraz rektor uczelni prof.
Adam Myjak.
Projekt realizowanej od lipca 2010
roku inwestycji,
zakłada budowę nowego
i rozbudowę
istniejącego budynku.
Przywrócony
zostanie historyczny wygląd
gmachu, zlikwidowana powstała po
II wojnie światowej
nadbudowa, zmodernizowane również zostaną
niektóre elementy wewnętrzne.
Powstaje nowy, pięciokondygnacyjny gmach wraz z aulą na 270
osób, salami wykładowymi,
pracowniami rzeźby oraz
scenografii.
Po ukończeniu przedsięwzięcia zwiększy
się dostęp do edukacji
artystycznej i kultury, poszerzając ofertę
edukacyjną poprzez
utworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej
o wysokim standardzie
oraz zwiększenie dostępu
do nowych i innowacyjnych
kierunków kształcenia.

Jubileuszowa edycja Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu w przebudowanym
Amfiteatrze Tysiąclecia
W dniach 14-16 czerwca br. po raz pięćdziesiąty w Opolu
usłyszeliśmy najlepsze polskie piosenki, których oprócz milionów widzów przed telewizorami,
wysłuchali także obecni na miejscu widzowie, w obiekcie
przebudowanym
dzięki
wsparciu XI Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Ostatniego dnia festiwalu, koncert Gali Jubileuszowej pt. Opole!
Kocham Cię! otworzył
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
Pan Bogdan Zdrojewski.
W repertuarze prezentującym
dorobek kończącego pół wieku
festiwalu, wystąpiła plejada kilku
pokoleń polskich gwiazd muzyki
rozrywkowej.
Impreza jak co roku została
zorganizowana w Amfiteatrze
Tysiąclecia w Opolu. Przedsięwzięcie Utworzenie Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki poprzez
przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia
w Opolu , którego wartość całkowita wyniosła 31,9 mln zł, otrzymało dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 11,9 mln zł.
W ramach projektu utworzono Narodowe Centrum Polskiej
Piosenki, pełniące rolę ponadregionalnej instytucji kultury,
wpływającej na tworzenie atrakcyjnego wizerunku miasta.
W istniejącym Amfiteatrze przebudowano widownię i scenę,
zadaszenie, zbudowano pomieszczenia reżyserskie i zaplecza
oraz zagospodarowano teren przy obiekcie. Zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny oraz zadbano o wsparcie realnej infrastruktury nowoczesną oprawą i aktywnością w Internecie, dzięki stworzeniu witryny umożliwiającej każdemu
dostęp do informacji o Centrum.
Zrealizowanie inwestycji stworzyło komfortowe warunki dla
muzyków i widzów, zniknęły też bariery dla osób niepełnosprawnych. Udostępniono kolekcję zabytków ruchomych,
archiwaliów oraz współczesnego dorobku polskiej piosenki.

