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Vážení čtenáři,
jsme velmi rádi, že vám můžeme představit třetí vydání Zpravodaje projektu ReNewTown. Jeho obsah je zaměřen na
klíčová fakta o projektu a jeho současném průběhu. Projekt ReNewTwon je platformou pro diskuse o problémech
regenerace měst postižené socialistickou výstavbou. Vlastní výzkumy a případové studie se zaměřují na nejzajímavější
příklady městské regenerace v zemích zapojených do projektu (Polsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika a
Německo). Proto se v tomto čísle věnujeme podrobněji i zajímavému projektu realizovaného v městské části Nowa
Huta v Krakově. Zpravodaj jsme pro Vás přeložili z anglického originálu, jehož původní verzi můžete nalézt na webových
stránkách projektu www.renewtown.eu.

R e N e w To w n

Třetí číslo obsahuje tato témata:
PARTNERSKÉ SETKÁNÍ VE VELENJE
Seminář byl věnován postupu projektu, prezentaci příkladů dobré praxe s revitalizací a sanování socialistické
architektury veřejných prostor. Dále poukázal na další problémy vztahující se k regeneraci měst v post-socialistických
podmínkách.

PILOTNÍ AKCE PROJEKTU
„ArtZONA“ je iniciativou kulturního centra Norwid v Krakově a zároveň je jednou ze čtyř pilotních akcí realizovaných v
rámci projektu ReNewTown. Snažíme se tak najít modely rozvoje kulturní a společenské nabídky ve čtvrti se
socialistickou zátěží (Nowa Huta).

RENEWTOWN NAVAZUJE NA DALŠÍ INICIATIVY
Představujeme vybrané revitalizační projekty realizované v Krakově (Polsko), které mění typický veřejný prostor na
„zahrady zážitků“ – mění se totiž jejich využití pro interaktivní venkovní sezónní atrakce a výstavy.

NORWID - KULTURNÍ CENTRUM
Představujeme aktivity kulturního centra Norwid nacházejícího se v krakovské městské části Nowa Huta. Kromě
kultury je posláním centra také aktivace a vzdělávání místních komunit a jejich zapojení do kulturního života a
zdůraznit tak jejich význam.

RENEWTOWN - PROJEKT VE ZKRATCE
Časový plán, partnerství, rozpočet, kontakt.

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI

Informace o připravovaných konferencích a seminářích, které se zabývají problémy regenerace měst.
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PARTNERSTVÍ RENEWTOWN - SETKÁNÍ VE VELENJE
4. - 6. října 2011
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Den první (setkání projektového týmu)
První den jednání byl určen pro členy projektového týmu a věnoval se postupu
realizace projektu, zejména pokroku případových studií jednotlivých měst, sběru
dat do databází dobré praxe a iniciativ, které představují pro projekt velmi důležité
informace.

Den druhý two (exkurze)
Druhý den setkání projektu se účastníci v doprovodu odborníků znalých místních
podmínek seznámili s městem Velenje a jeho socialistickým architektonickým
dědictvím. K vidění byly i příklady dobré praxe v oblasti řízení a údržby veřejných
prostranství a funkční využití budov postavených v období socialismu.
A v neposlední řadě byly představeny i místní projekty zaměřené na podporu malého a středního podnikání.

Den třetí (technický mítink)
Třetí den jednání byl věnován výměně zkušeností odborníků z různých
zemí se zaměřením na regeneraci socialistické architektury a
veřejných prostor. Prezentace slovinských odborníků a diskuse s nimi
přinesly mnoho cenných podnětů aplikovatelných do idejí a konceptů
pro práci partnerů projektu.
Program prezentací byl zaměřen na širokou škálu témat týkajících se
problému postsocialistických měst.
Své náměty a příspěvky mimo jiné prezentovali:

Prof. Sonja Ifko, Dědictví moderny - modely záchrany
Ph.D. Klemen Kotnik, Jezero Šalek, aneb Od znečištění životního prostředí k rozvoji možností
Saša Piano, Velenje - městský park
Prezentace jsou dostupné na: www.renewtown.eu
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PILOTNÍ AKCE PROJEKTU RENEWTOWN
ArtZONA - UMĚLECKÝ SQUAT
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ArtZONA je konkrétním příkladem iniciativy kulturního centra Norwid v Krakově. ArtZONA je zároveň jedním ze čtyř
pilotních akcí realizováných v rámci projektu ReNewTown. Hlavním záměrem pilotní akce je vytvoření vhodného
způsobu pro rozvoj nabídky kulturních a společenských nabídek ve čtvrti zatížené socialistickou zástavbou. ArtZONA
nazvaná též „umělecký squot“ nebo též „volný prostor“. Vytváří přístupné moderní umělecké prostředí pro
společenské a kulturní aktivity. Hlavním úkolem tohoto zařízení bude zejména adaptace postindustriální budovy, která
byla před šedesáti lety navržena jako garáž pro nákladní vozidla.

Výstupem projektu bude tedy moderní budova jako otevřený prostor s možností uspořádat různé druhy aktivit a
přístupná pro místní komunity, místní instituce a organizace v Nowa Huta. V rámci aktivit projektu bude prostor dále
přizpůsoben novým funkcím, jako je galerie pro setkávání umělců, síň pro koncerty a představení, prostor pro
multimediální prezentace a také pro pořádání veletrhů a akcí pro podnikatele.

Místní koordinátor:
C.K. Norwid, kulturní centrum
www.okn.edu.pl, m.hajto@okn.edu.pl
Rozpočet investice: 30,000 EUR
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ZAHRADA ZÁŽITKŮ
EXPERIMENT V REVITALIZACI MĚSTA
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„Zahrada zážitků Stanislava Lema“ je inovativní open-air sezónně přístupná
výstava několika desítek druhů zařízení pro interaktivní vzdělávání. Formou
autentických prožitků přináší ukázku spousty fyzikálních jevů. Zahrada
zážitků se rozkládá na ploše 60 000 m2 v krakovském parku ve čtvrti Nowa
Huta – Czyzyny. Nabídka zahrady je určena především malým a školním
dětem z regionu, i když dospělí a zejména i zahraniční turisté si tu najdou své.
Park, kde se nyní zahrada zážitků nachází, byl založen ve stejné době výstavby čtvrti Nowa Huta jako
prostor pro kulturu a volný čas spojující „starý“ Krakov s novou čtvrtí. Bohužel původní projekt nebyl
naplněn a omezil se pouze na jednoduché aleje s lavičkami v zeleni.

Zahrada zážitků vznikla v rámci projektu Nowa Huta – New
Chance, tedy jako výstup partnerského projektu financovaného
z Iniciativy Společenství EQUAL. Partnerství sdružilo 12 subjektů
z veřejné, soukromé a neziskové sféry k tomu, aby se čtvrť stala
atraktivnější. Za projekt byl odpovědný Magistrát města Krakov
a Siemacha Association Kulturní centrum Norwid.

V současné době jsou atrakce ve správě městského technického muzea, jehož posláním je i spolupráce s
Asociací přátel zahrady zážitků, která byla založena autory a příznivci nových forem vzdělávání a volného
času.
Iniciativa pro vytvoření nových nabídek vzdělávání a volný čas ve čtvrti Nowa Huta - Czyzyny, byla
pokusem propojit nároky na využití revitalizovaných území se vzděláváním v přírodních oborech,
kulturou, rekreací a také zřízením nových pracovních míst. V roce 2007 byla zahrada zážitků oceněna
polským Ministerstvem pro místní rozvoj v soutěži „Polsko krásnější – sedm zázraků evropských fondů“.
Více informací na: http://www.ogroddoswiadczen.pl/en.php
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THE C. K. NORWID CULTURE CENTRE
Kulturní centrum NORWID je městskou
organizací nacházející se ve čtvrti Nowa
Huta v Krakově. Jejím posláním je aktivace
a vzdělávání místních komunit a jejich
příprava na zapojení do kulturního a
společenského života. Občané mají
možnost aktivně se podílet na procesech

revitalizace čtvrti. Prostřednictvím svých akcí se snaží posilovat sociální potenciál a růst spolupráce.
Centrum má zkušenosti s evropskými projekty – např. již zmíněný Nowa Huta – New Chance (EQUAL),
nebo aktivní informační a komunikační technologie (Grundtvig).
Centrum je aktivním členem různých veřejných struktur, jako jsou: Fórum pro Nowa Huta, Nowa Huta
Ecomuseum a Forum Kraków. Je také signatářem a členem Malopolského paktu sociální ekonomie.
Kulturní centrum Nordwid je také producentem sedmiminutové televizní relace „Nowa Huta - Aktuality“
– věnující se místním událostem a názorům významných členů komunity.
V rámci projektu ReNewTown bude kulturní centrum Norwid vytvářet model moderního uměleckého
otevřeného prostoru ArtZONA. Rovněž se podílí na výzkumných činnostech při tvorbě databáze dobré
praxe atd.

PROJECT TEAM

Małgorzata Hajto
koordinátorka,
ArtZONA creator

Agnieszka Smagowicz
finanční manažerka

Katarzyna Danecka-Zapała
ArtZONA creator

Marta Kurek-Stokowska
ArtZONA creator
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Projekt ve zkratce:
„Projekt ReNewTown – nové postsocialistické město - konkurenceschopné a atraktivní" je financován v rámci
Programu Central Europe a je realizován v období od 1. dubna 2011 do 31. března 2014.
Partnerství projektu ReNewTown tvoří osm veřejných institucí z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a
Slovinska. Výsledkem budou čtyři pilotní akce prováděných v těchto lokalitách: Nowa Huta v Krakově, Jižní
Město v Praze, Velenje (Slovinsko) a Hnúšťa (Slovensko).
Vedoucí partner: Polská akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Stanislava Leszczyckého
Celkový rozpočet:
EUR 1.514.061,60
Spolufinancování z ERDF:
EUR 1.271.020,36

Kontakt:
Koordinátorka projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel. +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl.
Partner projektu v Ústeckém kraji: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Koordinátora projektu: Dana Krejsová, tel. +420475200016, email.: krejsova@rra.cz
11. Mezinárodní konference o urbánní historii: „Města a společnosti v komparativní perspektivě ", Praha, od

Připravované akce:
29. srpna do 1. září 2012. http://www.eauh2012.com/
XXV. Seminář znalostí o městě: gentrifikační procesy vs. exkluze v polských městech, Lodž od 29. do 30.
března 2012, http://www.turyzm.edu.pl/kwom.html
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