
Sprawozdanie z zagranicznego wyjazdu służbowego do Chemnitz w ramach europejskiego 
programu URBACT III –  sieć tematyczna 2nd Chance 'Waking up the sleeping giants'.

I Część ogólna 

1. Imię i nazwisko, skład delegacji:
• Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert zewnętrzny projektu URBACT III 2nd Chance
• Katarzyna Czerlunczakiewicz, biuro projektu URBACT III 2nd Chance
• Michał Trzewik, kierownik projektu URBACT III 2nd Chance

2. Miejsce pobytu: miasto, państwo:
Chemnitz, Niemcy

3. Termin delegacji:
12-15.10.2016 r.

4. Charakter, nazwa, tytuł wydarzenia (konferencja, forum, projekt, wizyta studyjna, wizyta  
kurtuazyjna targi, inne): 
Spotkanie tematyczne w ramach II fazy projektu URBACT III – 2nd Chance 'Waking up the sleeping 
giants'.

5. Cel wyjazdu (Co wyjazd ma przynieść? W czym pomóc?):
W dniach 12-15.10.2016 r. pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków uczestniczyli w 
spotkaniu  tematycznym w Chemnitz,  które  odbyło  się  w związku z  realizacją II  fazy projektu 
europejskiego  2nd Chance  'Waking  up  the  sleeping  giants',  realizowanego  w ramach  programu 
URBACT  III.  Organizatorem  spotkania  było  miasto  Chemnitz.  Obok  delegacji  lubelskiej,  w 
konferencji uczestniczyli  przedstawiciele Lead Partnera – miasto Neapol oraz pozostałych miast 
partnerskich,  tj.  Maribor,  Bruksela,  Caen,  Dubrovnik,  Gijon  i  Genova.  Partnerzy  z  Liverpoolu 
uczestniczyli w spotkaniu przez Skype.
Głównym celem spotkania było:
1.  omówienie  dotychczasowych  działań  podjętych  w  projekcie,  w  tym  przedstawienie  prac 
URBACT Local Group (tzw. ULG),
2. wymiana doświadczeń związanych z przygotowywaniem studium wykonalności dla obiektów 
objętych działaniami określonymi w Local Action Plan (tzw. LAP),
3. dyskusja nad zawartością LAP oraz zaangażowaniem członków ULG,
4. omówienie problemów powstających przy tworzeniu Lokalnych Planów Działania,
5. prezentacja wyzwań towarzyszących budowaniu ULG,
6.  budowanie  idei  i  potencjału  dla  lokalizacji  nowych  funkcji  w  wybranych  przez  partnerów 
obiektach lub zespołach obiektów,
7. kolejne spotkanie Steering Group.
Spotkanie  odbyło  się  w „śpiącym gigancie”,  wybranym do  realizacji  projektu,  tj.  w jednym z 
dawnych  obiektów  zespołu  zakładów  włókienniczych  przy  Altchemnitzerstrasse  27.  Ponadto 
gospodarze spotkania zaprezentowali partnerom projektu pozostałe budynki należące do zespołu, w 
których rozpoczął się proces rewitalizacji.  Drugi dzień obrad miał miejsce w „Schönherrfabrik” 
przy  Schönherrstrasse 8,  w jednym z budynków zabytkowego kompleksu poddanego procesom 
rewitalizacyjnym. Podjęte działania ocenić należy nie tylko jako wyjątkowo skuteczne w aspekcie 
rewitalizacyjnym  (powstały  nowe  miejsca  pracy,  obiekty  poddane  zostały  pracom remontowo-
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konserwatorskim, a w dużej części usytuowano obiekty kulturalno-wystawiennicze), ale także jako 
bardzo dobry przykład  umiejętnie  przeprowadzonych prac mających na celu zachowanie w jak 
największym stopniu autentycznej substancji zabytkowej. Wspomniane przemiany miały znaczący 
wpływ na okolicznych mieszkańców oraz sąsiednie dzielnice i  kwartały miasta – spowodowały 
ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, pojawienie się nowej oferty kulturalnej (czytelnia, 
sale wystawiennicze), a także nowych funkcji społecznych (place zabaw, obiekty sportowe i inne 
tereny rekreacyjne).

Podkreślić należy profesjonalne przygotowanie i prowadzenie spotkania, obrad poszczególnych dni 
konferencji, a także przemyślany układ wizyt studyjnych oraz dobrą organizację.

6. Koszty wyjazdu:  
a) pokrywane z budżetu Miasta Lublin (jeśli tak, to jakie?)*
b) pokrywane ze środków zewnętrznych (jeśli tak, to jakie i przez jakie podmioty)*
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.  Zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport lokalny i międzynarodowy uczestników pokrywany ze środków projektu. 

II Część szczegółowa 

1. Forma udziału/ zaprezentowania Lublina podczas wyjazdu:
a) prezentacja, wystąpienie: 

TAK
b) udział w dyskusji:

TAK
d) zastosowanie narzędzi marketingowych (np. materiały promocyjne, stoisko, roll-up, inne)

TAK
e) inne, jakie? 

NIE 
2. Ewentualne obszary i partnerzy do współpracy (proponowane w wyniku wyjazdu). 

3. Korzyści płynące dla Lublina (krótko- i długoterminowe).

a) inwestycyjne
...........................................................

b) promocyjne 
TAK

c) edukacyjne
TAK - budowanie partnerstwa w ramach pracy sieci,  wymiana doświadczeń związanych z 
podejmowaniem  działań  rewitalizacyjnych  opuszczonych  i  zapomnianych  obszarów  / 
obiektów zabytkowych oraz próba wspólnego wypracowania modelowego sposobu działania, 
dyskusja nad budowaniem tzw. Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT (URBACT Local Group) 
oraz  określeniem  grupy  interesariuszy,  ponadto  wymiana  doświadczeń  na  polu  ochrony 
obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez ich umiejętną rewitalizację – przywracanie miastu 
oraz jego mieszkańcom zdegradowanych obiektów zabytkowej architektury przemysłowej. 
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d) kulturalne
TAK – jw.

e) sportowe
............................................
f) społeczne
.......................................................
g) inne
................................................................

4. Czy lokalne media informowały o wydarzeniu?
TAK

III Inne

Proszę wpisać rezultaty,  wnioski i propozycje, które nie zostały ujęte w formularzu, a są 
istotne z punktu widzenia korzyści i promocji Lublina. Prosimy również dołączyć ewentualną 
dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej.

                                                              17.10.2016 r., Katarzyna Czerlunczakiewicz, Michał Trzewik

Powyżej oraz poniżej zdjęcia z pierwszego dnia obrad, które miały miejsce w „śpiącym gigancie”,
 tj. w jednym z dawnych obiektów zespołu zakładów włókienniczych wybranym przez miasto Chemnitz do projektu. 
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  Obejście „giganta” i tzw. family photo.

Powyżej i poniżej zdjęcia z drugiego dnia obrad w „Schönherrfabrik”, gdzie pierwotnie mieściły się zakłady 
przemysłu włókienniczego – kompleks po rewitalizacji.

Wnętrze jednego z obiektów 
po rewitalizacji oraz obiekt w trakcie 
prac rewaloryzacyjnych.
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