Zielona Góra, 23.05.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego

„Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii
w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu
przy muzeum” – Gmina Słońsk
W dniu 23.05.2013 r. w siedzibie Wspólnego
Sekretariatu Technicznego Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w Zielonej Górze
Pan Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk podpisał
Umowę
o
dofinansowanie
dla
projektu
pn.:
„Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku
wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum”.

Na zdjęciu: Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk oraz Sylwia Pędzińska – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Muzeum Martyrologii poświęcone jest ofiarom obozu koncentracyjnego KZ Sonnenburg (dawna
nazwa Słońska), w którym reżim hitlerowski w latach 1933-1945 więził opozycyjną elitę
intelektualną niemal całej Europy, w tym również Niemców.
Beneficjent wiodący – Gmina Słońsk wraz z partnerem projektu - Museum Seelower Höhen
w miejscowości Seelow w wyniku wieloletniej współpracy oraz analizy stanu obiektu postanowili
podjąć natychmiastowe działania zmierzające do zmiany stanu tego obiektu, jak i przyległego
terenu. Efektem prac będzie zmodernizowane Muzeum wraz z placem przed nim oraz odnowiony
pomnik ofiar ufundowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Partnerzy projektu w ramach poszczególnych etapów projektowych postanowili przeprowadzić
szereg działań informacyjno-promocyjnych, które pozytywnie wpłyną nie tylko na promocję
walorów dziedzictwa kulturowego obu regionów. Do działań tych należą: stworzenie
i rozpowszechnienie polsko-niemieckiej broszury o partnerskich muzeach i wspólnym projekcie
oraz ulotki informującej o projekcie. Ponadto postanowiono utworzyć dwujęzyczną stronę
internetową w ramach tego projektu.
Realizacja projektu przyniesie wiele korzystnych rezultatów – społecznych i ekonomicznych, które
w efekcie podniosą konkurencyjność obu regionów oraz zwiększą ich atrakcyjność w porównaniu
do innych regionów. Projekt jest odpowiedzią na problem w zakresie niszczenia i dewastacji
ważnej dla obu narodów infrastruktury kulturowej, a jego realizacja ułatwi organizowanie
wspólnych inicjatyw, kontynuację i rozwój dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć służących

obywatelom obu państw. Ponadto poprzez możliwość organizowania wspólnych inicjatyw
w zmodernizowanym obiekcie, realizacja projektu umożliwi integrację społeczności polsko –
niemieckiej oraz wpłynie na rozwój tożsamości i przynależności do ich „małej ojczyzny”.
Powiązanie organizowanych inicjatyw na obszarze Gminy Słońsk z inicjatywami organizowanymi
w Niemczech – Seelow, stworzy możliwości dla rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego
oraz budowy polsko – niemieckich sieciowych ofert kulturalnych.
Projekt będzie realizowany w ciągu 19 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 324.890,75 euro.

Przygotowano: Wspólny Sekretariat Techniczny
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