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Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu 

dla zachowania dziedzictwa kulturowego – 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

Poprawa świadczonych usług 

kulturalnych. Zwiększenie ochrony i 

zachowania dziedzictwa kulturowego 

2017 2022 

Na ukończeniu etap I: rozbiórka oraz prace 

remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy, 

zakup replik wyposażenia artyleryjskiego, 

wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych. 

30,4 mln 

2021 2022 

W trakcie realizacji etap II: renowacja koszar 

szyjowych, blokhauzu i kaponiery czołowej w 

tym roboty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne 

i teletechniczne. 

4,7 mln 

Utworzenie Centrum Szyfrów Enigma  

Powstanie nowoczesnej placówki 

edukacyjno-wystawienniczej prezentującej 

dokonania trójki polskich matematyków: 

Mariana Rejewskiego, Jerzego 

Różyckiego i Henryka Zygalskiego 

związane ze złamaniem szyfru niemieckiej 

maszyny Enigma 

2016 2022 
Wykonano większość robót budowlanych oraz 

prac związanych z utworzeniem ekspozycji. 
24,3 mln 

Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich 

w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja 

cennych zbiorów bibliotecznych 

Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty 

kulturowej miasta 
2016 2022 

Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym 

gmachu. Konserwacja zabytkowych atlasów. 

Zakup książkomatów. 

21,2 mln 

„Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja 

świadectw początków państwowości polskiej na 

Ostrowie Tumskim w Poznaniu – renowacja, 

konserwacja i udostępnienie wnętrza 

zabytkowego Kościoła Panny Marii in Summo 

oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I 

wraz z Kaplicą Dobrawy na Ostrowie 

Tumskim. 

 

Poprawa dostępności mieszkańców 

Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz 

ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego – kościoła Panny Marii in 

Summo wraz z ekspozycją Palatium 

Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie 

Tumskim w Poznaniu. 

2016 2021 

Zrealizowano wszystkie przewidziane w projekcie 

treści multimedialne (filmy, prezentacje). 

Kontent do lunet „Oka czasu” – 80 sfer VR – 

pionierskie rozwiązanie dzięki któremu w trzech 

punktach Ostrowa Tumskiego możemy przenosić 

się chronologicznie i porównywać stan obecny 

krajobrazu z przemianami, jakie zachodziły w 

wiekach XI i XVI oraz poznawać odkryte w 

danych miejscach zabytki archeologiczne. 

10,6 mln 

Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego  

Rozwój i zwiększenie atrakcyjności 

kulturalnej miasta 
2019 2023 Prace projektowe. 8,1 mln 
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