
18 LAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH, 5 PIĘKNYCH HISTORII

DOMINIKA FRANCISZKA i STEFAN MAGDA i KUBA UTOPIEC KSIĄDZ WOJCIECH



Szanowni Państwo, 

18 lat temu wyruszyliśmy w wyjątkową podróż, której nieodkryte szlaki są wciąż 
przed nami. Jest to podróż bliska każdemu z nas. W końcu wszyscy w różnych 
momentach życia korzystaliśmy z efektów projektów dofinansowanych przez 
Unię Europejską. Być może była to oferta zmodernizowanego ośrodka kultury, 
biblioteki, teatru, szkoły lub uczelni. Może był to odnowiony zabytek lub kościół 
w pobliskiej miejscowości. A może ścieżka rowerowa, ekologiczny autobus, 
pociąg lub wyremontowana droga, którą dojeżdżamy codziennie do pracy? 
Wystarczy rozejrzeć się uważnie, żeby dostrzec jak bardzo Unia Europejska 
zmieniła okolice, w których żyjemy. W końcu za miliardami złotych dofinansowań 
kryją się konkretne miejsca, historie i wyjątkowe doświadczenia każdego z nas. 

Dlatego w ramach kampanii „Piękni 18-letni” zapraszamy do wybrania się w po-
dróż po efektach pomocy z Unii Europejskiej. W tanecznym rytmie odwiedzimy 
budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, zabyt-
kową wieżę ciśnień w Ciechanowie, czy tworzoną obecnie Pracownię Przewrotu 
Kopernikańskiego w Warszawie. Z kolei Muzeum Mazowieckie w Płocku zabierze 
nas w podróż do barwnych czasów dwudziestolecia międzywojennego i świata 
Art Deco. Kolejne przystanki tej podróży to Technikum w Miętnem, gdzie środki 
unijne pomagają w rozwijaniu umiejętności młodych osób w prowadzeniu nowo-
czesnych gospodarstw rolnych, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a także 
zabytkowy Zespół Klasztorny Ojców Kamedułów w Lesie Bielańskim. Pomimo 
odległości i różnorodnej tematyki wszystkie te miejsca przenikają efekty 
pomocy z Unii Europejskiej.  

Z okazji 18. rocznicy naszej obecności w tej wyjątkowej Wspólnocie  
zachęcam do lektury kroniki pt. „Piękni 18-letni” i stworzenia własnej mapy 
miejsc, z których korzystają Państwo lub Państwa bliscy. Zapraszam również 
do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza, które będzie okazją do poroz-
mawiania o efektach, przyszłych możliwościach finansowania projektów, 
a także poznania beneficjentów funduszy europejskich. Spotkajmy się  
już 6-7 grudnia w Warszawie. 

Zachęcam do lektury, 

Prezentujemy 5 wyjątkowych historii. Historii, które nie 
wydarzyłyby się, gdyby nie fundusze europejskie. 

18 lat w Unii Europejskiej, a przede wszystkim środki, z których 
mogliśmy skorzystać, pozwoliły, by Mazowsze stawało się coraz 
piękniejsze. Dzięki dobrym pomysłom i mądrym decyzjom wiele 
miejsc otrzymało nowe życie i powstały tysiące zupełnie nowych 
inwestycji.  
Ta kronika prezentuje projekty, które są doskonałym dowodem na 
to jak bardzo, dzięki funduszom europejskim, Mazowsze zmieniło 
się na lepsze 

funduszedlamazowsza.eu instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/ youtube.com/MJWPUTUBE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełni rolę instytu-
cji wdrażającej fundusze europejskie w woj. mazowieckim. 

Przez 15 lat rozdysponowaliśmy już ponad 18 mld zł dofinansowania  
z Unii Europejskiej na ponad 13 tys. projektów. To do nas mogą zgłaszać 
się instytucje samorządowe, biznesowe, naukowe, kulturalne, edukacyjne 
i społeczne. Efekty tego widoczne są w przestrzeni publicznej, w urzędach, 
szpitalach, szkołach, instytucjach kultury i wielu innych miejscach.

Czym się zajmujemy?

• Ogłaszamy konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

• Oceniamy wnioski (również przy wsparciu ekspertów zewnętrznych).

• Opiekujemy się projektami.

• Informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania, promujemy 
fundusze europejskie na Mazowszu i dzielimy się wiedzą.

• Prowadzimy Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  
na Mazowszu (Warszawa, Ostrołęka, Radom, Siedlce).

• Oferujemy bezpłatne szkolenia, spotkania konsultacyjne,  
webinary, newslettery, powiadomienia o naborach.

• Wydajemy magazyn „Fundusze Europejskie na Mazowszu” i inne 
publikacje.

• Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, m.in.: Forum Rozwoju  
Mazowsza, konkursu Lider Zmian, konferencji regionalnych.

fot. Panato

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich zapraszamy tu:



Dominika bierze udział w swojej szkole 
 w Miętnem w projekcie „Zawodowcy  
na start – bis”. 

Jest on realizowany przez Unię 
Producentów  i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego na potrzeby uczniów 
i nauczycieli trzech Zespołów Szkół 
Kształcenia Zawodowego z Siedlec, 
Miętnego  i Teresina. 

Kwota dofinansowania z funduszy 
europejskich  to prawie 2 mln 900 tys. zł.

Babcia nie może się nadziwić, że czasy się aż tak 
zmieniły, że dziewczyny biorą los w swoje ręce 
i wykonują wiele prac kojarzonych zazwyczaj z męskimi 
obowiązkami. Cieszę się, że mogę jej zaimponować!  

A to wszystko dzięki edukacji. I to nie byle jakiej. Zespół Szkół  
w Miętnem, gdzie uczę się na kierunku Mechanizacji Rolnictwa,  
jak i dwie inne szkoły z naszego regionu, skorzystały z dofinansowań, 
dzięki czemu stworzyły nam możliwości nauki w standardach europej-
skich. To nie jest uciążliwy obowiązek, nauka w takich warunkach,  
na profesjonalnym sprzęcie, to prawdziwa przyjemność. Dlatego nikogo 
niech nie zdziwi, że potrafię rozłożyć na części, a potem złożyć ciągnik, 
jak również ustawić najnowszy siewnik czy opryskiwacz. Nowatorskie 
podejście do pracy w polu także nie jest mi obce. To niesamowite, 
że dzięki Unii Europejskiej mam wielką szansę, aby nasze rodzinne 
gospodarstwo stawało się coraz nowocześniejsze, a ja mogę korzystać 
z wiedzy, która do tej pory była dla uczniów mojej szkoły niedostępna. 
Czasy się zmieniają. A ostatnie 18 lat to dla naszej wsi czas wielkich, 
nowych możliwości. Nie chcę wyjeżdżać do miasta, bo tutaj mam wiele 
do zrobienia. 
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Wszystkie zdjęcia wykonane przez firmę Panato



A gdybyśmy namówili Was do podróży w czasie? Możemy 
się razem przenieść o prawie 100 lat do dwudziestolecia 
międzywojennego. Warto, ponieważ był to okres 
dynamicznych i znaczących zmian w kulturze i sztuce, 
które odznaczały się stylem i pięknem docenianym do 
dzisiaj. 

Cenimy artyzm, już w czasach kiedy mieszkaliśmy w Płocku byliśmy  
pionierami polskiej kinematografii awangardowej, tworząc dzieła 
doceniane w całej Europie. I właśnie tutaj, w naszym rodzinnym mieście, 
prezentowana jest najbogatsza w kraju kolekcja sztuki okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego. Warto nacieszyć swoje oczy pięknymi 
meblami, lampami, szkłem, ceramiką, obcować z malarstwem, rzeźbą, 
docenić z bliska niesamowite kilimy i tkaniny. Zachwyci Was także  
wyjątkowa biżuteria od Tiffany’ego i Cartiera. Koniecznie zwróćcie też 
uwagę na niebanalną porcelanę, zwłaszcza Rosenthala. Na parterze 
możecie przenieść się w czasie do tętniącego życiem, energicznego 
miasta epoki art déco z czerwonym kabrioletem marki Jowett z 1926 
roku, kinem Odeon, sklepem jubilera, domem mody, gabinetem prezesa 
banku. Piętro to z kolei mieszkanie polskiej inteligencji, galeria designu 
i Sala Tożsamości, nawiązująca do sukcesu, jaki polscy artyści odnieśli 
na wystawie w Paryżu w roku 1925. Na jednej z wystaw możecie  
podziwiać też nasze pamiątki... Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego,  
że są prezentowane w tak atrakcyjny sposób. 

FRANCISZKA  
i STEFAN

Za sprawą funduszy europejskich Muzeum 
Mazowieckie w Płocku bardzo zyskało. Dzięki 
odbudowie zabytkowego budynku przy ulicy 
Kolegialnej 6 stało się domem jedynej w Polsce stałej 
wystawy art déco. Na jednej z ekspozycji  możemy 
podziwiać pamiątki po pochodzącym z Płocka 
małżeństwie Themersonów – Franciszce i Stefanie. 
Stefan był pisarzem, filozofem oraz filmowcem 
cenionym na całym świecie. 

Muzeum na odtworzenie nowego skrzydła  
przy ul. Kolegialnej 6 otrzymało kwotę  
prawie 3 mln 500 tys. zł dofinansowania  
z Unii Europejskiej.

FU
ND

US
ZE

 E
UR

OP
EJ

SK
IE

Wszystkie zdjęcia wykonane przez firmę Panato



Duma nas rozpiera, aż tańczyć się chce…  
Trudno się nie cieszyć obserwując miejsca, które jeszcze 
niedawno były zaniedbane, bądź nie było ich wcale.  

Na szczęście od 18 lat Mazowsze stale pięknieje. Wiele instytucji  
skorzystało z unijnego wsparcia w fantastyczny sposób.  
Dzięki funduszom europejskim swój urok odzyskały tak piękne miejsca 
jak: Kościół Świętej Trójcy w Warszawie, przedpola Pałacu w Wilanowie 
czy skansen w Sierpcu, w którym znajduje się Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej, a warszawski Teatr Powszechny stał się bardziej nowoczesny.  
Lista nowych inwestycji, które bez Unii Europejskiej pewnie by nie 
powstały, jest jeszcze większa: w Centrum Nauki Kopernik właśnie 
wybudowano nową, piękną  Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego, 
dokonano też przebudowy mola w Płocku, Wydziału Lingwistyki Stoso-
wanej UW, czy Centrum Kultury i Aktywności Dzielnicy Targówek…  
Ciechanów może się cieszyć pięknie zmodernizowaną i oświetloną 
wieżą ciśnień i nowoczesnym węzłem przesiadkowym, który powstał 
w okolicach dworca kolejowego. Tych miejsc jest jeszcze więcej. 
W tanecznym rytmie możemy cieszyć się z pozytywnych zmian, które 
dokonują się na naszych oczach dzięki Funduszom Europejskim.  

Magda i Kuba mają wiele powodów do szczęścia. Poprzez 
taniec wyrażają radość z życia i cieszą się z efektów 
projektów realizowanych z funduszy europejskich. 18 lat 
temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

W ciągu tych lat, dzięki ponad 18 miliardom 
dofinasowania unijnego, na Mazowszu dokonało się 
wiele pozytywnych zmian w każdej dziedzinie życia, 
z których możemy korzystać na co dzień.

MAGDA i KUBA

Obydwa zdjęcia wykonane przez firmę Panato

Obydwa zdjęcia wykonał Mariusz Młynarczyk



Utopiec - stały mieszkaniec Muzeum Wsi 
Radomskiej jest bardzo zadowolony z efektów 
projektu realizowanego z funduszy europejskich. 
Dzięki modernizacji i renowacji budynków dawnej 
architektury ludowej m.in.: chałup, dworów, 
budynków gospodarczych, kuźni, wiatraków i młynów 
wodnych oraz drewnianego kościoła pochodzącego 
z 1789 roku, czuje się tu jak za dawnych lat. Miejsce 
tu znajdzie każdy, dla najmłodszych powstała „mała 
wioska”, czyli utrzymany w klimacie dawnej wsi plac 
zabaw.

Muzeum na poszerzenie oferty turystycznej 
i edukacyjnej otrzymało ponad 3 mln zł 
dofinasowania z Unii Europejskiej.

Mówicie, że czas Wam szybko płynie?  
A, to współczuję, bo u mnie zupełnie odwrotnie. Nie lubię 
zmian, dobrze się czuję w otoczeniu, które znam i które, 
odkąd pamiętam, zawsze mi się podobało takie jakie jest.

A niełatwo jest zadbać o to, by tak duża przestrzeń skansenu,  
w którym mieszkam od ponad 100 lat zachowała swój urok sprzed 
wieku. Ludzie twierdzą, że - oprócz dobrych chęci - potrzebne są 
do tego pieniądze. Na szczęście dla mnie i dla innych, którzy cenią 
tradycje, Muzeum Wsi Radomskiej skorzystało z funduszy europej-
skich. Dzięki tej wielkiej pomocy przeprowadziło renowację wielu 
zabytkowych obiektów. Kościół, który jest starszy nawet ode mnie, 
też odzyskał swój blask. 

Dlatego nadal mogę cieszyć się życiem w tak pięknym otoczeniu 
i zanurzyć się w błogim nastroju spokojny o to, że zawsze znajdzie się 
tu dla mnie suchy i bezpieczny kąt...   
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Obydwa zdjęcia wykonał Michał Achtel



Ksiądz Wojciech z warszawskich Bielan dba nie tylko 
o wymiar religijny, ale w swojej parafii ma wiele  
do zaoferowania w ramach takich obszarów jak kultura, 
edukacja i turystyka. Dzięki funduszom europejskim 
przeprowadzona została renowacja Kościoła p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP - unikalnego w regionie 
zabytku baroku, a w zespole klasztornym Kamedułów 
udostępniono zwiedzającym erem, w którym możemy 
przekonać się jak wyglądało samotne życie mnicha. 

Na remont, poprawę dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami i wzbogacenie oferty  
kulturalno-edukacyjnej przeznaczono prawie 
3 mln 500 tys. zł z funduszy europejskich.

Bielany z założenia powinny być białe, wszak nazwa 
pochodzi od habitów mnichów, Kamedułów, którzy 
przybyli spod Krakowa i zamieszkali te okolice w drugiej 
połowie XVII wieku. Otrzymali prawo do tej ziemi, 
postawili  na niej klasztor, a tereny wokół niego zyskały 
miano Bielan.

Niestety biel wraz z upływem czasu przygasła, kościół, pustelnie wo-
kół niego, które kiedyś były zamieszkane przez mnichów i cała nasza 
dzielnica stały się bardziej szare niż białe. To był smutny widok.

Ale Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, i właśnie stamtąd przyszedł 
dla nas ratunek. Nie wiem jaką radość mam wyrazić, że dzięki fundu-
szom europejskim mogliśmy wyremontować fundamenty kościoła, 
dach pokryć nową blachą, i co najważniejsze, pomalować budynek na 
śnieżnobiało!

Wszyscy są zachwyceni i szczęśliwi, każdej niedzieli z radością 
odwiedzając znów białe Bielany. Pieniędzy było tak dużo,  
że wystarczyło nie tylko na remont kościoła, ale udało się udostępnić 
do zwiedzenia tę część klasztoru, w której  
zakonnicy żyli kiedyś w odosobnieniu. Skorzystały nawet  
nasze dwa osiołki, które mieszkają w przykościelnej zagrodzie.  
Jest pięknie, jest na powrót biało! Niech żyje Unia Europejska!

Wszystkie zdjęcia wykonane przez firmę Panato




