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Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury pomi ędzy 

 

Województwem Dolno śląskim (Rzeczpospolita Polska)  
 

I Regionem Alzacja (Republika Francuska) 
 
 
 

 
 
� Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Andrzeja Łosia Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego i Piotra Borysa Członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, zwane dalej «Województwem»; 

i 
 
 
� Region Alzacja, reprezentowany przez swojego Przewodniczącego, Adriena Zellera, 

zwany dalej «Regionem», 
 
 
♦ na podstawie Rozdziału 9 punkt 2 Traktatu o Przyjaźni i Solidarności pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i Republiką Francuską z 9 kwietnia 1991r., dotyczącego 
wspierania bezpośrednich kontaktów i nawiązania współpracy pomiędzy społecznościami 
lokalnymi obu krajów; 

 
 
♦ na podstawie rezolucji europejskiej konwencji ramowej z Madrytu dotyczących 

współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami i władzami terytorialnymi  
z 21 maja 1980r; 

 
 

♦ wyraŜając zamiar wzmocnienia przyjacielskich stosunków pomiędzy Dolnym Śląskiem  
i Alzacją i zacieśnienia więzów gospodarczych i kulturalnych; 

 
 
♦ na podstawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Regionem Alzacji i Dolnym Śląskiem 

z 17 grudnia 1999 r.; 
 
 

♦ na podstawie uchwały nr 318-07 z 13 kwietnia 2007 roku, podjętej przez Stałą Komisję 
Rady Regionalnej Alzacji; 

 
 
♦ na podstawie uchwały NR 156/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr protokołu 

14/III/07 z dnia 21 lutego 2007 roku 
 
 
 
 

przyjęły  tekst  niniejszego  porozumienia: 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Wstęp 
 

Od 1994r. Dolny Śląsk i Alzacja utrzymują wspólne kontakty, które początkowo zostały 
nawiązane z Województwem Wrocławskim. Ostatecznie, po wprowadzeniu nowej organizacji 
terytorialnej ustanawiającej Samorząd Województwa Dolnośląskiego, 17 grudnia 1999 r. 
zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim  
a Regionem Alzacji. 
 
Kontakty te zaowocowały organizowanymi naprzemiennie Dniami Dolnego Śląska i Dniami 
Alzacji, podczas których odbywa się wymiana kulturalna, sportowa i szkoleniowa. Obecnie 
zachodzi konieczność, aby  te relacje nabrały charakteru długotrwałego i zorganizowanego, 
nastawionego na rozwój  i liczne efekty. I tak latem 2001 r. za obopólną zgodą, partnerzy 
polscy i francuscy postanowili określić ramy tej współpracy 
 
Pierwsze trzyletnie porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury zostało podpisane  
23 maja 2003 roku i obejmowało lata 2004 – 2006. 
Drugie trzyletnie porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury stanowi przedmiot 
niniejszego porozumienia, na mocy którego Województwo Dolnośląskie i Region Alzacji 
potwierdzają wzajemną chęć utrzymywania kontaktów, ale takŜe pogłębiania ich w dziedzinie 
współpracy kulturalnej oraz wpisania tych kontaktów w ramy czasowe.  
 

Rozdział I 
Przedmiot – Czas trwania – Partnerzy operacyjni – Z asięg geograficzny  

 
� Artykuł 1: Przedmiot  

 
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie i uzgodnienie na okres trzech lat i na 

określonym obszarze geograficznym: 
- projektu współpracy kulturalnej określonego w porozumieniu, 
- sposobów realizacji projektu, jego funkcjonowania, zarządzania i oceny, 
- sposobów jego finansowania i kontaktów pomiędzy partnerami 

instytucjonalnymi. 
 

� Artykuł 2: Czas trwania  
 
Niniejsze porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i będzie obowiązywało przez 
okres trzech lat.   
 
 
� Artykuł 3: Zasi ęg geograficzny         

 
Zasięg geograficzny, na którym obowiązywać będzie porozumienie obejmuje Dolny Śląsk   
 i Alzację. 
 
 

� Artykuł 4: Partnerzy operacyjni 
 
Na podstawie niniejszego porozumienia, Województwo i Region przyjmują program 
współpracy kulturalnej, o którym mowa poniŜej w artykule 5, na wyznaczony czas i na 
określonym obszarze geograficznym 
 
 



W związku z tym sygnatariusze mogą, celem realizacji niniejszego porozumienia, zwracać 
się w razie potrzeby do partnerów operacyjnych w swoim kraju. Wykaz tych partnerów, który 
nie ma charakteru zamkniętego, stanowi załącznik nr1. 
 
W celu realizacji programu, Województwo i Region zobowiązują się udzielać tym partnerom 
wsparcia na podstawie artykułu 8 niniejszego porozumienia i z uwzględnieniem zapisów 
dotyczących «finansowania projektów»  Porozumienia o współpracy pomiędzy Regionem 
Alzacji i Dolnym Śląskiem z 17 grudnia 1999r. 
 

Rozdział II 
 

Program współpracy kulturalnej  
Zespół nadzoruj ący – Ocena  

 
� Artykuł 5: Program współpracy kulturalnej 

 
Na podstawie obopólnej zgody, sygnatariusze porozumienia zobowiązują się współpracować 
w dziedzinach: 

- sztuk plastycznych 
- sztuk audiowizualnych, 
- muzyki dawnej, 
- teatru 

 
Program współpracy kulturalnej na okres 36 miesięcy jest określony w załączniku nr 2 do 
niniejszego porozumienia. 
 
Współpraca ta ma na celu: 

1. wzmocnienie i utrwalenie kontaktów pomiędzy dwoma regionami europejskimi  
w dziedzinie Kultury; 

2. pozwolenie kaŜdemu z nich na poszerzenie moŜliwości regionalnego wsparcia  
w dziedzinie Kultury; 

3. podejmowanie w trakcie całego roku działań odbywających się na Dolnym Śląsku lub 
w Alzacji; 

4. przygotowanie ewentualnego wznowienia programu, który przedłuŜy bądź rozwinie 
pewne działania. 

 
� Artykuł 6: Zespół nadzoruj ący 

 
Ustanawia się Zespół nadzorujący, składający się według parytetu z przedstawicieli 
wyznaczonych przez Województwo i Region, i wybranych w pierwszej kolejności spośród 
partnerów operacyjnych. 
 
 
Zespół zobowiązany jest do dokonywania oceny i nadzoru nad wykonaniem niniejszego 
porozumienia, ale takŜe do pozyskania i uruchomienia wszystkich zasobów (finansowych, 
ludzkich czy technicznych) niezbędnych do zapewnienia dobrej realizacji porozumienia. 
 
Zespół spotyka się przynajmniej raz w roku, z inicjatywy sygnatariuszy niniejszego 
porozumienia, jeŜeli to moŜliwe z okazji corocznej organizacji « Dni » na Dolnym Śląsku lub 
w Alzacji. 
 

� Artykuł 7: Ocena 
 
Po upływie 2 lat realizacji porozumienia i przed procedurą przedłuŜenia, o której mowa  
w artykule 11 poniŜej, Zespół nadzorujący dokona oceny programu kulturalnego za 
odpowiedni okres. 
 



W związku z tym, sygnatariusze przystąpią do ogólnej oceny działań przeprowadzonych  
w trakcie obowiązywania porozumienia i określą ich przyszły rozwój. 
 
Ocena posłuŜy konfrontacji celów i rezultatów, według procedury i postanowień wspólnie 
uchwalonych i dołączonych w formie załączników do niniejszego porozumienia. Weźmie ona 
oczywiście pod uwagę elementy ilościowe i jakościowe dokładnie określone w programie 
kulturalnym. Ocena będzie stanowiła przedmiot raportu, z którego wnioski zostaną 
przedstawione do wiadomości odpowiednim władzom regionalnym Dolnego Śląska i Alzacji. 
Ocena będzie dokonywana kaŜdego roku, tak aby ocenić stan realizacji programu  
i wyznaczonych celów. 
 

Rozdział III 
Środki i zasoby współpracy kulturalnej  

 
 

� Artykuł 8: Środki i zasoby 
 
Strony podpisujące niniejsze porozumienie zobowiązują się do: 

♦ Pozyskania i poniesienia kosztów, odpowiednio w swoim kraju, koniecznych do 
realizacji programu współpracy kulturalnej w trakcie wyznaczonego czasu; 

♦ odwoływania się w pierwszej kolejności do umiejętności partnerów operacyjnych 
przedstawionych i figurujących w załączniku nr1; 

♦ wzięcia na siebie kosztów  związanych z transportem swoich obywateli między dwoma 
regionami europejskimi; 

♦ pokrycia kosztów przyjęcia (zakwaterowanie, wyŜywienie) przedstawicieli drugiej 
strony, w ramach przeprowadzanych wymian; 

 
Ogólnie przyjmuje się, Ŝe pozyskanie zasobów czy to ludzkich, technicznych czy 
finansowych będzie się odbywało w przypadku kaŜdego z sygnatariuszy niniejszego 
porozumienia w zaleŜności od warunków i moŜliwości właściwych dla kaŜdego z krajów. 
 
 

Rozdział IV 
Zmiany – Rozwi ązanie porozumienia – Przedłu Ŝenie porozumienia – Inne 

postanowienia  
 

� Artykuł 9 : Zmiany  
 
Wszystkie zmiany warunków lub sposobów realizacji niniejszego porozumienia, uzgodnione 
przez obie strony, będą przedmiotem umowy dodatkowej. Umowa ta określi  zmiany  
w porozumieniu, które nie będą sprzeczne z ogólnymi celami określonymi w artykułach 1 i 5. 
 
 
 

� Artykuł 10: Rozwi ązanie porozumienia 
 
Niniejsze porozumienie moŜe być rozwiązane w kaŜdej chwili za porozumieniem stron,  
w formie pisemnej, po przeprowadzeniu wzajemnych konsultacji, o których mowa w artykule 
12. 
W takim przypadku porozumienie przestanie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od 
wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 
 

� Artykuł 11: Przedłu Ŝenie porozumienia 
 
Przed końcem trzeciego roku obowiązywania porozumienia, sygnatariusze uzgodnią warunki 
ewentualnego przedłuŜenia porozumienia. Podpisanie nowego porozumienia jest 



uzaleŜnione od przeprowadzenia kontroli i przedłoŜenia wniosków z oceny przewidzianej  
w artykule 7. 
 

� Artykuł 12: S ąd właściwy – stwierdzenia i spory 
 
W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania niniejszego porozumienia strony 
godzą się na jego rozstrzygnięcie na drodze wzajemnych konsultacji. 

 
� Artykuł 13: Inne postanowienia  

 
Załączniki stanowią integralną część niniejszego porozumienia. 
 
Porozumienie sporządzone jest w czterech oryginalnych egzemplarzach, po dwa w języku 
polskim i francuskim, przyjętych i podpisanych, identycznych w języku polskim i francuskim. 
 
KaŜdy sygnatariusz otrzyma po dwa egzemplarze – jeden w  języku polskim i jeden w języku 
francuskim. 
 
 
 
Wrocław, 24 maja 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 

    Marszałek                                Człone k Zarządu                               Przewodnicz ący 
Województwa Dolno śląskiego    Województwa Dolno śląskiego              Rady Regionalnej Alzacji 
        
 
 
 

 
            Andrzej Ło ś                             Piotr Borys                                   Adrien Zeller 
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Załącznik 1 
 

Partnerzy operacyjni  
 
 
 
� Dolny Śląsk 

 
Partnerzy instytucjonalni 

 
� Departament Spraw Społecznych (DAS) 

Robert BANASIAK 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
WybrzeŜe J. Słowackiego 12-14 
50-411 WROCŁAW 

tel : +48 71 374 93 44 
 fax : +48 71 374 93 59 
 e-mail : robert.banasiak@dolnyslask.pl 

 
� Wydział Kultury 

 Rafał BUBNICKI 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
WybrzeŜe J. Słowackiego 12-14 
50-411 WROCŁAW 

tel : +48 71 374 90 38 
fax : +48 71 374 93 59 
e-mail: rafal.bubnicki@dolnyslask.pl 

 
 Małgorzata SROCZYŃSKA - KORDYS 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
WybrzeŜe J. Słowackiego 12-14 
50-411 WROCŁAW 

tel : +48 71 346 11 83 
  fax : +48 71 346 11 80 

e-mail : malgorzata.sroczynska@dolnyslask.pl 
 

� Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi 
Teresa LIS-PIEŃKOWSKA 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
WybrzeŜe J. Słowackiego 12-14 
50-411 WROCŁAW 
tel : +48 71 374 93 21 
fax : +48 71 374 93 06 
e-mail : teresa.lis-pienkowska@dolnyslask.pl 

 
Anna PANENKA 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
WybrzeŜe J. Słowackiego 12-14 
50-411 WROCŁAW 

tel : +48 71 374 90 38 
  fax : +48 71 374 93 59 

 e-mail : anna.panenka@dolnyslask.pl 
 

� Urząd Miejski w Legnicy 
Wydział Kultury i Nauki 
 Krzysztof KOSTRZANOWSKI 
Urząd Miasta Legnica – Plac Słowiański 8 
59-220 LEGNICA 
Tel : +48 76 72 12 221 
Fax : +48 76 72 12 115 
e-mail: kkostrzanowski@legnica.um.gov.pl 



 
Partnerzy  

 
� WRO 

Violetta KUTLUBASIS-KRAJEWSKA 
Zbigniew KUPISZ 
Ul. Kuźnicza 29a 
54-137 WROCŁAW 16 
tel : + 48 71 344 83 69 
fax : +48 71 342 26 91 
e-mail : viola@wrocenter.pl  
e-mail: zk@wrocenter.pl 

 
� Telewizja Polska Wrocław TVP 3 
            Jan FRĄCZAK 
           50 –015 Wrocław 
            ul. Karkonoska 8 
            tel. : + 48 71 368 45 38 
            e-mail: jan.fraczak@wroc.tvp.pl 

 
� Akademia Sztuk Pięknych  

Wydział Szkła i Ceramiki 
Adam Abel 
Plac Polski ¾  
50-156 WROCŁAW 
tél : +48 71 343 84 51 
fax : +48 71 343 15 58 

 
� OKIS 

 Piotr BORKOWSKI 
Rynek-Ratusz 24 
50-101 WROCŁAW 
tel : +4871 344 28 64 
fx : +4871 344 28 65 
e-mail : p.borkowski@okis.pl 
Amelia śAK 
tel : +4871 343 14 22 
fax : +4871 344 28 65 
e-mail : amelia@okis.pl 

 
�  Międzynarodowy Festiwal „Maj z muzyką dawną” 

  Maciej KIERES 
  Rynek-Ratusz 24 
  50-101 WROCŁAW 
  tel : +4871 344 28 64 
  fax :+4871 344 28 65 
  e-mail : kiereskm@wp.pl 
 

� Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 
  Międzywydziałowa Pracownia Muzyki Dawnej 
  Andrzej KOSENDIAK 
  Plac Jana Pawła II nr 2 

          50-043 Wrocław 
  tel. +48 71 355 55 43 

          e-mail: info@amuz.wroc.pl 
 

� Uniwersytet Wrocławski 
  Zakład Muzykologii 
  Prof. dr hab. Maciej GOŁĄB 

          ul. Szewska 36 
          50-139 Wrocław 
           tel. +48 71 344 57 57, 375 20 99 



 
� Teatr im Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 
          Jacek GŁOMB 

  Rynek 39 
  59-220 Legnica 
  tel. + 48 76 72 33 500 
  fax: + 48 76 72 33 501 
  e-mail: teatr@teatr.legnica.pl 

 
� Teatr Polski we Wrocławiu  
           Krzysztof MIESZKOWSKI 
           ul. Gabrieli Zapolskiej 3 
           50-032 Wrocław 

tel.: + 48 71 316 07 02 
fax: + 48 316 07 03 
e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 

 
� Alzacja  
 
Partnerzy instytucjonalni 

 
� Region Alzacji 

Dyrekcja Kultury i Sportu 
1 Place du Wacken 
67070 Strasbourg cedex 
tel : +33 (0)3 88 15 69 41 
fax : +33 (0)3 88 15 69 49 
 
Murielle FAMY 
1 Place du Wacken 
67070 STRASBOURG Cedex 
tel : +33 (0)3 88 15 65 21 
fax : +33 (0)3 88 15 69 49 
e-mail : murielle.famy@region-alsace.eu 
 
Dyrekcja Współpracy i Kontaktów Międzynarodowych 
 Pierre MEYER 
1 Place du Wacken 
67070 STRASBOURG Cedex 
tel : +33 (0)3 88 15 68 44 
fax : +33 (0)3 88 15 68 49 
e-mail : pierre.meyer@region-alsace.eu 

 
Michelle KARCHER 
1 Place du Wacken 
67070 STRASBOURG Cedex 
tel : +33 (0)3 88 15 68 45  
fax : +33 (0)3 88 15 68 49 
e-mail : michelle.karcher@region-alsace.eu 

 
� Agencja Kulturalna Alzacji (ACA) 

Francis GELIN 
1, espace Gilbert Estève 
67601 SELESTAT Cedex 
tel : +33 (0)3 88 58 87 58 
fax : +33 (0)3 88 58 87 50 
e-mail : francis.gelin@culturel-alsace.org 
 

� Regionalny Fundusz Sztuki Współczesnej (FRAC) 
 Olivier GRASSER 
1, espace Gilbert Estève 
67601 SELESTAT Cedex 



tel : +33 (0)3 88 58 87 55 
fax : +33 (0)3 88 58 87 56 
e-mail : olivier.grasser@culture-alsace.org 
 

� Regionalna Dyrekcja ds Kulturalnych Alzacji (DRAC Alsace) 
 Jean-Yves BAINIER 
Radca ds Międzynarodowych i Transgranicznych 
Palais du Rhin 
2, place de la République 
67082 STRASBOURG Cedex 
tel : +33 (0)3 88 15 57 14 
fax : +33 (0)3 88 75 60 95 
e-mail : jean-yves.bainier@culture.gouv.fr 

 
Partnerzy 
 
� Europejskie centrum Współczesnych Działań Artystycznych (CEAAC) 

7, rue de l’Abreuvoir 
67000 STRASBOURG 
tél : +33 (0)3 88 25 69 70 
fax : +33 (0)3 88 35 59 77 
e-mail : international@ceaac.org 

 
� Europejski Instytut Sztuki Ceramicznej (IEAC) 

 Thiébaut DIETRICH 
10, rue Jules Grosjean 
68500 GUEBWILLER 
tel : +33 (0)3 89 74 12 09 
fax : +33 (0)3 89 74 20 84 
e-mail : thiebaut.dietrich@wanadoo.fr; ieac@free.fr 

 
� FRANCE 3 

 Francis GUTHLEBEN  
Dyrektor programowy 
Place de Bordeaux 
F-67005 Strasbourg Cedex 
tel. : +33 (0)3 88 56 67 68 
e-mail : francis.guthleben@france3.fr 

 

� ALSATIC 
 Jean-Jacques SCHAETTEL  
Dyrektor 
20, rue Jean-Jacques Rousseau 
67000 STRASBOURG 
tel. : +33 (0)3 88 52 81 23 
e-mail : jj.schaettel@alsatic-tv.com 

 
� CIRCOM 

 Hubert SCHILLING 
France 3 Alsace 
Place de Bordeaux 
BP 428 
67005 STRASBOURG Cedex 
tél : +33 (0)3 88 56 66 47 
fax : +33 (0)3 88 56 68 44 
e-mail : schilling@exchange.france3.fr 
 
 
 
 
 
 



 
� Rencontres de musique ancienne de Ribeauvillé  

(tłum. Spotkania z Muzyką Dawną wRibeauvillé)  
Francis LORENTZ - Wiceprezes 
Mairie de Ribeauvillé - BP 50037 
68150 RIBEAUVILLE Cedex 
tél. + 33 (0)3 89 73 60 13 
e-mail : lorentz.martine@wanadoo.fr 

 
� Alsace Terre de Culture, Musique en Fête dans le Val Saint-Grégoire 

(tłum. Alzacja Ziemia Kultur,  Festiwal Muzyki w Dolinie Świętego Grzegorza) 
David MAURER 
Prezes 
BP 18 - 68140 MUNSTER 
tel./fax : 03 89 77 17 20 
e-mail : festival@alsace-tc.org / david.mathieu.maurer@orange.fr 
 

� Théâtre du Maillon 
 Bernard FLEURY  
Dyrektor 
13, place André Maurois 
BP 10 
67033 STRASBOURG Cedex 2 
tel : +33 (0)3 88 27 61 71 
ax : +33 (0)3 88 27 61 82 
e-mail : bernard.fleury@le-maillon.com 
 
 Thierry BAECHTEL 
Administrator 
13, place André Maurois 
BP 10 
67033 STRASBOURG Cedex 2 
tel : +33 (0)3 88 27 61 71 
fax : +33 (0)3 88 27 61 82 
e-mail : thierry.baechtel@le-maillon.com 

 
� Atelier du Rhin 

Matthew JOCELYN 
Dyrektor 
6 route d'Ingersheim   
68027 Colmar Cedex 
tel : +33 (0)3 89 41 71 92 
fax : +33 (0)3 89 41 33 26 
e-mail : info@atelierdurhin.com 

 
Virginie FROSSARD 
Sekretarz generalna 
6 route d'Ingersheim   
68027 Colmar Cedex 
tel : +33 (0)3 89 41 71 92 
fax : +33 (0)3 89 41 33 26 
e-mail : v.frossard@atelierdurhin.com 
 
 



Załącznik 2 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ  
 

1. Współpraca:  cele  
 

� W przeciągu całego roku prowadzić działania, mające miejsce w Polsce i we Francji; 
� Prowadzić działania w czterech róŜnych dziedzinach kulturalnych (sztuki plastyczne, 

sztuki audiowizualne, teatr, muzyka dawna) ; 
� Przyczyniać się do wzmocnienia istniejących więzi pomiędzy alzackimi i 

dolnośląskimi partnerami kulturalnymi oraz animować nowe kontakty miedzy 
instytucjami obu regionów; 

� Przygotować wznowienie wieloletniego programu przedłuŜającego istniejące lub 
rozwijającego inne działania; 

� Przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju kulturalnego. 
 

2. Współpraca: przebieg i organizacja (schemat w zał.)  
 
Współpraca ma charakter wieloletni o przewidywanym okresie trwania wynoszącym  
36 miesięcy. Współpraca będzie trwała od 2007 do 2009 roku w zaleŜności od moŜliwości 
pozyskania odpowiednich zasobów ludzkich, technicznych i finansowych.  
 
Podczas trwania współpracy, nadzór nad jej wprowadzeniem w Ŝycie będzie sprawował 
Zespół nadzorujący, składający się parytetowo z członków z kaŜdego z krajów (jeden 
przedstawiciel z kaŜdej dziedziny, radny, jeden przedstawiciel administracji regionalnej). 
Osoby te mogą współpracować w kaŜdym z krajów z innymi osobami, które będą realizować 
róŜne działania.  
Zespół nadzorujący zbierze się trzy razy, tj. jeden raz w kaŜdym roku obowiązywania 
porozumienia, i będzie działał w oparciu o prace wykonane w ramach czterech „dziedzin”:  

- dziedzina 1: zarządzanie i nadzór nad wprowadzeniem współpracy kulturalnej 
- dziedzina 2: sztuki plastyczne 
- dziedzina 3: sztuki audiowizualne 
- dziedzina 4: muzyka dawna 
- dziedzina 5 : teatr 

 
KaŜda z tych dziedzin przyniesie spodziewane rezultaty, które będą oceniane przez Zespół 
nadzorujący. 
 

3. Dziedziny współpracy  
Zarządzanie i nadzór nad wprowadzeniem współpracy kulturalnej 

� Odpowiedzialny za realizację działań : 
 

Województwo Dolnośląskie : Departament Spraw Społecznych 
Region Alzacji : Dyrekcja Kultury i Sportu 
 

� Cele 
 

- zapewnić nadzór nad wprowadzeniem w Ŝycie współpracy kulturalnej oraz 
zatwierdzić wyniki; 

- powołać Zespół nadzorujący ; 
- zapewnić koordynację między dziedzinami 2, 3, 4 i 5. 

 
� Opis działań 
 

- Negocjacje na bazie niniejszego porozumienia o współpracy kulturalnej; 



- relacje i koordynacja z innymi dziedzinami ; 
- organizacja trzech spotkań Zespołu nadzorującego w czasie „Dni Alzacji” bądź 

„Dni Dolnego Śląska” ; koordynacja z innymi dziedzinami 
- dokonanie oceny. 
 

� Rezultaty 
 

- Trzy programy spotkań i trzy sprawozdania ; 
- zatwierdzenie raportu końcowego odnośnie współpracy oraz czterech 

raportów sektorowych dotyczących dziedzin 2, 3, 4 i 5 
- zatwierdzenie raportu z końcowego wykonania budŜetu. 

 
3.1. Współpraca w dziedzinie sztuk plastycznych 
 

� Odpowiedzialny za realizację działań 
 

ASP  Wrocław, OKIS, WRO, CEAAC, FRAC, IEAC 
 
� Cele 
 

- organizacja 6 dwumiesięcznych pobytów artystycznych dla twórców wideo  
(2 pobyty rocznie, jeden na Dolnym Śląsku i jeden w Alzacji) ; 

- organizacja 2 pobytów dla komisarzy wystaw. Łączna długość kaŜdego pobytu 
wynosi 3 miesiące w trakcie obowiązywania porozumienia (2 miesięczne 
pobyty rocznie, jeden na Dolnym Śląsku i jeden w Alzacji) 

- staŜe dla 6 studentów w zakresie ceramiki (w sumie 3 Polaków i 3 Francuzów, 
czyli 2 osoby rocznie: 1 Polak i 1 Francuz) ; 

- organizacja 6 dwutygodniowych pobytów dla artystów - wykładowców  
(w sumie 3 Polaków i 3 Francuzów). 

 
� Opis działań 
 

- Powołanie, w kaŜdym kraju, grupy odpowiedzialnej za wybór kandydatów 
danego kraju  na pobyty artystyczne twórców wideo i komisarza wystawy. 
Wyboru kandydatów na staŜe studenckie  i pobyty artystów – wykładowców z 
wydziału ceramiki dokona ASP z Wrocławia i IEAC; 

- Określenie wspólnych zasad wyboru stosowanych w kaŜdym z krajów. 
Zdefiniowane zasady są zaakceptowane przez Zespół nadzorujący; 

- Praktyczne zorganizowanie, w kaŜdym z krajów, pobytów artystycznych, staŜy 
i pobytów artystów – wykładowców ; 

- Organizacja 2 wystaw prac wykonanych podczas pobytów artystycznych 
twórców wideo. 

 
� Rezultaty 

 

- 2 wystawy prac wykonanych przez twórców wideo w trakcie pobytów 
artystycznych (jedna w Polsce i jedna we Francji), 

- 6 zaświadczeń o odbyciu staŜy dla studentów ceramiki ; 
- 3 sprawozdania opracowane przez artystów - wykładowców (forma pisemna 

lub wideo) 
 
3.2. Współpraca w dziedzinie audiowizualnej 
 

� Odpowiedzialni za realizację działań 
 

TVP3, Alsatic TV, France 3 Alsace, CIRCOM  
 
 



 
� Cele 
 

- Wymiana ekip i realizacja materiałów wykonanych na zasadzie « wzajemnych 
spojrzeń » (maksymalnie 4 wymiany w trakcie obowiązywania porozumienia, 4 
we Francji i 4 w Polsce) ; 

- Wymiana techników i realizatorów w róŜnych dziedzinach (dźwięk, montaŜ, 
…) ; 

- Udział 3 osób zawodowo związanych z dziedziną audiowizualną w staŜu 
CIRCOM na temat « zarządzania redakcjami TV ». 

 
� Opis działań 

 
- Organizacja pobytu ekip alzackiej (alzackich) i polskiej (polskich) w regionie 

partnerskim; 
- Organizacja oraz nadzór nad pobytem 6 techników lub realizatorów (w sumie 

3 Polaków i 3 Francuzów przez 3 lata) w róŜnych dziedzinach (dźwięk, 
montaŜ, …); 

- Określenie kryteriów wyboru 3 polskich uczestników szkolenia CIRCOM (lata 
2007, 2008, 2009) ; 

- Wybór w Polsce 3 polskich uczestników szkolenia CIRCOM. 
 

� Rezultaty 
 

- Projekcja zrealizowanych dokumentów (w Alzacji i na Dolnym Śląsku) ; 
- 6 zaświadczeń o odbyciu szkolenia ; 
- 3 zaświadczeń o udziale w seminarium CIRCOM 

 

 
3.3. Współpraca w zakresie muzyki dawnej 
 

� Odpowiedzialni za realizację działań 
 

OKIS, Międzynarodowy Festiwal « Maj z muzyką dawną », Akademia Muzyczna, 
Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie « Alsace Terre de Culture » (Festiwal 
« Musique en Fête dans le Val Saint-Grégoire »), Festiwal « Rencontres de 
musique ancienne de Ribeauvillé » 

 
� Cele 
 

- Realizacja projektu zakładającego współpracę artystyczną w zakresie muzyki 
dawnej; 

- Organizacja warsztatów lub konferencji poświęconych « muzyce dawnej » ; 
 
� Opis działań 

 
- Opracowanie projektu zakładającego pobyt artystyczny, wybór jednego  

lub kilku muzyków, zasady praktycznej organizacji, realizacja i nadzór ; 
- Wspólny wybór tematyki, sposobu realizacji, wybór prelegentów, publiczności; 
- Praktyczna organizacja warsztatów lub konferencji (1 w Alzacji i 1 na Dolnym 
Śląsku). 

 
� Rezultaty 

 
- Prezentacja rezultatu pobytu artystycznego w ramach festiwali lub podczas 

« Dni » (jedna w Alzacji, jedna na Dolnym Śląsku) ; 



- Nagranie 2 koncertów przygotowanych i wykonanych przez artystów z obu 
regionów Alzacji i Dolnego Śląska ; 

- Warsztaty lub konferencja (1 w Alzacji, 1 na Dolnym Śląsku); 
- Dokument opisowy i finansowy oraz szczegółowe sprawozdanie z realizacji 

warsztatów lub konferencji. 
 

 
3.4. Współpraca w dziedzinie teatru 
 

� Odpowiedzialni za realizację działań 
 

Atelier du Rhin – Théâtre de la Manufacture ; Théâtre Le Maillon – scène 
européenne ; Teatr im. H. Modrzejewskiej z Legnicy, Teatr Polski z Wrocławia. 

 
� Cele 
 

- Realizacja projektu artystycznego w dziedzinie teatru ; 
- Wymiana pracowników administracyjnych i technicznych róŜnych specjalizacji 

(komunikacja, reŜyseria, public relations, …) ; 
 
� Opis działań 

 
- Wzajemne poznanie się grup artystów ; 
-  Wspólny wybór oraz zdefiniowanie projektu (konferencja, czytanie sztuk, 

pobyty, przyjęcie spektaklu, koprodukcja, stworzenie międzynarodowego 
projektu,...); 

- Praktyczna organizacja i realizacja ; 
- Zasady wyboru pracowników administracyjnych i technicznych,  
- Sposoby, realizacja i nadzór nad przyjęciem na staŜ lub szkolenie 

pracowników administracyjnych i technicznych w trakcie 3 lat w róŜnych 
dziedzinach (komunikacja, reŜyseria, PR, …). 

 
� Rezultaty 

 
- Publiczna prezentacja artystycznego projektu stworzonego i zrealizowanego 

wspólnie przez teatry partnerskie z Alzacji i Dolnego Śląska; 
- Zaświadczenia ze szkoleń. 

 
4. Oczekiwane wyniki współpracy kulturalnej  

 
Oczekiwane rezultaty : 
� Końcowy raport dotyczący współpracy, opisujący działania i ich realizację; 
� 2 wystawy prac artystów twórców wideo (jedna we Francji i jedna w Polsce) ; 
� 6 zaświadczeń ze staŜy dla studentów ceramiki; 
� 6 zaświadczeń dla artystów - wykładowców ; 
� projekcje w Alzacji i na Dolnym Śląsku materiałów krótkometraŜowych, zrealizowanych  

w regionie partnerskim ; 
� 6 zaświadczeń ze szkoleń dla techników i realizatorów ; 
� 3 zaświadczenia z udziału w szkoleniu CIRCOM ; 
� dwa koncerty przygotowane przez artystów z regionów partnerskich w Alzacji  

i na Dolnym Śląsku (efekt pobytów artystycznych) podczas « Dni Dolnego Śląska  
w Alzacji » i « Dni Alzacji na Dolnym Śląsku » ; 

� płyta CD z dwoma nagranymi koncertami; 
� dwa warsztaty lub konferencje specjalistyczne dotyczące muzyki dawnej zorganizowane 

podczas « Dni » lub w ramach festiwali partnerskich w Alzacji i na Dolnym Śląsku; 



� prezentacja jednej lub dwóch konkretnych realizacji powstałych w wyniku działań teatrów 
partnerskich: konferencja, czytanie sztuk, przyjęcie na pobyt artystyczny, przyjęcie 
spektaklu, koprodukcja, stworzenie międzynarodowego projektu,  

� zaświadczenia ze staŜu/szkolenia dla personelu administracyjnego i technicznego  
w dziedzinie teatru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik 3 
 

 

WYTYCZNE ODNOŚNIE OCENY PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY  

 
 
 

1. Zarządzanie i nadzór nad realizacj ą współpracy kulturalnej 
 
 
2. Współpraca w dziedzinie sztuk plastycznych 
 
 
3. Współpraca w dziedzinie sztuk audiowizualnych 
 
 
4. Współpraca w zakresie muzyki dawnej 
 
 
5. Współpraca w dziedzinie teatru 
 
 
6. Informacje finansowe 
 
 
7. Promocja, informacja 
 
 
8. Inne 


