
Max i Julka
Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszy Europejskich 
z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

Jego celem było przywrócenie 
Ogrodom Dolnym Zamku Królewskiego 
– dawnej rezydencji królów i władców 
Polski – ich historycznego wyglądu 
i świetności. Cały obszar projektu 
jest wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Inwestycja, 
która powstała z wykorzystaniem 
historycznych materiałów źródłowych, 
obejmuje zarówno odtworzenie dawnej 
szaty roślinnej i krajobrazowej, jak 
i stworzenie instalacji technicznych – 
nawadniających i oświetleniowych.

Podobnie jak Starówka, tak i Zamek 
Królewski uległy zniszczeniu 
podczas II. wojny światowej. Dzięki 
zrealizowanemu projektowi udało się 
wiernie odtworzyć Ogrody Dolne. Tym 
samym po wielu latach, zakończyła się 
odbudowa Zamku Królewskiego.

Teraz jest to miejsce chętnie 
odwiedzane przez mieszkańców 
Warszawy oraz turystów z różnych 
regionów Polski i stron świata.

Projekt realizuje cele Działania 8.1 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury” Programu 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

*    *    *

Po więcej informacji nt. programu, 
projektów i unijnych obszarów wsparcia 
zapraszamy na: www.pois.gov.pl oraz 
www.mapadotacji.gov.pl

Materiał promocyjny finansowany ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oglądajcie 
i czytajcie, 
bo warto!

Hej! To 
znowu my! 

Max i Julka - duet 
ambitnych reporterów, 
którzy śledzą efekty 
realizacji projektów 

unijnych.

Pięknie 
przy-

strzyżona 
zieleń!

Wcześniej 
było tak, jakby 
ktoś zapomniał 

dokończyć budowę 
Zamku…

Robi 
wrażenie. 

Można 
patrzeć 

i patrzeć.

Spójrzcie 
na te rabaty, 

fontannę, 
kwiaty…

Brawo! 
Nie każdy o tym 

wie.

Niektóre 
z nich zasadzono 
przed II wojną 

światową.

jak tu pięknie! 
Ile kwiatów! I te 

owady, ptaki… białe 
ławki…

Uśmiech, 
proszę!

Dobrze, że 
fundusze unijne tak hojnie 

wspierają działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego.

Dawnym 
władcom 
nie udało 

się odbudować 
ogrodów - udało 

się nam w 21. 
wieku.

marzyłem, 
by odtworzono 

Dolne 
Ogrody Zamku 

Królewskiego. 
I stało się!

Było 
to 

możliwe 
dzięki 

wsparciu 
funduszy 
europej-

skich!

Ale 
pięknie! Jak 
Canaletto!

Sensacja! 
Ktoś maluje obraz 
w Ogrodach Zamku!

ślimak trasy WZ przeciął tereny 
dawnych zamkowych ogrodów.

A to 
najważniejszy 

składnik ogrodu: labirynty 
zabytkowych drzew.

Magiczny 
Ogród. Zielona 

wyspa w centrum 
wielkiego miasta. Na 

pewno przyjdę tu 
jeszcze malować.

Reporterski duet Na tropie projektów unijnych

ODTWORZENIE 
OGRODÓW DOLNYCH 
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 
W WARSZAWIE


