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OPACTWO POCYSTERSKIE W PELPLINIE 
odzyskuje dawny blask

już tylko tygodnie dzielą nas od ukończenia w Pelplinie projektu 
powołania kociewskiego Centrum kultury. 

dobiegają końca prace w ramach projektu dotyczącego powołania 
kociewskiego Centrum kultury. Instytucja będzie zarządzać obiektami 
wchodzącymi w skład zespołu pocystersko-katedralnego, który w 2014 r. 
uznany został za pomnik historii. działalność instytucji skupiać się będzie 
na przygotowaniu i realizacji uatrakcyjnionej, nowoczesnej oferty tury-
styczno-edukacyjnej. 

obok zorganizowania samego kCk w projekcie przewidziano szeroko 
zakrojone prace remontowe i modernizacyjne przy trzech budynkach, któ-
re znajdą się w zarządzie nowo powołanej instytucji: pochodzącym z XV 
wieku domu bramnym, tzw. domu sióstr z pierwszej połowy XIX wieku 
(powstanie w nim dom artysty) oraz współczesnym budynku biblioteki 
(przyszłe kociewskie Centrum edukacji i kultury).

niemal wszystkie prace remontowe zostały już zakończone. w budynku 
kociewskiego Centrum kultury i edukacji wykonano m.in. wzmocnienie 

konstrukcji, remont dachu, nową elewację, nową klatkę schodową oraz 
adaptację wnętrz: wymieniono okna, posadzki, drzwi, zmodernizowano 
instalację elektryczną i sanitarną. budynek umożliwi organizację najróż-
niejszych wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych – od warsztatów 
i lekcji, przez sympozja i prezentacje, po wystawy i koncerty. 

w dawnym domu sióstr do tej pory osuszono mury i założono izo-
lację przeciwwilgociową, przeprowadzono także naprawy więźby da-
chowej. dobiega również końca przebudowa wnętrz, w ramach której 
zmodernizowano wszystkie instalacje: grzewczą, sanitarną, elektryczną 
i wentylacyjną, wydzielono nowe pomieszczenia i klatkę schodową, 
wymieniono posadzki i drzwi wewnętrzne. w obiekcie powstanie dom 
artysty, który służyć będzie jako zaplecze lokalowe dla najróżniejszych 
imprez kulturalnych w Pelplinie. 

kończą się również prace przy domu bramnym: wykonano remont 
dachu z blacharką, a także roboty we wnętrzach, gdzie wzmocniono 
stropy oraz zmodernizowano instalację elektryczną i sanitarną. wymie-
niono tynki i posadzki, powstały toalety dostosowane do użytku przez 
osoby niepełnosprawne, a obecnie trwa odnawianie elewacji. wszystkie 
budynki posiadać będą również nowoczesne systemy przeciwpożarowe 
i monitoring. Trwają także zakupy wyposażenia niezbędnego do prowa-
dzenia działalności w budynkach kCk.

aktualnie prace koncentrują się na zagospodarowaniu terenu,  
na którym znajdują się obiekty objęte projektem. 

PRzYPOmNIjmY:
w listopadzie 2017 roku projekt diecezji Pelplińskiej pn. „utworzenie kociew-
skiego Centrum kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków 
opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” uzyskał dzięki pozytywnej decyzji 
Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wyso-
kości 12 482 821,83 zł z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII: ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 14 823 186,75 zł.


