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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 25 MLN USD NA 
ULEPSZENIA W STANOWEJ LOKALIZACJI HISTORYCZNEJ OLANA  

   
Nowe centrum orientacyjne, utworzone w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego, poprawi doświadczenia zwiedzających  
   

Obejmuje duży projekt z zakresu malowania, nowy budynek do konserwacji 
oznakowania, instalację solarną, ogólne ulepszenia terenu  

  
Wizualizacje są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w ciągu najbliższych dwóch lat w stanowej 
lokalizacji historycznej w Olanie (Olana State Historic Site) zostaną zrealizowane istotne 
projekty modernizacyjne, w tym budowa Centrum Sztuki i Krajobrazu im. Frederica 
Church'a, nowego obiektu służącego jako wejście i przeznaczonego do poruszania się 
w tym historycznym miejscu w Hudson, w hrabstwie Columbia. Zaprojektowane w 
sposób zrównoważony, całkowicie elektryczne Centrum Kościelne im. Frederica będzie 
bramą dla wszystkich odwiedzających lokalizację historyczną w Olanie i jest głównym 
projektem inwestycji o wartości 25 mln USD.  
   
„Nowe projekty będą opierać się na dziedzictwie Olany – wizjonerskim domu, pracowni i 
projekcie krajobrazu artysty Frederica Church'a i jego rodziny”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Centrum im. Frederica Church'a wzbogaci tę spuściznę i pomoże 
powitać gości w jednym z najbardziej urzekających swoim pięknem miejsc w stanie 
Nowy Jork”.  
   
„Dzięki 25 mln USD na ulepszenia, Olana ponownie przywita gości z naszego i spoza 
naszego stanu, aby podziwiać zapierające dech w piersiach widoki i korzystać z 
programów edukacyjnych”, powiedział wicegubernator Delgado. „Dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie w to partnerstwo i zapraszamy wszystkich do ponownego 
odkrycia Olany”.  
   
W budynku znajdzie się przestronne lobby wejściowe, w którym będzie można kupić 
bilety i zorientować się w terenie, kawiarnia, toalety oraz sala wielofunkcyjna, do której 
przylegać będą zewnętrzne tarasy i ścieżki łączące się z historyczną siecią dróg 
powozowych w Olanie, dzięki czemu wszystkie 250 akrów tego historycznego 
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krajobrazu stanie się integralną częścią przestrzeni publicznej. Jako główny punkt 
wejściowy do Krajowego Obiektu Historycznego i historycznego miejsca w stanie Nowy 
Jork, które przyciąga ponad 200 000 odwiedzających rocznie, Centrum im. Frederica 
Church'a będzie bardzo widoczną, publicznie dostępną wizytówką zrównoważonego 
projektowania i budownictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.  
   
Olana była XIX-wiecznym domem, pracownią i zaprojektowanym krajobrazem artysty 
Hudson River School im. Frederica Edwina Church'a w Hudson. Te główne projekty są 
rezultatem prac nad wielokrotnie nagradzanym Strategicznym Planem Projektowania 
Krajobrazu (Strategic Landscape Design Plan) opracowanym w 2015 r. przez Zarząd 
Parków Stanu Nowy Jork (New York State Parks), The Olana Partnership, LA Group 
oraz Nelson, Byrd Woltz Landscape Architects. Plan ten otrzymał Krajową Honorową 
Dotację za Analizy i Planowanie w 2017 r. od Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Architektów Krajobrazu (American Society of Landscape Architects).  
   
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych w stanie Nowy Jork, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Ponad 200 000 osób odwiedzających Olanę będzie witanych przez 
spektakularne i przestronne nowe miejsce orientacyjne, a następnie będzie mogło 
spacerować, wędrować, robić pikniki, malować, fotografować i marzyć tak, jak robiła to 
rodzina Kościoła przed wiekami. Jesteśmy wdzięczni za nawiązanie współpracy z 
organizacją The Olana Partnership, innymi agencjami stanowymi oraz za otrzymanie 
dotacji w wysokości 1 mln USD z programu Stanowych i Miejskich Obiektów 
Publicznych (State and Municipal Facilities Program) przyznaną przez Członka 
Zgromadzenia Didi Barrett na rzecz lokalizacji historycznej w Olanie”.  
   
Prezes organizacji The Olana Partnership, dr Sean Sawyer, Washburn & Susan 
Oberwager, powiedział: „Pięćdziesiąt sześć lat temu prywatni obywatele i stan Nowy 
Jork połączyli siły, by ocalić Olanę przed zniszczeniem”. W ciągu następnych 
dziesięcioleci partnerstwo publiczno-prywatne w Olanie stało się narodowym wzorem 
zarządzania miejscami publicznymi. Dziś The Olana Partnership z radością wyznacza 
kolejny, wspaniały rozdział w historii Olany, w którym zaangażowanie naszego zarządu 
i sympatyków zostało połączone ze stanem Nowy Jork, by urzeczywistnić wizję 
Frederica Church'a dla nowych pokoleń”.  
   
Dodatkowe projekty w przyszłym roku obejmują: kompletne malowanie zewnętrzne 
zabytkowego budynku (1,5 mln USD); budowę nowoczesnego obiektu do konserwacji 
(6 mln USD); renowację tamy i rozlewiska, nowy parking zgodny z zasadami ADA, 
oświetlenie terenu pod gołym niebem i nasadzenia rodzimych gatunków roślin (2 mln 
USD).  
   
Wiceprezes ds. rozwoju stanu Nowy Jork i dyrektor wykonawczy ds. turystyki, 
Ross D. Levi, powiedział: „Poprzez program Market New York, I LOVE NY wspiera 
ważne regionalne projekty turystyczne, takie jak ulepszenia w Olanie. Ta wyjątkowa 
atrakcja, jaką jest ta „ścieżka przez historię”, pomaga opowiedzieć historię Doliny 
Hudson i w spektakularny sposób uzupełnia wszystko, co można zobaczyć i zrobić w 
regionie, od zabytkowych domów, przez parki rzeźb, po wyjątkowe jedzenie i napoje. 



Modernizacja Olany zmieni doświadczenia turystów w tym wartym zobaczenia miejscu, 
które wita gości z całego świata”.  
   
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen Harris, powiedziała: „NYSERDA z niecierpliwością czeka na postępy w 
modernizacji historycznej lokalizacji w Olanie, która posłuży jako model czystego i 
odpornego projektu z włączeniem efektywności energetycznej i cech elektryfikacji, 
czystej odnawialnej energii słonecznej i ładowania pojazdów elektrycznych dla 
ogólnego niższego śladu węglowego. Projekt ten wzmocni to, co już jest klejnotem w 
społeczności Hudson, a jednocześnie zapewni korzyści zdrowotne wynikające z 
bardziej ekologicznego miejsca z punktu widzenia odwiedzających, jak również z 
konserwacji zaplecza w celu wsparcia ustawy klimatycznej, aby zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych o 85% do 2050 roku”. 
  
Senator stanu Nowy Jork, Daphne Jordan, powiedziała: „Lokalizacja historyczna w 
Olanie to architektoniczny, kulturalny i artystyczny cud. Jest rzeczą niemal niemożliwą 
wyrazić to, jakie mamy szczęście, że ten narodowy skarb jest tak dostępny dla naszych 
lokalnych społeczności. Za każdym razem, gdy odwiedzam Olanę, czuję inspirację, 
dowiaduję się czegoś nowego i jeszcze bardziej doceniam geniusz, talent i niezrównaną 
wizję Frederica Church'a. Olana jest jednym z prawdziwych zabytków kultury 
amerykańskiej i cieszę się, że projekt ulepszeń kapitałowych o wartości 25 mln USD 
posuwa się naprzód, zwłaszcza budowa Centrum im. Frederica Church'a. Składam 
wyrazy uznania dla gubernator Hochul i komisarza ds. parków stanowych Kulleseida za 
kontynuowanie tej inicjatywy i za to, że nasze stanowe lokalizacje historyczne i parki 
niezmiennie są publicznym priorytetem. Nie mogę doczekać się, aby tu wrócić i 
zobaczyć ukończony projekt oraz wiele nowych, wspaniałych dodatków do Olany, która 
jest prawdziwym skarbem dla naszej Doliny Hudson, Capital Region i całego stanu”.  
   
Członkini Zgromadzenia, Didi Barrett, powiedziała: „Olana, klejnot w koronie Doliny 
Hudson, jest mekką dla tych, którzy uwielbiają amerykańską sztukę, wspaniałą 
architekturę, wspaniałe wycieczki i zapierające dech w piersiach widoki”. Nowe Centrum 
Turystyczne im. Frederica Church'a przybliży odwiedzającym postać człowieka 
stojącego za tym punktem orientacyjnym, XIX-wiecznego malarza, architekta, farmera i 
działacza społecznego, którego spuścizna pozostaje aktualna także w XXI wieku. 
Miałam przyjemność niedawno zabezpieczyć grant legislacyjny w wysokości 1 mln 
USD, który pomoże wesprzeć budowę tego nowego, neutralnego pod względem emisji 
dwutlenku węgla centrum dla zwiedzających, dlatego dziękuję gubernator Kathy Hochul 
zarówno za jej niezłomne uznanie dla Olany, jak i za dostrzeżenie jej wpływu 
ekonomicznego na nasz region i stan”.  
  
Burmistrz, Kamal Johnson, powiedział: „Pragnę podziękować gubernator Hochul za 
uznanie lokalizacji historycznej w Olanie za architektoniczny i kulturowy cud, którym to 
miejsce jest. Nowe, neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla Centrum 
Turystyczne Kościoła im. Frederica będzie doskonałym wprowadzeniem do regionu dla 
odwiedzających i przypomni mieszkańcom, dlaczego uwielbiają nazywać Dolinę 



Hudson swoim domem. Nie mogę doczekać się, aby po zakończeniu tego projektu móc 
cieszyć się odnowionym miejscem i wszystkim, co Olana ma do zaoferowania”.   
  
Firma TOP zebrała około 10 mln USD w postaci prywatnych darowizn i dotacji, w tym 
1,4 mln USD w ramach dotacji na rozwój turystyki regionalnej z programu Market NY 
(Market NY Regional Tourism Grant) realizowanego przez Empire State Development 
oraz 1,8 mln USD w ramach programu dotacji na rozwój gospodarczy społeczności 
neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla (Carbon Neutral Community 
Economic Development Grant Program) realizowanego przez Urząd ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA).  
   
W projekcie nowego Centrum Kościelnego im. Frederica zastosowano system całego 
budynku, aby osiągnąć niski wpływ na środowisko naturalne i zredukować zużycie 
energii przy minimalnych kosztach konserwacji. Rozszerzy ono również możliwości 
zwiedzania Olany, służąc jako baza dla programów interpretacyjnych i rekreacyjnych w 
całym regionie. Rozpoczęcie budowy planowane jest na wiosnę 2023 r., a otwarcie na 
wiosnę 2024 r. Element solarny zostanie dopiero zaprojektowany.   
   
Jako uzupełnienie Centrum im. Frederica Church'a i jego działalności, rozpoczęto już 
projektowanie rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku obsługi technicznej 
Olany. Budynek będzie miał nowe funkcje, takie jak urządzenia elektryczne i stacje 
ładowania pojazdów oraz ulepszone zaplecze dla pracowników. Usprawnienia w 
miejscu budowy obejmą lepszą cyrkulację w obszarze konserwacji i wokół niego, z 
uwzględnieniem ulepszonych pomieszczeń do przechowywania sprzętu i materiałów. 
Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec 2024 r.  
   
Projekt obejmuje również pomalowanie w 2023 r. zewnętrznej części Olany, w tym 
okien, drzwi, ganków i ozdobnych gzymsów. Częścią projektu będzie również 
ograniczona renowacja stolarki i usunięcie azbestu z szyb okiennych.  
   
Ponadto trwają prace nad udoskonaleniem Historycznego Kompleksu Farm, 
przeniesieniem tymczasowego parkingu w kompleksie farm, aby przywrócić 
historyczny, liczący jeden akr ogród z zapleczem kuchennym, poprawą oświetlenia, 
stworzeniem parkingu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (ADA) w pobliżu 
Cosy Cottage oraz naprawą tamy i rozlewiska w jeziorze.  
   
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) zarządza ponad 250 parkami, 
miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi, przystaniami i 
innymi obiektami, które odwiedza ponad 78 milionów osób rocznie. Więcej informacji o 
tych obszarach rekreacyjnych można znaleźć na stronie www.parks.ny.gov, w 
bezpłatnej aplikacji mobilnej NY State Parks Explorer lub dzwoniąc pod 
numer 518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu na 
Facebooku, Instagramie i Twitterze.   
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