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KOMUNIKATY

teatralne. W woj. ∏ódzkim nato-
miast mo˝na by∏o uczestniczyç 
w prezentacji Êredniowiecznych
dzie∏ muzyki wokalnej, technik ma-
larskich i literatury. Ponadto odby-
wa∏y si´ koncerty, warsztaty dla
dzieci i m∏odzie˝y. Zosta∏y udo-
st´pnione do zwiedzania najcen-
niejsze zabytki architektury.
Podczas obchodów w woj. pomor-
skim otwarta zosta∏a wystawa pn.
„Znaki Krajobrazu Pomorskiego
– dziedzictwo utracone”, a tak˝e
nastàpi∏a inauguracja konwersa-
torium „Znaki Ziemi Pomorskiej”.
Dodatkowo Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, oddzia∏ w S∏up-
sku, zorganizowa∏o imprez´ “Po-
morze – nasz region, nasza oj-
czyzna, nasza Europa”, podczas
której mia∏a miejsce prelekcja 
i objazd pod has∏em „Poznajemy
zabytki kaszubszczyzny”.

Na Mazowszu przygotowano 
i zrealizowano program o bardzo
urozmaiconym charakterze. Udzia∏
w obchodach wzi´∏o 21 placówek
kulturalnych. Odby∏y si´ dwa fes-
tyny w Czersku i w Sochaczewie,
wycieczka dla mieszkaƒców Ma-
zowsza „Zabytkowa architektura
przemys∏owa Warszawy”, mo˝na
by∏o zwiedziç miejsca zazwyczaj
niedost´pne: Forty Wawrzyszew-
skie, fabryk´ Norblina, wytwórni´
wódek, starà zajezdni´ tramwa-
jowà, starà, zabytkowà gazowni´.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W2003 r. odby∏y si´ w Polsce
po raz jedenasty Europejskie

Dni Dziedzictwa, nad którymi pa-
tronat honorowy objà∏ Waldemar
Dàbrowski, Minister Kultury RP. 

Europejskie Dni Dziedzictwa
organizowane sà od 1992 r. z ini-
cjatywy Rady Europy i pod pa-
tronatem Unii Europejskiej. Od
dwóch lat koordynatorem obcho-
dów jest Centro National de Cul-
tura w Lizbonie, wczeÊniej funkcj´
t´ pe∏ni∏a Fundacja Króla Bau-
douina z Brukseli. Uroczyste otwar-
cie obchodów tego europejskiego
Êwi´ta mia∏o miejsce w Dublinie,
w Irlandii, 6 wrzeÊnia 2003 r.

Polska by∏a jednym z 47
paƒstw bioràcych udzia∏ w obcho-
dach. Mi´dzy 18 a 21 wrzeÊnia
odby∏y si´ liczne imprezy, które
mia∏y na celu przede wszystkim
kszta∏towanie to˝samoÊci kultu-
rowej poprzez bezp∏atne udo-
st´pnienie muzeów i wn´trz za-
bytkowych budowli oraz prezen-
tacj´ poszczególnych regionów 
i przybli˝enie problematyki ochro-
ny dóbr kultury. W ramach obcho-
dów organizowane by∏y tak˝e war-
sztaty, konferencje, widowiska ar-
tystyczne i wystawy.

W Polsce animatorami sà 
przede wszystkim organizacje po-
zarzàdowe, które wspó∏pracujà
z Krajowym OÊrodkiem Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków oraz

z Regionalnymi OÊrodkami Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
Wojewódzkimi S∏u˝bami Ochrony
Zabytków, w∏adzami miejskimi 
i samorzàdowymi.

Tematyka obchodów Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Polsce
by∏a bardzo zró˝nicowana. Ch´ç
wspólnego Êwi´towania i celebro-
wania uroczystoÊci wyrazi∏o 11 wo-
jewództw: kujawsko-pomorskie,
lubelskie, ∏ódzkie, ma∏opolskie,
mazowieckie, podlaskie, pomor-
skie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie, war-
miƒsko-mazurskie i wielkopolskie.

Celem obchodów w tych wo-
jewództwach by∏o przybli˝enie
spo∏ecznoÊci lokalnej zabytko-
wych obiektów ma∏o znanych bàdê
zapomnianych. W woj. lubelskim,
odbywa∏y si´ projekcje filmowe,
warsztaty plastyczne, liczne kon-
certy, wystawy i improwizacje
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Warsaw, Marek Marzec, head of
www.Polska.pl. Alojzy Orszulik,
the bishop of the diocese of
¸owicz, Prof. Dr. hab. Micha∏
Kleiber, the Minister of Tele-
communication, Ryszard Mikliƒ-
ski, Vice-Minister of Culture, and

Senator Gra˝yna Staniszewska
shared their observations with 
the other participants of the 
presentation. 

The meeting ended with a brief
discussion which expressed ap-
preciation for the organisers’ 

initiative and stressed the neces-
sity of its further continuation and
development.

The presentation closed with
artistic performances given by the
local school children and students
and an Old Polish reception. 
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The year 2003 marked the
eleventh European Heritage

Days held in Poland under the
honorary patronage of  Waldemar
Dàbrowski, Minister of Culture
of the Republic in Poland. The
event was attended by eleven
voivodeships. 

The  prime intention of  the
numerous meetings which took
place on 18-21 September was to
shape cultural identity by means
of free-of-charge access to muse-
um exhibitions and interiors of
historical buildings, a presenta-
tion of particular regions and the

protection of cultural property.
The European Heritage Days
included education workshops,
conferences, artistic shows, exhi-
bitions, festivities, folklore per-
formances, etc.  

THE EUROPEAN HERITAGE DAYS

W obchody zaanga˝owa∏o si´ ca-
∏e woj. mazowieckie. W samej tyl-
ko Warszawie udost´pniono bez-
p∏atnie wejÊcie do dwunastu mu-
zeów oraz Ogrodu Botanicznego.
Atrakcje kulturalne oferowa∏y tak-
˝e Sochaczew, Tu∏owice, Czersk,
Liw, Kadzid∏o i Przysucha.

W pozosta∏ych wojewódz-
twach odbywa∏y si´ konferencje
popularnonaukowe, festyny i wy-
st´py folklorystyczne, zwiedzanie
z przewodnikami miast, zabytko-
wych miejsc, muzeów. Zaintereso-
wanie wzbudzi∏y kiermasze ksià˝-
kowe, wystawy oraz warsztaty edu-
kacyjne. Ca∏oÊç uÊwietni∏y de-
gustacje potraw regionalnych.

Patronami medialnymi obcho-
dów na Mazowszu by∏y: TVP 3,
Gazeta Wyborcza”, WiK, „Wel-
come to Warsaw”, Radio Klasyka,
Tok FM, Rock Radio Mazowsze.


