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Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 11 marca 2020 roku  ogłosiła 
światową  pandemię koronawirusa. W tej sytuacji zdecydowaliśmy 
zastosować zasadę siły wyższej (force majeure). Zgodnie z zasadą 
ostrożności, która jest podstawą wszystkich naszych działań, 
musieliśmy odroczyć lub odwołać przeważającą część naszych działań, 
zarówno tych planowanych, jak i tych, które były już w trakcie realizacji. 

Prace nad badaniami tras dziedzictwa 
kulturowego 
 
W ostatnich miesiącach koncentrowaliśmy, na poszukiwaniu 
i projektowaniu tras, wdrażaniu ich oraz wykorzystaniu w praktyce 
wiedzy i umiejętności rozwijanych w poprzednich fazach projektu. 

Wyniki tych etapów pracy, nabyta wiedza i umiejętności, miały 
wspomóc osoby starsze w dzieleniu się się swoją wiedzą z rówieśnikami 
i podejmowaniu roli “interpretatora”  dziedzictwa kulturowego. Jest to 
zgodne z filozofią projektu, aby doświadczać wartości dziedzictwa 
poprzez aktywność i ruch. 

W tej fazie projektu grupa osób starszych w każdym z krajów 
partnerskich, w oparciu o nabyte umiejętności definiowania 
i  projektowania “tras aktywnego dziedzictwa promujących zdrowy styl 
życia”, zaprojektowała i wyznaczyła w terenie wymyślone przez siebie 
ścieżki. Trasy zapisano przy użyciu aplikacji WIKILOC. 

Wybrane zasoby dziedzictwa będą służyły podkreśleniu wartości 
dziedzictwa, takich jak: wyjątkowość, rzadkość występowania, 
reprezentatywność, dostępność, wartość sentymentalna, symboliczna, 
artystyczna, ikoniczna, religijna itp. 

Przynajmniej jedna z tras opracowanych w każdym kraju odnosi się do 
związków człowieka z przyrodą, ich wzajemnych powiązań oraz 
współoddziaływania. 

Projekt HEiM – aktualności 

W bieżącym numerze: 

1 Informacje bieżące  
2 Podsumowanie działań 

organizacji partnerskich w 
okresie od stycznia do marca 
2020 roku w: Hiszpanii, 
Chorwacji, Islandii i w Polsce. 

3 Przyszłe działania 

“Heritage in Motion" – Projekt 
“Dziedzictwo w ruchu" ma na celu 
promowanie wiedzy o dziedzictwie 

na poziomie lokalnym i 
europejskim w celu promowania 

wartości związanych 

z dziedzictwem kulturowym, co 
czyni z niego podstawowy 

element rozwoju społeczeństwa 
europejskiego. 
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Trasy hiszpańskie wybrano z propozycji komitetu ekspertów i uczestników 
projektu. Zespoły wybrały się na wycieczki terenowe i wypełniły wspólnie 
stworzone karty, aby zdecydować, które elementy będą częścią trasy. Po 
dwóch miesiącach badań przystąpiliśmy do opisania wyznaczonych tras. W 
momencie wybuchu epidemii Covid-19 prace były na bardzo 
zaawansowane. To niepowodzenie nie powstrzymało grup pracujących nad 
projektem. Członkowie kontynuowali swoje działania online, co pozwoliło 
na dokończenie tekstów, tłumaczeń i umieszczeniu materiałów na WIKILOC. 
Wyznaczyliśmy następujące trasy: 
  Alicante - historyczne dziedzictwo stolicy 
 Przyroda i przemysł Alcoy. Klejnot modernizmu, główne 

przemysłowe miasto Alicante z początku XX wieku  
 La Vila Joiosa - szlak koncentruje się na relacji między morzem a 

człowiekiem 
 Fontilles, model osady i sanatorium dla chorych na trąd  
 La Serra Gelada i rzymska willa El Albir 
 Xàbia (Jávea), kamień tufowy i kamień suchy 

Hiszpania 

We współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zagrzebiu oraz Publicznym 
Uniwersytetem Otwartym, ponad rok temu rozpoczęliśmy realizację projektu 
HeIM. W ramach projektu chcieliśmy odkryć ukryte skarby Zagrzebia, coś, co 
pokolenie 50+ rozpozna jako dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Po 
wstępnych badaniach przeprowadzonych jesienią 2019 r., grupa 20 uczniów 
uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych. Od grudnia 2019 r. zaczęliśmy 
czytać książki i artykuły o historii Zagrzebia, a także zapisywać własne 
wspomnienia. Kiedy ruszyliśmy z projektem, nie wiedzieliśmy, że w bardzo 
krótkim czasie Zagrzeb będzie musiał stawić czoła nie tylko złośliwemu 
wirusowi (COVID-19), ale także trzęsieniu ziemi.  
W niedzielę 22 marca o 6.24 nad ranem Zagrzeb obudził się wraz z drżeniem 
okien, ścian, spadającymi książkami, kamieniami oraz dźwiękiem, którego nikt 
z nas nigdy nie zapomni. To trzęsienie ziemi pozostawiło trwały ślad na całym 
naszym dziedzictwie kulturowym. Zdjęcia, które zrobiliśmy podczas pracy nad 
tym projektem, pozostaną już tylko długotrwałym wspomnieniem miasta 
sprzed trzęsienia ziemi. Zatem, przyszli goście Zagrzebia i użytkownicy WIKILOC 
zobaczą miasto w taki sposób, jak znaliśmy je kiedyś, a jednocześnie nowe, 
zranione, ale miejmy nadzieję również zdrowiejące, żeby stać się nie tylko 
piękniejszym, ale i silniejszym… 

Chorwacja 

Oczekujemy , że utworzone 
aktywne trasy będą 

promować  
i zwiększać aktywność 

starszych osób dorosłych, 
jednocześnie zwiększając ich 

zainteresowanie 
odwiedzaniem i poznawaniem 

europejskiego dziedzictwa. 

Projekt HeiM to Projekt związany z 

aktywnym odkrywaniem 

dziedzictwa kulturowego. taka jest 

właśnie filozofia naszego projektu. 

Dlatego będziemy aktywnie 

pracować nad zaprojektowaniem 

szlaków dziedzictwa promując w ten 

sposób zdrowy styl życia”. 
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Islandia 
Na Islandii są badane oraz dokumentowane na WIKILOC trasy 
dziedzictwa. Powstało pięć różnych tras spacerowych, a są nimi: 
 Spacer podczas przesilenia na wyspie Videy obejmujący 

odkrywanie, poznawanie budynków i ruin z okresu od XIV do XIX 
wieku. 

 Spacer po Ellidaardalur, po dolinie w Reykjaviku oraz wzdłuż 
starej trasy odwiedzanej przez Islandczyków, a także przez 
zagranicznych członków rodzin królewskich i odkrywców. 

 Dzieła sztuki w centrum Reykjavíku. Rzeźby i sztuka plenerowa 
wykonane głównie przez artystów, wykształconych w 
europejskich szkołach artystycznych. 

 Dziedzictwo historyczne Laugarnes i Kirkjusandur w Reykjaviku. 
Historia wczesnego osadnictwa i ekspansji przemysłowej. 

 Nagrobki na cmentarzu Hólavalla, uważanego w Europie za 
wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i artystyczne. 

Do zespołów pracujących na trasach należą uczestnicy programu 
szkoleniowego i specjaliści islandzkiego zespołu HeiM. Prace zostaną 
zakończone w maju 2020 r. 

Polska 
W ostatnich miesiącach projektowaliśmy ścieżki naszego dziedzictwa 
kulturowego. Zbieraliśmy informacje, opisywaliśmy trasy. 
Przygotowaliśmy I wyznaczyli trasy  pięciu ścieżek tematycznych:  
 Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie. Od małej Marysi do słynnej 

na cały świat Marii Skłodowskiej-Curie. 
 Las Bielański - Puszcza w centrum miasta. Od ascezy do centrum 

rozrywki. 
 “Słodka Warszawa”. Śladami warszawskich cukierników. 
 Warszawa trasami Chopina - dziedzictwo wirtuoza. 
 Otwockie świdermajery. Drewniane perły podwarszawskiej 

architektury. 
Rozpoczęliśmy testowanie ścieżek, redagowanie ich opisów, 
fotografowanie. Przebyte trasy zapisywaliśmy w zasobach Wikiloc, 
utrwalając współrzędne oraz fotografie obiektów itp. Niestety 
sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do przerwania prac na 
początku marca.  
Dzisiaj w sposób szczególny widzimy wartość ciągłego odkrywania, 
interpretacji i ochrony otaczającego nas świata. Propagowanie 
szacunku do ochrony dziedzictwa I szczególną rolę, jaką w tym 
procesie mogą odegrać osoby starsze, ich wspomnienia oraz osobisty 
stosunek do miejsc dziedzictwa kulturowego. 
 

 

Wybrane zasoby dziedzictwa 

posłużą jako przykłady,  

by promować takie wartości 

dziedzictwa jak: rzadkość 

występowania, 

reprezentatywność, dostępność, 

wartość sentymentalna, 

symboliczna, artystyczna, 

ikoniczna, religijna, wojskowa  

i technologiczna. 
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Organizacje partnerskie 

Uczestnicy projektu w krajach partnerskich przygotowali, wyznaczyli  różne trasy dziedzictwa, które 
zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w celu ułatwienia dostępu do podjętych badań. 

Przygotowane przez każdego partnera trasy dziedzictwa kulturowego, opisane w języku angielskim 
zostały udostępnione  na Wikiloc i na stronie projektu: https://www.heimheritage.eu/ 

Międzynarodowego spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich zaplanowane w kwietniu 2020 
w Warszawie (Polska), zostało odwołane z powodu epidemii COVID-19. 

   

 

Planowane działania 

Permanent University of the University of Alicante 
Spain 

Contact person: Marian Alesón Carbonell 
upua.internacional@ua.es 

web.ua.es/upua 

U3A Reykjavik 
Iceland 

Contact person: Ingibjorg Gudlaugsdottir 
Ingibjorg.rannevig@gmail.com 

www.u3a.is 

Towarzystwo Demokratyczne Wschód 
Poland 

Contact person: Aleksandra Kujawska 
akujawska@tdw.org.pl 

www.tdw.org.pl 

Pucko otvoreno uciliste Zagreb 
Croatia 

Contact person: Tihomir Ziljak 
tihomir.ziljak@pou.hr 

www.pou.hr 


