THE INFLUENCE OF
EUROPEAN CULTURAL
HERITAGE 2018
ON LOCAL INITIATIVES
WPŁYW INICJATYW EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO 2018
NA INICJATYWY LOKALNE

*

2018 was the year of European Cultural Herritage
* The motto was:
„The Past Meets the Presence Here”
* Rok 2018 był Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.
• Hasłem roku było „Tu przeszłość spotyka się z przyszłością”

•hashtag

#EuropeForCulture

DZIEDZICTWO KULTUROWE
u

u
u

Cultural heritage influences our live and society. It is
present in buildings, landscape, archaeology and art, as
well. It is not only literature, art and beautiful objects
but also craft, local legends, traditional cuisine, songs and
films.
The cultural heritage is the bond that connects and helps
to understand places we live in.
This heritage is not only the inharitance from our
ancestors but also the base of our future.

u

Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo. Jest obecne w budynkach, krajobrazie, archeologii, sztuce. Nie tworzą go jednak tylko literatura, sztuka i piękne
przedmioty, ale też rzemiosło, opowieści, tradycje kulinarne, piosenki, filmy.

u

Dziedzictwo kulturowe łączy nas i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy.

u

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spadek po poprzednich pokoleniach – to także fundament naszej przyszłości.

THE AIM OF EUROPEAN YEAR
of CULTURAL HERITAGE
CEL ERDK 2018

u

The aim of EYCH 2018 was to encourage many people
to discover and learn about european cultural
heritage as our common wealth and strenghten the
affiliation with European family.

u

In Poland the International Cultural Centre in Cracow
was the coordinator of all celebrations of EYCH.

u

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) było zachęcenie jak największej liczby
osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do
wzmocnienia
poczucia
przynależności
do
wspólnej
europejskiej
rodziny.
W Polsce koordynatorem działań związanych z realizacją obchodów było Międzynarodowe Centrum Kultury w
Krakowie.

WHY EYCH 2018?
DLACZEGO ERDK 2018?

to promote sharing of cultural heritage of Europe and to
appreciate it as a common wealth,
u to increase knowledge of common history and values,
u to strenghten affiliation with Europe,
u to save, to protect, to use, to develop and to promote cultural
heritage of Europe and to hihglight its meaning and to promote
our national heritage as well.
u

u

aby promować dzielenie się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniać go jako dobro wspólne

u

aby zwiększyć wiedzę na temat wspólnej historii i wartości

u

aby wzmocnić poczucie przynależności do Europy.

u

aby skuteczniej zachować, chronić, wykorzystywać, rozwijać i promować dziedzictwo kulturowe Europy oraz podkreślać jego znaczenie oraz promować
dziedzictwo kulturowe naszego kraju.

WHO WAS THE RECIPIENT?
DO KOGO BYŁY SKIEROWANE DZIAŁANIA?

kids
u teenagers
u the area of cultural heritage
u all people interested in
u

u

dla dzieci

u

dla młodzieży

u

dla sektora dziedzictwa kulturowego

u

a także do wszystkich zainteresowanych!

IN THIS YEAR EYCH LABELS WERE GIVEN
W ROKU OBCHODÓW ERDK PRZYZNANE BYŁY ZNAKI DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO.

u

The laureates in Poland were:

The Constitution of May 3,
Gdańsk Shipyard
monuments related to Lublin Union
as three out of sixteen laureates of EYCH Label
u

Laureatami przyznanych znaków w Polsce są: Konstytucja 3 Maja, Stocznia Gdańska i zabytki Lublina związane z Unią Lubelską,
które znalazły się wśród 16 laureatów Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

EUROPEAN CAPITALS of CULTURE
EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY

u

u

Every year European Union choose two cities to
be European Capitals of Culture. In 2016 it was
Wrocław. The city had the opporunity to present
during one year itself, area and country
Co roku zostają wybrane przez Unię Europejską dwa miasta, które stanowią europejskie stolice kultury. W 2016 roku był taką stolicą
WROCŁAW, który w ciągu jednego roku mógł zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa.

THE EVENTS OF EYCH IN 2018
WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH ERDK 2018

u

cultural events , performances, exhibitions and festivals

u

the campaigns, workshops, study visits and international
exchanges,

u

informational campaigns, promotional events,

u

conferences, simposiums, debates, science researches,

u

multimedia projects.

u

wydarzenia kulturalne, przedstawienia, wystawy, festiwale

u

kampanie edukacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany międzynarodowe

u

kampanie informacyjne, działania promocyjne

u

konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe

u

projekty multimedialne.

LGD AS A PART OF EYCH 2018
LGD W OBCHODACH ERDK 2018

u

Our association Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna
Sprawa joined the EYCH through organisation (or
coorganisation) of some events, meetings and concerts. In
January 2018 started with the concert of four brass bands
and a trully talented vibraphonist. The concert was in one
of the towns we work in.

u

Nasze stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa także włączyło się w obchody Europejskiego
Roku Dziedzictwa Kultury organizując lub współorganizując szereg imprez, spotkań i koncertów. Już w styczniu 2018
roku rozpoczął się cykl obchodów zapoczątkowany koncertem 4 orkiestr dętych oraz zdolnego wibrafonisty. Koncert
odbył się w jednej z miejscowości naszego obszaru działania

LGD AS A PART OF EYCH 2018 LGD
W OBCHODACH ERDK 2018 – c.d.

u

In June we organised Pałuki Folk Festival

u

W czerwcu zorganizowaliśmy Pałucki Festyn Ludowy

LGD AS A PART OF EYCH 2018
LGD W OBCHODACH ERDK 2018 – c.d.

u

u

There were kids and local folk bands and even
kindergarden kids presenting songs. About thirty
exhibitors, four folk bands and kids from four
kindergadens appeared there. During the event
interactive stalls could be found such as: Pałuki
embroidery, blacksmith, painting for kids and teens,
pottery and basketmaking.
Na scenie przeplatały się występy dzieci oraz kapel ludowych i grup przedszkolnych. W festynie udział wzięło około 30 wystawców, 4 kapele
oraz dzieci z czterech przedszkoli. Podczas festynu zostały zorganizowane stoiska interaktywne tj. stoisko z haftem pałuckim/regionalnym,
stoisko garncarza, stoisko kowala, został również zorganizowany kącik malarski dla dzieci i młodzieży, a także po raz kolejny, zostały
zorganizowane warsztaty plecionkarskie

LGD AS A PART OF EYCH 2018
LGD W OBCHODACH ERDK 2018 – c.d.

u
u

Due to our support two local rappers released their
albums
Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa przyczyniła się do wydania płyty dwóch lokalnych raperów

LGD AS A PART OF EYCH 2018 LGD W
.
OBCHODACH ERDK 2018 – c.d

u

u

In June 2018 there was a conference to celebrate 10th
anniversary of our presence. Co-founders took part in it
and a concert of operetta band from Bydgoszcz Pomerania
Filharmony was held.
W czerwcu 2018 roku odbyła się konferencja z okazji 10 – lecia istnienia LGD Pałuki -Wspólna Sprawa, w której udział wzięli
współzałożyciele LGD, podczas której wystąpił zespół operetkowy z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

LGD AS A PART OF EYCH 2018
.
LGD W OBCHODACH ERDK 2018 – c.d

u

u

Moreover, in boroughs, that are members of LGD,
organised many events promoting cultural heritage of our
area. It gave the opportunity to meet with folk art, crafts,
past customs that are the inheritance of our ancestors.
Ponadto w gminach, które są członkami LGD odbyło się szereg imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu, dające
okazję do zetknięcia się ze sztuką ludową, rzemiosłem i dawnymi zwyczajami, które są kultywowane na naszym terenie jako
dziedzictwo naszych przodków

THANK YOU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

