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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2017 

 
Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie zaprasza mieszkańców całej Polski (i nie tylko) do udziału 

w międzynarodowej akcji „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictw krajobrazu. Dookoła Polski 1936”.   

Zaproszenie kierujemy szczególnie do mieszkańców Piasków, Fajsławic, Łopiennika, Krasnegostawu, 

Starego Zamościa, Zamościa, Żółkwi i okolic pomiędzy tymi miejscowościami, ale też do wszystkich 

miłośników historii, turystyki, krajoznawstwa w Polsce i za granicą.  

Podczas tej akcji odkrywamy krajobrazy Polski 1936 roku i ich współczesne oblicza.  

W 1936 roku Aleks Mazur i Paweł Słodczyk z Koszęcina obeszli Polskę dookoła. Od dwóch lat 

podążamy ich tropem w poszukiwaniu śladów ich wyprawy, ale też wspomnień o osobach, miejscach, 

instytucjach, organizacjach... W tym roku, zgodnie z tematem Europejskich Dni Dziedzictwa, 

stawiamy na krajobrazy.  

Co proponujemy?  

Wyrusz na wyprawę, wycieczkę, spacer, mikrowypad fragmentem trasy podróży sprzed  

80 lat i zarejestruj spotkane krajobrazy: podwórek, ulic i placów, dworców, łąk, pól, lasów, brzegów 

rzek i jezior, górskich …  

Zajrzyj do archiwów – domowych, organizacyjnych, zawodowych, urzędowych, cyfrowych  

i internetu. Znajdź w nich  krajobrazy roku 1936, z całej Polski, już nie koniecznie z trasy wyprawy.  

Zdjęcia opublikuj na portalach instagram, twitter, facebook, pinterest z hasztagiem   

#EDDpieszo1936 (jeśli zamieszczasz zdjęcie współczesne lub historyczne z trasy wyprawy) lub 

#EDDRP1936 (jeśli zamieszczasz zdjęcie z 1936 roku, ale nie z trasy wyprawy).  

Przyślij relację lub link do niej, a zostanie opublikowana na blogu we wspólnym opracowaniu.   

7. Dołącz zdjęcia do mapy (po 14 września pojawią się mapy z trasami, do których można będzie  

dodać swoje zdjęcia z opisami)  
Zostań ambasadorem akcji - udostępniaj wydarzenie, roześlij maila, napisz o akcji.  

Niech przestrzeń Internetu zapełni się krajobrazami :)  

 

Optymalny termin końcowy nadsyłania i publikowania relacji to 24 września (dla relacji z 9 i 10.09) i 

30 września (dla relacji z 16 i 17.09). 

 

Szczegóły wydarzenia  

na blogu projektu: 

https://pieszo1936.blogspot.com/2017/08/edd-2017-dookoa-polski-1936-roku.html 

I w wydarzeniu  

https://web.facebook.com/events/1970105176557720/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%

2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D 

Pozdrawiam serdecznie  

Katarzyna Mańko 

 Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie  

organizator  
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