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Szanowni Państwo, 

we wrześniu tego roku, juŜ po raz trzynasty będziemy obchodzić w naszym 
województwie Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to największy projekt społeczny  
i edukacyjny poświęcony zabytkom i dziedzictwu kultury, realizowany w Europie od 1985 
roku. Za kaŜdym razem imprezie towarzyszy hasło przewodnie, które w tym roku brzmi:  

„ Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki” 

Temat przewodni Dni ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, Ŝe wiele zabytków  
jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką  
i historią. Powszechne poznanie tych wartości moŜe być katalizatorem rozwoju społecznego. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tegorocznych obchodów, 
podczas których będzie moŜna zaprezentować najbli Ŝszego sobie dziedzictwo na forum 
regionu, promując w ten sposób własne dokonania. Formuła obchodów jest bardzo 
róŜna. Mogą to być warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania związane z tradycją i historią 
regionu. Impreza musi być tematycznie związana z hasłem przewodnim tegorocznych 
EDD, udział w wydarzeniach jest nieodpłatny, zaś termin: od 5 września do końca 
miesiąca.  

W naszym województwie Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się  
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który jest 
jednocześnie organizatorem wojewódzkiej inauguracji. Planujemy równieŜ wystąpić  
o patronat medialny „Gazety Wyborczej”, „Gazety Olsztyńskiej”, TVP Olsztyn, Radia 
Olsztyn. Koordynatorem obchodów w regionie jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  
w Stębarku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Osobą bezpośrednio odpowiedzialnymi za projekt jest Patryk Kozłowski  
(tel. 89 647 22 27 w. 14), mail: edd@muzeumgrunwald.pl. 
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Z naszej strony proponujemy m.in. wykonanie afisza regionalnego i zaproszenia  
na inaugurację z programem wszystkich wydarzeń, przygotowanie prasowego dodatku  
w mediach regionalnych, prowadzenie części regionalnej na stronie www.edd.nid.pl. 

JeŜeli zechcieliby Państwo włączyć się do tego przedsięwzięcia – do czego gorąco 
raz jeszcze zachęcam - proszę o przesłanie propozycji wydarzeń lub kontakt  
z koordynatorami do 31 maja 2016 r. Propozycje wydarzeń naleŜy przesłać na adres 
elektroniczny: edd@muzeumgrunwald.pl, podając tytuł i termin projektu – karta zgłoszenia. 

Prosimy równieŜ o rozpropagowanie informacji o moŜliwości włączenia się  
w obchody EDD wśród potencjalnie zainteresowanych szkół, stowarzyszeń, ośrodków 
kultury, parafii itp. 

 

         Z powaŜaniem 

 /-/ dr Szymon Drej 
Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 


