
 
Europejskie Dni Dziedzictwa  2016 w Ciecierzynie 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze 

święto zabytków kultury starego kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie          

w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował 

zorganizowanie w całej Europie, zainicjowanych we Francji w 1984 roku,   Dni Otwartych Zabytków. 

Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp był 

ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużą popularnością, że w 1991 roku zainspirowała Radę Europy     

do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.  

         W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, 

Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się do Akcji w 1993 roku i jest obecnie jednym z 50 krajów 

biorących w nich udział. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolska 

inauguracja 24 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się 10 września  2016r. w Skansenie 

Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. Karpacka Troja to miejsce łączące funkcje 

skansenu archeologicznego oraz nowoczesnej placówki muzealnej. W trakcie prac archeologicznych odkryto 

tu ponad 160 tysięcy zabytków, w tym srebrny skarb wczesnośredniowieczny władcy grodu. Hasłem 

przewodnim edycji w 2016 rok jest "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki".  

        W naszej placówce  ZPO w Ciecierzynie Europejskie Dni Dziedzictwa obchodziliśmy po raz trzeci,            

w tym roku pod hasłem „Znaczenie świątyń w życiu człowieka”. Projekt ten realizowaliśmy we współpracy  

z kanonikiem księdzem Robertem Brzozowskim proboszczem parafii w Dysie. Realizację projektu 

podzieliliśmy na trzy etapy. W dniu 16.09.2016r. uczniowie Gimnazjum nr 2 im. bł. bpa Władysława Gorala 

wędrowali zgodnie z programem wycieczki  „Śladami bł. bpa. Wł. Gorala po Lublinie”.  Zwiedzili: 

a)Metropolitalne Seminarium Duchownym w Lublinie,                                                                             

b)Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – największy kościół w Lublinie, pełniący 

funkcję kościoła archikatedralnego Archidiecezji lubelskiej jako perłę baroku na Lubelszczyźnie oraz 

miejsce symbolicznego pochówku patrona szkoły. Gimnazjaliści w krypcie złożyli bukiet kwiatów 

wyhodowanych w ogrodzie szkolnym i zapalili znicz.                                                                                        

c)Pałac Biskupi – znajdujący się przy ulicy Królewskiej, który składa się z dwóch budynków połączonych  

ze sobą kaplicą. Jeden z nich jest siedzibą Kurii Metropolitalnej, w drugim rezyduje arcybiskup. Powstał  

jako rezydencja szlachecka, a w ręce kurii biskupiej, wraz z sąsiednim pałacem Konsystorskim, dostał się     

w II poł. XIX stulecia. Jednym z biskupów zamieszkujących pałac był Stefan Wyszyński, późniejszy prymas 

Polski. Biskupem lubelskim był w latach 1946-1948. Na jego pamiątkę w 1996 roku na dziedzińcu przed 

Pałacem Biskupim stoi poświęcony mu pomnik.                                                                                                

d) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego, gdzie młodzież zapoznała się z materiałami 

bibliograficznymi dotyczącymi patrona szkoły.                                                                                                       

e) Bazylikę pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, zwana także Bazyliką Relikwii Krzyża Świętego              

lub Kościołem oo. Dominikanów – jedna z najstarszych świątyń Lublina, wraz z klasztorem jest jedną                   

z najdłużej istniejących instytucji tego miasta  

f) Kościół św. Michała Archanioła  (fundamenty, makieta) – nieistniejący obecnie rzymskokatolicki kościół 

farny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lublinie, jedna z najstarszych gotyckich świątyń                        

w mieście.  

g) Kościół św. Mikołaja w Lublinie (panorama  widoczna ze Wzgórza Zamkowego) – kościół położony              

na Wzgórzu Czwartek. Już w XV wieku istniała tam parafia i kościół .                    

 



 h) Kaplicę Trójcy Świętej w Lublinie (pot. Kaplica Zamkowa) – znajdująca się na dziedzińcu zamkowym, 

połączona z częścią muzealną zamku. Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jest jednym                             

z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. O jej wartości świadczą bizantyńsko-ruskie 

malowidła z początku XV wieku. Polichromia pokrywająca niemal całą powierzchnię sklepień i ścian została 

ufundowana przez króla Władysława Jagiełłę. 

W wycieczce uczestniczyło 37 gimnazjalistów i 4 opiekunów. Wycieczka została zorganizowana 

według autorskiego scenariusza nauczycielki Aliny Gromaszek we współpracy z księdzem Robertem 

Brzozowskim, w/w instytucjami oraz opiekunami : Małgorzatą Szczesiak, Joanną Kozaczuk – Hnatow, Anną 

Kusyk. Wyjazd sponsorowała firma transportowa Garden Serwice ze Świdnika. 

Drugi etap realizacji projektu - uczestnicy projektu wędrowali indywidualnie lub grupowo zgodnie          

z instrukcją zawartą w przewodnikach dostępnych od 15.09.2016r  na stronie szkoły zpo2@o2.pl: 

1. Wycieczka edukacyjna „Lubelskie kościoły w życiu biskupa Władysława Gorala”.  

2. Wycieczki indywidualne i rodzinne – wędrówka aktywna – „Odkrywamy Dolinę Ciemięgi”  

Trzeci etap realizacji projektu to spotkanie edukacyjne, które odbyło się w dniu 17.09.2016r  godz. 18 

w kościele w Dysie. Miało na celu przybliżenie uczestnikom dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione 

przez poprzednie pokolenia.  W tym dniu pokazywaliśmy i promowaliśmy lokalne dziedzictwo kulturowe, 

przypominaliśmy mieszkańcom o historii i wartości ich małych ojczyzn. Popularyzowaliśmy postać biskupa 

nawiązując do wszelkich aspektów, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości i  poczucia przynależności. 

Biskup urodzony i wychowany na wsi kształtował historię Lubelszczyzny poprzez kultywowanie tradycji 

regionalnych i rodzinnych. Postać bł. bp. Władysława Gorala jest godna poznania i naśladowania przez 

każdego Polaka, a szczególnie przez dzieci i młodzież.  

Nie można  mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii regionu .Tematyka ta została 

poruszona podczas spotkanie w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie - parafii rzymskokatolickiej 

należącej do dekanatu Lublin - Północ archidiecezji lubelskiej. Parafia została erygowana w 1381 roku, co 

czyni ją jedną z najstarszych parafii archidiecezji. Została uposażona przez rodzinę Górków. Już w XVI 

wieku przy parafii istniała szkoła i szpital liczący 4 izby. Od 1985 roku przy parafii istnieje klasztor 

Karmelitanek Bosych. Swoim obszarem parafia obejmuje wsie: Ciecierzyn,  Dys, Elizówka, Pólko i Stoczek.  

  Historię kościoła, jego rolę oraz najważniejsze wydarzenia z życia Biskupa męczennika Władysława 

Gorala, staraliśmy się przybliżyć uczestnikom spotkania. Dzięki obcowaniu z zabytkami, wydarzenia             

z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe. Zabytki, ich dzieje, łączą pokolenia. Mamy 

nadzieję, że poprzez nasze działania edukacyjne przyczyniliśmy się do lepszego poznania naszej wspólnej 

historii, a tym samym wpłynęliśmy na wzmocnienie poczucia wspólnoty. Wierzymy też, że uczestnicy 

spotkania odpowiedzą na nasz apel, efektem czego będzie rozbudowana kronika parafialna, wzbogacona               

o nowe zdjęcia z dziejów parafii. Dziedzictwo to wartości materialne i niematerialne otrzymane po naszych 

przodkach. Poznajmy je,  pielęgnujmy, kształtujmy i przekazujmy potomnym. 
W obchodach  uczestniczyło około 120 osób.          

        Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Ciecierzynie były możliwe dzięki  życzliwej pomocy księdza 

Roberta Brzozowskiego proboszcza parafii Dys, Firmie Garden Service ze Świdnika, dyrektorowi 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. H. Łopacińskiego w Lublinie, proboszczowi Archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, 

ponadto przy organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 zaangażowani byli: 

- Barbara Gnysińska – promocja projektu w szkole i terenie 

- Magdalena Wójtowicz promocja projektu w szkole i terenie, dokumentowanie działań 

- Anna Kusyk – współorganizator wycieczki, opracowanie i przygotowanie wystawy 

- Magdalena Stawecka – przygotowanie oprawy muzycznej 

- Małgorzata Szczesiak - współorganizator wycieczki, dokumentowanie wycieczki 

- Joanna Kozaczuk – Hnatow - współorganizator wycieczki  

- Stanisław Porwak – transport wystawy do kościoła 

- Patrycja Woźniak – przewóz uczniów do Lublina 

- Najaktywniejsi uczniowie i absolwenci : Julia Gałat, Weronika Woźna, Joanna Kozieł, Aleksandra Buzek – 

Czarnolas, Kinga Całuj, Julia Gawrońska, Marta Pakaluk, Katarzyna Klimek, Filip Wieczorek i Andrzej 

Błaszczyk 

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 składamy  

podziękowanie.  

 

Opracowała: Alina Gromaszek – koordynator projektu 
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