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Interpretacja dziedzictwa 

• to działania edukacyjne mające na celu odkrycie 
znaczeń i powiązań  między poszczególnymi treściami 
dzięki wykorzystaniu zachowanych obiektów, 
bezpośredniego doświadczenia oraz środków 
ilustrujących, a nie poprzez samo przekazywanie 
faktów słowami (F. Tilden, 1957, Interpreting Our 
Heritage) 



Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu 

• jest procesem strategicznym, który umożliwia zbudowanie relacji 
pomiędzy osobami odwiedzającymi region a zasobami dziedzictwa 
tego regionu, 

• wskazuje sposoby, umożliwiające odwiedzającym uzyskanie 
niezapomnianych doświadczeń oraz zbudowanie intelektualnych i 
emocjonalnych relacji z dziedzictwem regionu, przy jednoczesnej 
ochronie i zachowaniu tych zasobów dla przyszłych pokoleń. 



Głównym celem planu jest zidentyfikowanie 
„istotnych historii” o znaczeniu regionalnym 
• te „istotne historie” odnoszą się ogółu wszystkich materialnych i 

niematerialnych zasobów dziedzictwa regionu, które razem tworzą to, 
co powszechnie nazywa się „poczuciem miejsca” („duchem miejsca”, 
genius loci), 

• aby przyciągnąć i zaangażować odwiedzających do miejsc i zasobów 
dziedzictwa regionu, interpretacja musi wzbogacać ich doświadczenia 
w znaczący sposób (dostarczać niezapomnianych doświadczeń, 
wpływać na zmianę postaw i zachowań, wywoływać emocje). 

 



 



Model planowania interpretacji dziedzictwa  

1. Dlaczego? 
- cele interpretacji 

2. Co? 
- zasoby dziedzictwa, 
- temat główny,  
- tematy szczegółowe 

3. Kto? 
- turyści, odwiedzający, 
- jak dotrzeć do nich z 

naszymi tematami? 

4. Jak? Kiedy? Gdzie? 
- prezentacja 

programów i usług 
interpretacyjnych 

5. Ile to będzie 
kosztować?  
- czas, zasoby, budżet, 

ludzie,  
- wdrożenie 

poszczególnych 
elementów planu 

6. I co z tego?  
- ocena realizacji celów 

planu,  
- czy wszystkie cele 

zostały osiągnięte? 



1. Dlaczego? (sformułowanie celów i zadań 
planu interpretacji dziedzictwa) 
Przykładowe cele: 

• Umożliwić osobom odwiedzającym region zrozumienie i docenienie 
dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. 

• Zapewnić zrównoważony rozwój regionu gwarantując rewitalizację 
dziedzictwa i jego przetrwanie w przyszłości. 

• Zagwarantować, że interpretacja będzie autentyczna, odpowiednia i 
integrująca wszystkich jej odbiorców. 

 



Przykładowe zadania programu interpretacji 
dziedzictwa: 
• Większość odwiedzających region osób z łatwością zlokalizuje 

poszczególne atrakcje regionu. 

• Większość odwiedzających zapamięta temat główny i tematy 
szczegółowe programu interpretacji dla regionu. 

• Większość odwiedzających wymieni pięć sposobów ochrony 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu. 



2. Co? (zasoby dziedzictwa, temat główny i 
tematy szczegółowe)  
Przykładowy temat główny programu interpretacji: 

 

Unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu pogranicza 
polsko-czeskiego daje jego mieszkańcom silne poczucie więzi i 
identyfikacji z jego historią, kulturą i naturą. 

 



Tematy szczegółowe (TS): 

• TS1: Formowanie się krajobrazu naturalnego regionu rozpoczęło się 
miliony lat temu i trwa nadal. 

• TS2: Na przestrzeni wieków region ukształtowały liczne konflikty ale i 
przejawy współpracy. 

• TS3: Obecny swój kształt region zawdzięcza rozwojowi turystyki, który 
nastąpił wraz z powstaniem uzdrowisk i linii kolejowych. 



TS1: Formowanie się krajobrazu naturalnego 
regionu rozpoczęło się miliony lat temu i trwa 
nadal 

• Sudety to góry zrębowe, zbudowane ze skał magmowych, metamorficznych i 
osadowych, bogate w minerały. 

• Ponad 250 mln lat temu Sudety zostały pokryte grubą warstwą osadów, zarówno 
lądowych, jak i morskich, głównie piaskowców (Skalne miasta: Góry Stołowe, 
Zawory, Adspach, Broumovske Steny) i jaskinie (Niedźwiedzia - wapienna, 
Bozkowskie - dolomitowe) 

• W trzeciorzędzie (30–18 mln i 5,5–3,8 mln lat temu) doszło tu do licznych erupcji 
wulkanicznych (Ostrzyca, Wąwóz Myśliborski - Kraina Wygasłych Wulkanów, Niski 
Jesionik, Bukovec – Góry Izerskie) 

• Piętrowa roślinność (regle), endemity w Karkonoszach, liczne torfowiska, enklnawy 
naturalnej puszczy sudeckiej (Karkonoski Park Narodowy, Krkonošský národní park) 

• Liczne wodospady powstały w miejscach stykania się skał o różnej odporności 
powstały wodospady: Kamieńczyka, Szklarki w Karkonoszach, Wilczki w Masywie 
Śnieżnika, Mumlavski vodopad w Karkonoszach, Nyznerovske vodopady w Górach 
Złotych, wodospady Bile Opavy i Białej w Hrubým Jeseniku. 

 



Sudety to góry zrębowe, zbudowane ze skał 
magmowych, metamorficznych i osadowych, 
bogate w minerały 

• Wodospad Wilczki: trzeciorzędowy 
uskok, kocioł wyżłobiony w łupkach 
łyszczykowych. 



Przed milionami lat Sudety zostały pokryte grubą 
warstwą osadów, zarówno lądowych, jak i 
morskich, głównie piaskowców 

• Błędne Skały, Zawory, 
Broumovske Steny, 
Adršpašskoteplické skály,   

• Jaskinie: Niedźwiedzia 
(wapienna), Bozkovské 
(dolomitowe) 



W trzeciorzędzie (30–18 mln i 5,5–3,8 mln lat 
temu) doszło tu do licznych erupcji wulkanicznych  

• Ostrzyca, Małe Organy 
Myśliborskie („Kraina 
Wygasłych Wulkanów”), 

• Velký Roudný (Nízký Jeseník), 
Bukovec, 1005 m n.p.m. (Góry 
Izerskie) 
 



Naturalny krajobraz regionu cechują: 

• piętrowy układ roślinności (regle), 

• endemity (np. gnidosz sudecki),  

• torfowiska (np. „Pod Zieleńcem”),  

• enklawy naturalnej puszczy sudeckiej 
(np. Puszcza Jaworowa – Góry Bialskie) 



TS2: Na przestrzeni wieków region ukształtowały 
liczne konflikty ale i przejawy współpracy 

• Wojna trzydziestoletnia (kościoły pokoju – Jawor, 
Świdnica, Jičín, kościoły Łaski w Jeleniej i 
Kamiennej Górze) 

• Wojny śląskie (Małujowice, Dobromierz 1745, 
Strzegom, Lutynia) – Austria - Prusy  

• Kampania Napoleońska (Twierdza srebrnogórska, 
Nysa, Kłodzko) 

• Wojna prusko-austriacka 1866 r. (Trutnov, 
Kamienna Góra, przełęcze Sudeckie, Sadova, 
Hradec Hralove, Nachod) 

• II wojna światowa (Góry Sowie – kompleks Riese, 
Králíky, czechosłowackie fortyfikacje - fort 
Dobrošov, twierdza Stachelberg)  



Wojna trzydziestoletnia miała charakter wojny 
religijnej pomiędzy katolikami a protestantami  
• kościoły pokoju w 

Jaworze i Świdnicy,  

• zamek Wallensteina w 
Jičínie,  

• kościoły Łaski w Jeleniej i 
Kamiennej Górze. 



Wojny śląskie spowodowały włączenie Śląska 
oraz ziemi kłodzkiej do Prus 

• Bitwa pod Małujowicami (1741 r.), 

 

• Bitwa pod Dobromierzem (1745 r.) 

 

 



Kampania Napoleońska w Sudetach 

• oblężenie twierdzy srebrnogórskiej  
(1806-7) 

• bitwa o Twierdzę Kłodzko (1807) 

 



Wojna prusko-austriacka 1866 r. była konfliktem o 
przywództwo w Związku Niemieckim 

• Bitwa pod Trutnovem, 

•  pomnik w Kamiennej 
Górze 



II wojna światowa w Sudetach 

• fort Dobrošov, 

• twierdza Stachelberg 

• kompleks Riese, 

 



Bogactwo kulturowe regionu stworzyli ludzie 
różnego pochodzenia i religii (imigranci) 

• Historia regionu i życie jego mieszkańców naznaczone 
zostały górnictwem złota, metali kolorowych i węgla. 

• Górnictwo złota i metali kolorowych (Zlaté Hory, Złoty Stok, 
Złotoryja), węgla kamiennego (Žacléř, Nowa Ruda, 
Wałbrzych) 

• Hutnictwo szkła i pasterstwo w znaczący sposób 
przekształciło tutejszy krajobraz i doprowadziło do 
niemal kompletnego wylesienia Karkonoszy 

• Naturalna puszcza sudecka została przekształcona wskutek 
intensywnego rozwoju hutnictwa szkła (pozyskiwanie 
drewna bukowego, nasadzenia świerkowe) 

• Huty szkła: Szklarska Poręba, Piechowice, Czerniawa, 
Harrachov, Jablonec nad Nisou, Desna, Rokytnice.  

 



Historia regionu i życie jego mieszkańców 
naznaczone zostały przez górnictwo złota, metali 
kolorowych i węgla 

• górnictwo złota i metali 
kolorowych: (Zlaté Hory, Złoty 
Stok, Złotoryja),  

• i węgla kamiennego (Žacléř - Důl 
Jan Šverma, Nowa Ruda, 
Wałbrzych) 

 



Karkonoskie huty szkła cieszyły się sławą w całej 
Europie, doprowadziły jednak do niemal 
całkowitego wylesienia Karkonoszy 

• Huty szkła: Szklarska Poręba, 
Piechowice, Harrachov, Jablonec nad 
Nisou).  

 



Architekturę regionu wyróżnia styl barokowy 
oraz historyzm XIX wieku  
• Po wojnie 30-letniej, nastąpiło 

zubożenie i wyludnienie regionu, a 
tym samym i upadek sztuki. Barok 
pojawił się tutaj późno i związany był z 
kontrreformacją (tzw. barok jezuicki).  

• W nowym stylu rozwinęło się 
budownictwo klasztorne i sakralne, 
pozostające pod silnym wpływem 
Pragi i Wiednia (np. Krzeszów, klasztor 
benedyktynów w Broumovie, szpital 
Kuks) 



Położone w Kotlinie Jeleniogórskiej zamki, dwory, 
pałace i wille – stanowią największe skupisko 
architektury o charakterze rezydencjonalnym w 
Europie 



Cenne kruszce i szlachetne kamienie przyciągały 
do regionu poszukiwaczy skarbów z całej Europy 
(m.in. Walonów) 

• pozostawione na terenie 
Karkonoszy i Gór Izerskich 
tajemnicze symbole wykute przez 
nich na skałach (muzea minerałów, 
„Ziemi”) 

• Karkonoscy laboranci przez całe 
dziesięciolecia nie mieli właściwie 
konkurencji  przybywają chorzy ze 
wszystkich krain niemieckich, z 
Austrii, Polski i Węgier (ekspozycje 
w Ośrodku KPN w Karpaczu, w 
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Karpaczu). 
 

 



TS3: Obecny kształt regionowi nadał rozwój turystyki, 
który nastąpił wraz powstaniem uzdrowisk i kolei 

• Jańske Łaznie, Cieplice Zdrój 

• Budy pasterskie zaczęły przekształcać się w 
schroniska górskie (Lučni bouda, na Hali pod 
Łabskim Szczytem, na Hali Szrenickiej, kaplica 
na Śnieżce) 

• lektyki (Muzeum Sportu i Turystyki 
w Karpaczu), 

• zjazdy na saniach rogatych (Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu, zjazdy takie odbywały 
się m.in. z przełęczy Okraj, ze Strzechy 
Akademickiej, z Polany, z Petrovki do 
Špindlerovego Mlyna i do Jagniątkowa, z Hali 
pod Łabskim Szczytem i Hali Szrenickiej): 
Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi w 
Kowarach. 



• Pasterskie budy zaczęły przekształcać się w 
schroniska górskie (Lučni bouda, na Hali 
pod Łabskim Szczytem, na Hali Szrenickiej, 
kaplica na Śnieżce) 

• Turystów wnoszono na góry w lektykach 
(Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu), 

• Polularne były zjazdy na saniach rogatych 
(Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, 
Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi w 
Kowarach) 

 



Powstanie kolei w regionie przyczyniło się do 
rozwoju turystyki a obsługa ruchu turystycznego 
stała się jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki 
w regionie 

• Śląska Kolej Górska była jedną z 
pierwszych zelektryfikowanych 
kolei długodystansowych w 
ówczesnej Europie. 

• Kolej zębata Tanvald - Kořenov – 
Harrachov, Śląska Kolej Górska, 
Muzeum Kolejnictwa w 
Jaromierzu, Muzeum 
Kolejnictwa na Śląsku w 
Jaworzynie Śląskiej. 



3. Kto? (kim są osoby odwiedzające region? 
dla kogo będzie opracowany plan?) 

 



4. Jak? Kiedy? Gdzie? (prezentacje 
programów i usługi interpretacyjne) 

Główny temat 
interpretacji dla regionu 

Szlaki tematyczne 

Ścieżki edukacyjne 

Inscenizacje historyczne 

Centra interpretacji dziedzictwa 

Publikacje: 
przewodniki, foldery, 
strony www 

Wycieczki z przewodnikiem 

Ekspozycje plenerowe 

tematy szczegółowe ilustrujące temat główny 
Wydarzenia / eventy 

Aplikacje, gry  



5. Ile to będzie kosztować?  

- czas, zasoby, budżet, ludzie,  

- wdrożenie poszczególnych elementów planu 

 

6. I co z tego?  

- ocena realizacji celów planu,  

- czy wszystkie cele zostały osiągnięte? 

 

 


