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 Zarządzanie dziedzictwem 

 Innowacje w produktach związanych 

z przemysłem 

 Zmiana postrzegania regionów 

poprzemysłowych 

Uniwersytety: 

Freiberg, Graz 

Regions – Sokolov, Chemnitz 

City – Bydgoszcz 

Stowarzyszenia – turystyki górniczej Excursio w 

Welzow oraz styryjskiego szlaku żelaza w Eisenerz 

Centrum Społecznościowe – STEBO w Genk 



Dlaczego przystąpiono do projektu 

Możliwość współpracy międzynarodowej oraz odbycia wizyt studyjnych, zobaczenia inicjatyw, uczestnictwie w konferencjach, spotkaniach, 
wydarzeniach 

Możliwość pozyskania finansów na działania: zarówno działania lokalne jak i działania polegające na wymianie wiedzy i doświadczeń, 
korzystania z wiedzy eksperckiej 

Związek z tematyką przemysłową 

• Dziedzictwo techniczno-przemysłowe źródłem tożsamości Bydgoszczy, podstawa rozwoju w przyszłości. Przetwarzanie tego dziedzictwa, 
jego komercjalizacja, ochrona, budowanie wizerunku opartego na nim to ważne zadanie.  

• Inicjatywy lokalne nawiązujące do przemysłu: Spacerownik, Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami, Pamięć Bydgoszczan, Wspominaj 
Bydgoszcz,  promocja podjęta przez miasto wykorzystująca przemysł 1+1=3, 2014 Rok Kanału Bydgoskiego, renowacja zabytków 
przemysłowych, Wieża Ciśnień, Hala Pomp,  Eksploseum, Wyspa Młyńska, śluza miejska, śluza workowa, plany na wykorzystanie młynów 
Rottera itp.  

 

 

 

 

 

 

• Niedocenienie dziedzictwa przemysłowego – motywacja i przykłady dobrych praktyk z innych regionów, szukanie sposobów na zmianę 

 

 

 

 

 

 

 

• Dziedzictwo przemysłowe wykorzystywane i promowane w innych częściach kraju i Europy: Śląsk, Zagłębie Rury, ERIH, szlaki: Szlak 
Zabytków techniki, Styryjski Szlak Żelaza, Szlak Energii w Łużycach, Architektura Przemysłowa – Miejski Szlak Tematyczny w Łodzi, 
Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy , Krakowski Szlak Techniki, Szlak Dziedzictwa Obiektów Techniki Przemysłowej , NaCl Bocheński Szlak 
Solny „Na świecie” im. Świętej Kingi, Szlak Górniczy w Karpaczu, Szlak Zabytków Hydrotechniki, Szlak Zabytków Techniki w Wielkopolsce, 
Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie,  

• W Polsce od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania turystyką szlakową jako formą promocji potencjału turystyczno-
kulturowego wybranego obszaru. Jest to zgodne z ogólnymi trendami europejskimi oraz dużą potrzebą sieciowania się, budowania 
partnerstw czy również tworzenia zintegrowanych produktów (miasto jako atrakcja i marka).  



 

„Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” zawarła silne i słabe strony Bydgoszczy oraz szanse i 
zagrożenia dla jej rozwoju. Poniżej znajdują się wybrane wątki z tego dokumentu, które warto 
uwzględnić przy tworzeniu koncepcji szlaku dziedzictwa przemysłowego w Bydgoszczy. 

 

• Koncepcja szlaku dziedzictwa przemysłowego uwzględni następujące elementy wizji rozwoju 
miasta: jego węzłowe położenie na szlakach komunikacyjnych oraz cechujący go historyczne i 
współcześnie zrównoważony rozwój (nowoczesność lokalnej gospodarki uwzględniającej stan 
środowiska naturalnego oraz atrakcyjność kulturalna i sportowa w mieście).  

• Wzmocnienie i rozwój funkcji metropolitalnych Bydgoszczy przez stworzenie warunków dla 
rozwoju kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu wyczynowego oraz 
wzmocnienie pozycji miasta jako ośrodka organizacji prestiżowych imprez sportowych 

• Wykreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki przez m. in. rozwój rynku usług 
turystycznych w Bydgoszczy  

• Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców Bydgoszczy m. in. przez 
powszechny dostęp do kultury dla mieszkańców i stworzenie warunków sprzyjających 
włączeniu społecznemu i wzrostowi poczucia tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej 

 

Obywatelska Rada Kultury – Pakt dla Kultury 

Powiązanie z dokumentami strategicznymi 



VALORIZING 

INDUSTRIAL  

CULTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana wiedzy i 
doświadczeń 

- wymiana tandemowa 
pomiędzy partnerami 

- przegląd kampanii PR 

Tworzenie 
koncepcji/planów/strategii 

Akceptacja 
koncepcji/planów/strategii 

Realizacja elementów 
koncepcji/planów/strategii  

Opisanie działań wszystkich  
partnerów np. podręcznik, 
kompendium. Organizacja 

wydarzenia 
promocyjnego/container 

tour Dziedzictwo 
przemysłowe 
Bydgoszczy 



Kto 

Grupa 

lokalna 

Szlak Zabytków Techniki 

na Śląsku  

Łużycki Szlak Energii 

Styryjski Szlak Żelaza  

ERIH 

Program dla 

Europy 

Środkowej, 

ERDF 85% 

Projekt SHIFT-X 

Urząd Miasta 

Właściciele/zarządcy 

obiektów 

Eksperci – Adam 

Hajduga, Łukasz 

Gaweł, Waldemar 

Affelt 

Wykonawcy – np. 

Szczęśliwa Dolina, 

Locativo, Amistad, 

DaVinci 



Styrian Iron Road – Association of museums VALORIZING 

INDUSTRIAL  

CULTURE 

Rostfest 



VALORIZING 

INDUSTRIAL  

CULTURE 

Association of mining tourism Welzow 

excursio 

Energy route 

Photos about Energy Rote from Antje 

Boshod, presentation, 22.3.2013 Welzow 



VALORIZING 

INDUSTRIAL  

CULTURE 

Paul Boutsen, Bydgoszcz, 6 november 2012, SHIFT-X 

LIMBURG, STEBO 



Szlak Zabytków Techniki woj. śląskiego 

http://www.zabytkitechniki.pl/pl 

http://www.zabytkitechniki.pl/pl




KONFERENCJA  

OTWIERAJĄCA W 

BYDGOSZCZY 



Wymiana tademowa, wizyty studyjne 



VALORIZING 

INDUSTRIAL  

CULTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria 

autentyczność 

integralność 

wartość historyczna 

unikatowość występowania  

wartość artystyczna  

tożsamość społeczna 

wartość społeczno-

ekonomiczna 

sytuacja prawna i 

własnościowa 

oferta turystyczna 

infrastruktura 

okołoturystyczna 

działalność promocyjna  

funkcjonalność 

lokalizacja / dostępność 

wartość edukacyjna 

przydatność społeczna  



Prace nad szlakiem – działania lokalne 

 

 Opracowanie kryteriów inwentaryzacji 

 Inwentaryzacja i waloryzacja dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy na potrzeby utworzenia szlaku (wizje w 

terenie, analizy, ankiety) 

 Utworzenie grupy lokalnej, spotkania grupy  - do grupy należą właściciele obiektów przemysłowych, muzeów, 

jednostek edukacji, przedstawiciele kultury, turystyki, promocji, lokalne stowarzyszenia 

 Wizyta grupy lokalnej na Śląsku – Industriada 2014 

 Prace nad koncepcją szlaku z firmą Locativo zajmującą się marketingiem miejsc: Wizyty w obiektach, analizy 

dokumentów strategicznych miasta i diagnoza potrzeb miasta, spotkania warsztatowe i konsultacyjne 

 Koncepcja szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy – stworzenie planu marketingowego, 

określenie działań promocyjnych, marketingowych, działań zmierzających do rozwoju szlaku i tworzenia jego oferty,  

zdefiniowanie struktury zarządzania szlakiem, określenie obowiązków każdego podmiotu na szlaku, plan działań.  

 Identyfikacja Wizualna i logo – księga znaku 

 Wydarzenia pre-inauguracyjne i film o szlaku  

 Strona internetowa 

 Aplikacja mobilna 

 Materiały promocyjne, mapa, przewodnik, notes, ulotki, stojaki na ulotki 

 Spot promocyjny 

 Oznakowanie obiektów – tablice informacyjne 

 



Przygotowała: Hanna Lewandowska, luty 2015 



Przygotowała: Hanna Lewandowska, październik 2014 



Przygotowała: Hanna Lewandowska, październik 2014 

Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O to pierwszy przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię 

piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Każda z opowieści splata ze sobą losy 

bydgoszczan - rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników - z rozwojem lokalnych fabryk, manufaktur, zakładów 

usługowych. Nie sposób zaprzeczyć, że największy potencjał miasta stanowią, niezmiennie, jego ludzie. 

Szlak TeH2O w Bydgoszczy to T - technika, H - Historia i 2 O - opowieść i jeszcze raz opowieść, bo można ją snuć bez końca! 

Fenomen bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego polega na ujarzmieniu przez naukę i technikę żywiołu wody. Miasto 

czerpało z zasobów rzeki w sposób niemal nieograniczony. Woda była źródłem energii, kluczowym składnikiem procesu 

produkcji i wreszcie - umożliwiła rozbudowę drogi wodnej otwierającej nas na świat. 

 

TeH2O wyróżnia  wyjątkowa narracja. Obiekty pełnią rolę ilustracji i scenerii dla wielowątkowych opowieści o ludziach i 

wydarzeniach z okresu rozkwitu przemysłowej Bydgoszczy. TeH2O to impuls do poszukiwania informacji o mieście, historii 

„prosto z fabryki” i zgłębiania tajemnic będących naszym, mało dotąd znanym, dziedzictwem. TeH2O to nowy bydgoski 

związek chemiczny.  



Grupa lokalna 







Uczestnictwo w Industriadzie 



mapa 



Przewodnik 





Tablice informacyjne 



Stojak na ulotki 

ulotki 



 

Film o szlaku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vg5u3Lxu1l

w&feature=youtu.be 

Strona szlaku 

www.ludzieitechnika.pl 

 

Spot promocyjny 

 

 

http://youtu.be/FycLkm3tn28
http://youtu.be/FycLkm3tn28
http://youtu.be/FycLkm3tn28
http://youtu.be/FycLkm3tn28
https://www.youtube.com/watch?v=vg5u3Lxu1lw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vg5u3Lxu1lw&feature=youtu.be
http://www.ludzieitechnika.pl/


Pre-inauguracja szlaku – wrzesień 2014 



Zdjęcia ze strony Miejskiego Centrum Kultury 

Z wizytą u Petersona 



Europejska akcja kontenerowa 



Żywa mapa szlaku 



Przemysłowa masa krytyczna 



Konferencja końcowa projektu SHIFT-X w Genk 



Konkurs o szlaku na targach Tour Salon w Poznaniu 



•Powstał szlak, nowy produkt, nowa sieć współpracy 

 

•Poznaliśmy ludzi, instytucje zajmujący się dziedzictwem poprzemysłowym 

grupa lokalna – nie tylko obiekty szlaku ale inne podmioty zainteresowane, 

stowarzyszenia, Shopa design, biura turystyczne, uniwersytet – budowanie 

bazy współpracy 

 

•Poznanie ekspertów zajmujących się dziedzictwem poprzemysłowym  – A. 

Hajduga, Ł. Gaweł, W. Affelt,  instytucji INIK, inicjatyw Rostfest, Industriada, 

Ibug, targi turystyki Industrialnej w Zabrzu, Extraschicht 

 

•Współpraca z nowymi partnerami – Śląsk, partnerzy projektu: Inducult, inni 

np. Genua – Spaces 

 

•Eksploseum złożyło wniosek o członkowstwo w ERIH – punkt kotwiczy 

 

•Promocja Bydgoszczy 

 

Co się zmieniło 



Na czym polegała współpraca z partnerami 

 

 

•przegląd kampanii promujących dziedzictwo 

•wymiana tandemowa dobrych praktyk 

•wizyty studyjne 

•spotkanie międzynarodowej grupy eksperckiej – wymiana doświadczę 

podczas pracy nad projektem 

•organizacja konferencji (3 konferencje publiczne) 

•Europejska Strategia Promocji Dziedzictwa  

•Europejska Akcja Kontenerowa „Heritage is Gold” 

 

 



Co umożliwiła współpraca międzynarodowa 





Hanna Lewandowska 

Urzad Miasta Bydgoszczy 

h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl 

Tel. +48 52 58 58 036 

www.bydgoszcz.pl 

www.shiftx.eu 
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