
 

Tytuł projektu/ Názov projektu: ” Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa 

transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego 

pogranicza /Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou 

cintorínov z I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia” 

Partner wiodący/ Hlavný partner:  Gmina Sękowa, www.sekowa.pl 

Partner projektu/ Partner projektu: Obec Nizna Polianka , www.obecniznapolianka.sk 

Opis projektu: 

Projekt będzie realizowany między dwoma 
sąsiadującymi między sobą jednostkami w 
Polsce Gmina Sękowa na Słowacji Obec Niźna 
Polanka. Niniejszy projekt ma na celu 
wzmocnienie transgranicznej współpracy 
partnerskiej Sękowej i Niżnej Polianki w sferze 
wspólnej ochrony, rozwoju i promocji 
dziedzictwa kulturowego. Planowane zadania w 
projekcie to: 
1. Renowacja nekropolii z okresu I wojny 
światowej.  Renowacja obejmie cmentarze: nr 
53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w 
Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w 
Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w 
Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w 
Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w 
Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.  Partner 
Nizna Polianka ze swojej strony przewiduje 
następujące wydatki w ramach zadania 
merytorycznego: renowacja cmentarza 
wojennego Smilno; ścieżka edukacyjna: 
cmentarze wojenne Dušana Jurkoviča; panteon 
wybitnych postaci frontu Karpackiego 
1914/1915.Partner Nizna Polianka będzie 
prowadzić prace podczas  artystycznej sesji 
plenarnej – „I wojna światowa” a dzieła 
powstałe podczas sesji zostaną zamontowane 
na 14 cmentarzach. 

2. Utworzenie parku historycznego w Siarach 

3. Utrwalanie wspólnego dziedzictwa 

kulturowego 

Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa 
seba susediacimi územnými jednotkami v 
Poľsku Gmina Sękowa a na Slovensku Obec 
Niźna Polanka. Cieľom tohto projektu je posilniť 
cezhraničnú partnerskú spoluprácu medzi 
Sękowou a Obec Niźna Polanka v oblasti 
spoločnej ochrany, rozvoja a propagácie 
kultúrneho dedičstva. Plánované úlohy v 
projekte sú: 

1. Renovácia cintorínov z obdobia I. svetovej 

vojny.   Budú obnovené cintoríny: č. 53 v 

Czarnom, č. 64 v Bartnom, č. 67 v Ropicy 

Górnej, č. 68 v Ropicy Górnej, č. 70 v 

Owczaroch, č. 77 v Ropicy Górnej, č. 78 v 

Ropicy Górnej, č. 79 v Sękowej, č. 80 v 

Sękowej, č. 81 v Męcine Wielkej, č. 82 v Męcine 

Wielkej, č. 83 vo Wapiennom. Partner Nizna 

Polianka na svojej strane predpokladá tieto 

výdavky v rámci vecnej úlohy: obnova vojnového 

cintorína Smilno; náučný chodník: Vojnové 

cintoríny Dušana Jurkoviča; panteón osobnosti 

Karpatského frontu 1914/1915 

Partner Nizna Polianka bude pracovať počas 

umeleckého plenárneho zasadnutia – „Prvá 

svetová vojna“ a diela vytvorené počas tohto 

zasadnutia budú inštalované na 14 cintorínoch. 

2. Vytvorenie historického parku v Siaroch 

3. Upevnenie spoločného kultúrneho dedičstva 



Cele projektu: 

Zapewnienie odpowiedniej ochrony, 
wzmocnienie i rozwój głównego potencjału 
obszaru pogranicza, jaki stanowi dziedzictwo 
kulturowe. Realizacja projektu ma przyczynić 
się do podniesienia poziomu efektywnego i 
zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, 
co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności 
turystycznej regionu. 

Poskytnúť primeranú ochranu, posilnenie a 
rozvoj hlavného potenciálu pohraničnej oblasti, 
ktorým je kultúrne dedičstvo. 

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu úrovne 

efektívneho a integrovaného využívania týchto 

zdrojov, čo poslúži zvýšeniu atraktívnosti regiónu 

v oblasti cestovného ruchu. 

Efektywniejsze wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających 
i mieszkańców 

Efektívnejšie využitie zdrojov kultúrneho 
dedičstva pre návštevníkov a obyvateľov 

Planowane efekty projektu: 

Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną 
obszaru pogranicza. 

  

Efektywniejsze wykorzystanie lokalnego 

dziedzictwa 

  

Zvýšený záujem o  cestovný ruch v prihraničnej 
oblasti. 

  

Účinnejšie využívanie miestneho dedičstva 

  

W ramach projektu planujemy: 

– Renowacje 26 nekropolii  z okresu I wojny 

światowej 

–  Budowa parku historycznego w Siarach 

– Utrwalanie wspólnego dziedzictwa 

kulturowego 

V rámci tohto projektu plánujeme: 

– Obnova 26 nekropol z prvej svetovej vojny 

– Výstavba historického parku v Siaroch 

– Konsolidácia spoločného kultúrneho dedičstva 

Okres realizacji projektu / Obdobie realizácie projektu: 01-01 -2021 do 31- 12- 2022 r. 

Wartość projektu/ Hodnota projektu – 2 227 974,24 € w tym  Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego/ z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 1 893 778,08 € t. j. 85% 

 

 

Odkaz na stánku hlavného partnera: http://www.sekowa.pl/rewitalizacja-nekropoli-z-i-wojny-

swiatowej/  

 

 


