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* 
* * 

 
„Niezależnie od opinii odnoszących się do człowieka i jego czynów, jako władze samorządowe, rozumiemy 
znaczenie materialnego i moralnego dziedzictwa, jakie nam pozostawił. Wiemy jak bardzo jego dzieło 
naznaczyło nasze miasta, nadało nowy kształt urbanistyce, w przeszłości przywiodło dobry czy zły los, ale 
również naznaczyło ich teraźniejszość. Dlatego pragniemy uwidocznić to dziedzictwo, by w dalszym ciągu 
nadawało ono sens i bogactwo współczesnym społeczeństwom i lepiej przygotowywało je do stawienia czoła 
przyszłości. Wiemy przecież, że dobra znajomość i sprawiedliwa ocena tego, co niesie historia ugruntowuje 
obywateli do lepszego podejmowania wyzwań współczesności.     
Federacja została powołana w celu wymiany różnych ocen tej wspólnej karty naszej historii. Różnice te 
wzbogacają nas. Dla naszych miast Napoleon był budowniczym, prawodawcą, administratorem, zdobywcą i 
pokonanym wrogiem. Czasem był tym wszystkim po kolei. Z tego faktu wypływają bardzo zróżnicowane oceny 
ilustrujące bogactwo i złożoność jego dzieła, stanowiące pasjonujący element współczesnej kultury. Czyż nie 
mówi się, że Napoleon jest najbardziej znaną na świecie postacią historyczną i, że wciąż, każdego dnia, powstaje 
jedna książka na jego temat? 
Rozwój społeczeństw nie przebiega w sposób liniowy, jednak Napoleon otworzył nową kartę historii znosząc 
dawny ład i jego przywileje, kładąc podwaliny pod nowe czasy, czasy wolności i równości. W ten właśnie sposób 
postrzegamy go dzisiaj: człowiek ten, urodzony w czasach dawnego ładu, potrafił rzucić podwaliny – te słynne 
masy granitu – pod nowe czasy, pod Republikę. Nawet, jeżeli formy i sposoby działania za jego rządów należały 
jeszcze do minionego czasu, mimo że konflikty rozwiązywał systematycznie uciekając się do wojny, to jego 
reformy były jasno ukierunkowane na nowe czasy.    
Napoleon lepiej niż ktokolwiek inny przed nim zdołał zmodernizować Francję i wiele krajów Europy, w ślad za 
swoimi wojskami posyłając Kodeks Cywilny, Konkordat, Kataster, abolicję przywilejów, zniesienie wasalstwa, 
kreśląc wszędzie tam dosłownie i w przenośni nowe granice.”    
 
Charles Bonaparte 
Prezydent Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich  
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VADEMECUM  
Oficjalne zgłoszenie kandydatury: Destynacja Napoleon – Szlak Kulturowy Rady Europy 

 
SPIS TREŚCI 

 

ROZDZIAŁ I: EUROPEJSKA FEDERACJA MIAST NAPOLEOŃSKICH    
 

1. Prezentacja Federacji         
1.1. Rola i Powołanie Federacji  
1.2. Struktura 
1.3. Instancje 
1.4. Zespół operacyjny 

2. Życie sieci 
2.1. Animacja i koordynacja 
2.2. Federacja jest siecią kulturalną z wyboru i w swej istocie 
2.3. Promocja turystyczna „Destynacja Napoleon” 

3. Narzędzia FECN 
3.1. Strony internetowe 
3.2. Czasopismo 

4. Szczególne działania 
4.1. Wędrująca Wystawa 
4.2. Sieci uniwersyteckie 
4.3. Projekty terytorialne strukturyzujące 

4.3.1. Projekt prowadzony przez Uniwersytet i Władze Regionalne na Korsyce 
4.3.2. Projekt prowadzony przez Uniwersytet Piemontu oraz władze Provincia Alessandria we 

Włoszech 
 

ROZDZIAŁ II: PROJEKT EUROPEJSKI SZLAK KULTUROWY  
«DESTINATION NAPOLEON» 

 

Wprowadzenie  
1. Cele marki «Destynacja Napoleon» 
2. Struktura ICE (Zarządzanie, animacja, koordynacja) 

2.1. Rozkład terytorialny 
2.2.  Podział pod względem terytorialnym i tematycznym 
2.3. Instancje 

2.3.1. Lokalne Komitety Pilotażowe 
2.3.2. Komitet Naukowy 
2.3.3. Koordynacja generalna 

3. Ramy przedsięwzięcia 
3.1. Przewodnik 
3.2. Użytkowanie oraz przyznawanie marki ICE (warunki ogólne) 

4. Rozwój swoistych strategii 
4.1. Ścisły kontakt z podmiotami terenowymi 
4.2. Relacje z młodzieżą, wymiana kulturalna i edukacyjna 
4.3. Turystyka alternatywna oraz trwałe zagospodarowanie przestrzenne 
4.4. Sztuka oraz twórczość artystyczna 

5. Identyfikacja wizualna w odniesieniu do Rady Europy 
5.1. Identyfikacja wizualna (oprawa graficzna, logo, loga instytucjonalne) 
5.2. Wdrażanie wartości promowanych przez Radę Europy 
5.3. Spójność z Poszerzonym porozumieniem częściowym oraz z innymi umowami Rady Europy 
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Nota Bene 
 

Niniejszy dokument został sporządzony w ramach projektu składanego przez Federację, aplikującego o 
certyfikację, jako szlak kulturowy Rady Europy pod nazwą « Destination Napoleon ». 
Dokument ten jest zapisem pewnego stanu na dzień dziesiejszy, zatem w ciągu najbliższych miesięcy i przyszłych 
lat będzie ewoluował w miarę postępu strukturyzacji i rozwoju projektu.  
Niniejszy dokument powstał dla możliwie jak najszerszego rozpowszechnienia.   
 

 
 
 

***** 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 

EUROPEJSKA FEDRACJA MIAST NAPOLEOŃSKICH 
 
 
Europejska Federacja Miast Napoleońskich jest francuskim stowarzyszeniem (Ustawa z 
1901 r.) utworzonym z inicjatywy Charles’a Bonaparte, najstarszego z ostatniej żyjącej 
linii rodu Bonaparte, ówcześnie Mera Ajaccio. W całej Europie Federacja zrzesza około 
pięćdziesiąt miast, które połączyła wspólna karta historii: napoleońska epopeja. Sieć 
Federacji sięga od Hiszpanii po Rosję.     
 
 
 

1. Prezentacja Federacji 
 
Na początku, w roku 2003, włoskie miasto Balestrino, wspólnie z historykami z Pułtuska w 
Polsce, pracowało nad waloryzacją swojego dziedzictwa posługując się napoleońskim rejestrem 
gruntów. Po tym pierwszym spotkaniu, Charles Bonaparte, ówczesny zastępcą mera Ajaccio, 
skorzystał z okazji obchodów rocznicy założenia przez Napoleona Pierwszego (maj 1804 r.) 
miasta la Roche sur Yon w Wandei, by zaprosić najbardziej symboliczne miasta historii Cesarstwa 
na pierwsze robocze spotkanie. Chodziło o to, by zastanowić się nad sposobem wyeksponowania 
dziedzictwa napoleońskiego we wspólnym przedsięwzięciu. Wreszcie, 2 grudnia 2004 roku, w 
Ajaccio, miejscu urodzenia Cesarza, odbyło się walne zgromadzenie założycielskie. Narodziła 
się Europejska Federacja Miast Napoleońskich.   
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1.1. Rola i powołanie Federacji  
 
W bieżącym roku Europejska Federacja Miast Napoleońskich obchodzi swoją dziesiątą 
rocznicę utworzenia. Jej dokument założycielski od samego początku jasno wyrażał jej intencje. 
Federacja rozwija swoje działania w trzech głównych kierunkach: 

- wspierać wymianę w dziedzinie historii napoleońskiej poprzez organizowanie spotkań, 
seminariów, za pośrednictwem publikacji opracowywanych wspólnie z uniwersytetami, 
instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami historycznymi,  

- promować i wspierać akcje konserwatorskie i restauratorskie dziedzictwa epoki napoleońskiej 
(przedmioty, dzieła sztuki, meble, pomniki, miejsca...). 

- rozwijać działania animacyjne i promujące dziedzictwo poprzez realizowanie wystaw, 
manifestacji artystycznych, tras poznawczych, głównie w ramach wymiany turystycznej, 
szkolnej i uniwersyteckiej.    

 
Federacja powstała z woli gmin wyrażonej chęcią przywrócenia europejskiego wymiaru ich 
napoleońskiemu dziedzictwu historycznemu. Krytyczne spojrzenie na szczególnie ważne i 
kontrastujące z sobą karty historii poszczególnych państw Europy wskazuje na znaczący udział 
tego dziedzictwa we wspólnej kulturze europejskich narodów.  
Chodzi o dziedzictwo wielkiej wartości, które zawsze było i wciąż jest przedmiotem 
zainteresowań większości krajów europy. Dlatego w odczycie historii dziedzictwu temu 
koniecznie musi zostać przywrócone należne mu miejsce, również ze względu na wpływ, jaki ono 
miało na współczesny kontekst geopolityczny, a szczególnie na rozwój „idei europejskiej”.    
 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat działania Federacji były zorientowane wokół trzech głównych 
osi: 
 

- Konserwacja, wymiana, eksponowanie i ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego o 
ogólnoeuropejskiej wartości, związanego z mitem napoleońskim oraz wpływem okresu 
napoleońskiego na współczesną Europę. 

- Uwrażliwienie odbiorców, wyeksponowanie różnorodności kulturalnej, jak również 
promowanie wzajemnego poznawania historii, korzeni oraz wspólnych dla narodów Europy 
wartości kulturalnych i dziedzictwa kulturowego.  

- Rozwój badań, edukacji oraz propagowania wiedzy.  
 

1.2. Struktura  
 
Europejska Federacja Miast Napoleońskich jest stowarzyszeniem francuskim (Ustawa z 1901r.) z 
siedzibą w Ajaccio. Jest to zrzeszenie przedstawicieli samorządów, społeczności lokalnych lub 
Prowincji/Departamentów, które z kolei na swoich terytoriach mobilizują podmioty, biura 
turystyki, ale też muzea, stowarzyszenia, itp … 
Co miesiąc odbywają się telekonferencje, podczas których spotykają się zarząd i wice prezydencje.  
Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest co roku w innym mieście członkowskim. W 
roku 2014, odbyło się ono w Hiszpanii, w Vitoria-Gasteiz w dniach 26 - 28 września.  
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1.3. Instancje 
 
Federacja organizuje się wokół Zarządu, to jest Prezydenta Charles’a Bonaparte, Skarbnika (mer 
Miasta Jena w Niemczech) oraz sekretariatu generalnego (Mer Miasta la Roche sur Yon we 
Francji).  
Radę Programową tworzą przedstawiciele wice prezydencji w każdym z krajów:  

- Niemcy: Miasto Jena 

- Belgia: Miasto Waterloo 

- Francja: Miasto Ajaccio dla części południowej i Miasto La Roche sur Yon dla części 
północnej 

- Włochy: Provincia Alessandria 

- Polska: Miasto Pułtusk 

- Hiszpania : Miasto Vitoria-Gasteiz. 
Prawdopodobnie, w najbliższych miesiącach funkcję wice prezydencji będzie pełniło miasto 
Borysow na Białorusi i jedno miasto rosyjskie.  
 
Do dzisiejszego dnia, do Federacji wstąpiło około pięćdziesiąt miast, nawiązano też kontakty z 
kolejnymi krajami, szczególnie z Chorwacją, Litwą, Maltą i Czarnogórą. Rozwijają się również 
kontakty z Egiptem.   
 

1.4. Zespół operacyjny  
 
Federacja posiada niewielki zespół operacyjny złożony z dyrektora, koordynatorki sieci pełniącej 
równocześnie funkcję kierownika projektu ICE, asystentki ds. rozwoju informacji turystycznych 
(strona internetowa i czasopismo) i komisarza wystaw. 
Miasta udzielają swoich kompetencji bezpłatnie głównie w dziedzinie zarządzania i administracji 
oraz protokołowania - miasto la Roche sur Yon. Pilotowanie dynamiki turystycznej zapewnia 
dyrektorka Biura Turystyki gminy Pontivy w Bretanii.    
 
W celu rozbudowy Europejskiego Szlaku Kulturowego «Destynacja Napoleon», Federacja 
powołała kolejne instancje i wzmocniła swój zespół. Tę rozbudowę struktury szczegółowo 
przedstawia rozdział II niniejszego dokumentu poświęconego ICE.  
 
 
2. Życie sieci 

 
2.1. Animacja i koordynacja 

 
Dzięki koordynacji i bardzo aktywnej animacji istnieje stała łączność pomiędzy członkami 
Federacji. Zamiast budować złożoną strukturę technokratyczną, położono nacisk na włączenie 
do współpracy przedstawicieli samorządów wraz z ich obsługą techniczną. Zespół operacyjny 
jest, więc w stałej relacji z Prezydentem i radą programową. Wszelkie działania są prowadzone w 
ścisłej współpracy z wice prezydencjami poszczególnych krajów.   
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2.2.  Federacja jest siecią kulturalną z wyboru i w swej istocie 
 
Od samego początku nie chcieliśmy być stowarzyszeniem historycznym ani upamiętniającym 
zdarzenia historyczne, pragnęliśmy natomiast wspierać lokalne projekty rozwoju odnoszące się do 
dziedzictwa historycznego.   
Nie wystarczy podążać śladami wielkich kampanii czy umieszczać pamiątkowe tablice na polach 
bitewnych, należy zmierzyć się z tym, co okres napoleoński pozostawił każdemu narodowi, który 
miał z nim związek i jaki był wkład tego okresu w budowę Europy.  
Pierwszym celem Federacji było zapoznanie mieszkańców miast członkowskich z tą historią i jej 
dziedzictwem. Zanim pomyślano o strategiach promocji turystycznej, pierwszym celem było 
uzmysłowienie ludności naszych miast, a szczególnie ich młodym mieszkańcom, że ta historia 
jest ich historią i przynależy do miejsca, w którym się urodzili.   
Federacja naświetla, że nie istnieje jeden odczyt historii, i że rozumienie jej wzbogaca wielość 
ocen i podejść. 
Waloryzacja takiego dziedzictwa dotyczy dziedzictwa fizycznego, ale również całych obszarów 
kultury niematerialnej, która i dziś inspiruje oraz ubarwia mit związany z okresem napoleońskim 
wszystkimi kolorami od najciemniejszych po najjaśniejsze.    
 

2.3.  Promocja turystyczna «Destination Napoleon» 
 
W następnym etapie, połączenie w sieć zrzeszonych miast i biur turystyki pozwoliło Federacji na 
rozpoczęcie specyficznej promocji turystycznej. 
 
Od trzech lat działanie to jest prowadzone pod nazwą «Destination Napoleon». Ta sama nazwa 
została wybrana, jako szyld przyszłego Europejskiego szlaku Kulturowego.   
 
«Destination Napoleon» przyjęła ortografię bez akcentu nad „e”, żeby od samego początku 
podkreślić odniesienie do francuskiego pochodzenia nazwy, natomiast angielska forma ma 
wskazywać na międzynarodowy wymiar przedsięwzięcia.   
 
Działanie to polega na promowaniu każdego z miast biorących w nim udział korzystając z nie 
dość jeszcze docenionego potencjału zawartego w pojęciu « Napoleon ». Promocja sięga również 
do bardzo odległych celów, jak Chiny, Stany Zjednoczone czy Japonia. Za pośrednictwem 
europejskiej sieci możliwe staje się połączenie środków i synergii, poprzez np. : organizację sieci 
łączącej miejskie biura turystyki w skali Europy.  
 
Mając powyższe na uwadze, tytuł Destynacja Napoleon nasunął się w sposób oczywisty i podlega 
następującej odmianie, jako:   

- pojęcie, które identyfikuje pewne specyficzne przedsięwzięcie i reprezentuje aktywną sieć 
miast, biur turystyki i podmiotów lokalnych,   

- zastrzeżona marka handlowa (w połączeniu z jej logo) we Francji i na szczeblu 
międzynarodowym.  
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- tożsamość wizualna i logo Destynacji Napoleon: 

 
- turystyczna strona internetowa www.destination-napoleon.eu, która jest dopełnieniem 

instytucjonalnej strony internetowej Federacji www.napoleoncities.eu: 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.destination-napoleon.eu/
http://www.napoleoncities.eu/
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3. Narzędzia FECN 
 
3.1. Strony internetowe 

 
Federacja dysponuje dwiema stronami internetowymi: pierwsza, strona instytucjonalna 
przedstawia działalność instytucjonalną Federacji – zebrania, aktualności, itp. 
www.napoleoncities.eu  
 

 
oraz wcześniej już przedstawiona strona: www.destination-napoleon.eu  
 

 
 

http://www.napoleoncities.eu/
http://www.destination-napoleon.eu/


 

 
Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes 

www.napoleoncities.eu - www.destination-napoleon.eu 

contact@napoleoncities.eu  
       

 
© Vademecum – annexe à la Candidature ICE « Destination Napoleon » – FECN – as/jm/cb – Septembre 2014  

13 

3.2. Czasopismo 
 
Federacja stworzyła również czasopismo Destination Napoleon - le Magazine, edytowane przez dom 
wydawniczy France Livres & Médias.  
Czasopismo jest w całości sfinansowane przez niezależnych mecenasów państwowych i 
prywatnych, z którymi kontakt nawiązał sam wydawca, wybranych pod kątem przystawania 
domeny ich działalności do projektu. To dwujęzyczne czasopismo (francuski/angielski) będzie 
donosił o rozwoju projektu Destynacja Napoleon i prezentował jego współpracowników, 
wyróżniając każdorazowo pewną grupę miast Federacji. Pierwszy numer pojawił się w styczniu 
2014 roku. Wydanie numeru 2 jest przewidziane na styczeń 2015 roku. 
 

      
 
Cel czasopisma jest dwojaki:  

- Animacja sieci przedstawicieli Federacji zaproszonych do udziału w opracowaniu treści 
czasopisma,  

- jako witryna dla naszego przedsięwzięcia ICE wobec zaprzyjaźnionych instytucji, wobec 
miast, które chcielibyśmy przyłączyć, jak również wobec biur turystyki z całej Europy oraz 
dalszych celów takich, jak Chiny, Stany Zjednoczone czy Japonia.  

 
Miasta członkowskie Federacji otrzymują pewną ilość egzemplarzy w celu dystrybucji wśród 
członków rad miejskich, rad programowych, Biur Turystyki, lokalnych instytucji kulturalnych.    
 
Czasopismo jest ważnym nośnikiem wiedzy na temat Federacji. Prezentuje ono nasze działania a 
w szczególności Europejski Szlak Kulturowy, stając się rodzajem „biuletynu informacyjnego”. 
Czasopismo będzie zawierało również informacje dotyczące aktualności, obszerną i estetycznie 
dopracowaną prezentację dziedzictwa naszych miast, artykuły o charakterze naukowym i 
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dydaktycznym, i wreszcie portrety osób, które w jakimś momencie swojego życia zostały 
naznaczone przez Napoleona, jak członkowie władz samorządowych, artyści, przedsiębiorcy, 
pisarze, itp. …  
 
4. Działania szczególne 

 
4.1. Wędrujaca Wystawa 

 

Od dwóch lat Federacja opracowuje wielką wystawę zatytułowaną « Napoléon
x
, mythe européen, 

patrimoine européen » (Napoleon do potęgi „x”, europejski mit, europejskie dziedzictwo), która będzie krążyła 
po Europie. Komisarzem wystawy jest Dr Thorsten Smidt posiadający w swoim dorobku liczne 
prestiżowe wystawy, poświęcone szczególnie Napoleonowi. Harmonogram wystawy przewiduje 
jej prezentację w Rueil-Malmaison we Francji, Ajaccio (Francja), Jenie (Niemcy), Alessandrii lub 
ewentualnie w innej miejscowości (Włochy). 
 

 

Program wędrówki przewiduje również prezentację wystawy w Moskwie (Rosja). Aktualnie toczą 
się rozmowy z Ministerstwem Kultury i Ministerstwem Sportu w sprawie prezentacji wystawy w 
Moskwie i być może w Sankt Petersburgu.   
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4.2. Sieci uniwersyteckie 
 
Pod patronatem Federacji zostały zorganizowane dwa międzynarodowe seminaria na temat mitu 
napoleońskiego. Pierwsze seminarium odbyło się we wrześniu 2010 roku na Uniwersytecie 
Korsykańskim, drugie we wrześniu 2011 roku na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. 
Podczas seminariów promowano podejście interdyscyplinarne i przekrojowe.  
 
Seminaria te doprowadziły do realizacji dwóch projektów tematycznych na szczeblu regionalnym. 
Na Korsyce, wraz z Uniwersytetem Korsykańskim, a we Włoszech, na terenie regionów 
Piemontu i Ligurii wraz z Uniwersytetem Piemontu Wschodniego i Prowincjami Alessandrią, 
Cuneo, Savoną oraz Imperią.  
 

4.3. Projekty terytorialne strukturyzujące 
 

4.3.1. Projekt prowadzony przez Uniwersytet korsykański i władze regionalne Korsyki.  
 
Projekt "Paoli-Napoléon" stworzony z inicjatywy Korsykańskiego Samorządu Terytorialnego 
(Region) i pilotowany przez wydział UMR CNRS 6240 LISA Uniwersytetu im. Pascali Paoli na 
Korsyce jest poświęcony dwu emblematycznym postaciom wyspy - Napoleonowi Bonaparte i 
Pascalowi Paoli.  
 
Projekt ma cztery powołania: 

- kulturalne, by społecznościom lokalnym umożliwić poznanie oraz ponowne przyswojenie 
sobie własnej historii, 

- terytorialną strukturyzację i waloryzację gospodarczą, 

- promocję i komercjalizację turystyczną, 

- uzyskanie międzynarodowej renomy.  
 
W trzech wymiarach:    
 

 Wymiar akademicki i uniwersytecki 
 Seminaria, Sympozja, Publikacje 

 Zorganizowanie sieci 

 Sformalizowanie jednej lub dwóch struktur badawczych (Instytuty?) 
 

 Wymiar terytorialny (pod egidą C.T.C1.) 
 Inwentaryzacja, oznaczanie, ewaluacja, odniesienia 

 Partnerstwo lokalnych władz samorządowych, sektor stowarzyszeń, podmioty prywatne, sieć 
terytorialna 

 Organizacja terytorium, racjonalizacja i strukturalizacja możliwości 

 Identyfikacja i/lub stworzenie, waloryzacja stanowisk historycznych, tras i imprez 

 Tworzenie specyficznych infrastruktur kulturalnych (Biblioteka, Muzeum, Park tematyczny, itp.…) 
 

 Zorganizowanie sieci oraz międzynarodowa renoma 
 Labelizacja Destynacji Napoleon – Europejskiego Szlaku Kulturowego FECN 

                                                        
1 Władze Lokalne Korsyki  
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 Udział w międzynarodowych imprezach 

 Integracja istniejących sieci 

 
4.3.2. Projekt prowadzony przez Uniwersytet Piemontu oraz Provincia Alessandria 

 
W Ligurii, Południowy i Zachodni Piemont są ściśle związane z wydarzeniami napoleońskimi. 
We Włoszech równina pod Marengo była sceną najważniejszych wydarzeń napoleońskich 
kampanii. Poza przejawami zainteresowania tym szczególnym aspektem historii lokalnej, na 
obszarze tym przeprowadzono liczne badania i działania związane, między innymi, z renowacją 
willi Delavo (obecnie siedziba Muzeum Marengo) oraz uczestnictwem w Europejskiej Federacji 
Miast Napoleońskich, której Provincia Alessandria jest wice prezydencją. 
 
Powody skłaniające do opracowania wyjątkowego planu waloryzacji tematyki napoleońskiej są 
związane z różnorodnymi czynnikami: 
 

- Reorganizacje administracyjne terytorium Prowincji Alessandria doprowadziły do sytuacji, w 
której oferta kulturalna jest niewystarczająca: dla przykładu Muzeum Marengo, choć 
unowocześnione pozostaje niewykorzystane. 

- Zainteresowanie odwiedzających Muzeum jest jednak na tyle duże, iż pozwala ono dostrzec 
realną możliwość rozwinięcia działań na obszarze całego terytorium.  

- Obecność AutoZug’u, (przyp. tłumacza: oferta transportu kolejowego dla turystów 

zmotoryzowanych zapewniająca przewóz aut z miejsca zamieszkania na miejsce wypoczynku) 
łączącego północną Europę z dworcem w Alessandrii.  

- Atrakcyjność regionu Monferrato w związku z EXPO 2015. 

- Dostępność prywatnych dóbr, miejsc historycznie związanych z Napoleonem, które mogłyby 
zostać połączone w szlaki tematyczne (w Prowincji Alessandria, w Prowincji Savona czy 
Imperii) a nawet szerzej, dzięki ewentualnemu szlakowi ICE2 federacji.  

- Międzynarodowy zasięg projektu oraz jego konotacje historyczne i kulturowe dostarczają 
wielu tematów do dyskusji i wymiany, w szczególności z młodzieżą. 

- Wreszcie, Marengo dzięki swojej historii i kulturze nadaje znaczenie całemu regionowi.  
 

 
Oba te projekty – na Korsyce i w Piemoncie/Ligurii zasługują na wsparcie oraz na 
strukturyzację terytorialną i lokalną Europejskiego Szlaku Kulturowego «Destynacja 
Napoleon» posiłkując się niezależnymi środkami finansowania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 ICE: Europejski Szlak Kul turowy  
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ROZDZIAŁ II 
 

PROJEK EUROPEJSKIEGO SZLAKU KULTUROWEGO  
«DESTYNACJA NAPOLEON » 

 

 
 

« Dla przyszłości Europy jest zasadnicze, by jej przeszłość stała się przedmiotem wspólnej interpretacji» C.B. 
 
 
Wprowadzenie 
 
Destination Napoleon jest tytułem czasopisma wydawanego przez Federację i jednocześnie 
tytułem Europejskiego Szlaku Kulturowego, do którego pragnie ona przystąpić. Przypomnijmy w 
tym miejscu, że brak akcentu nad «e» w słowie Napoleon jest odniesieniem do 
międzynarodowego charakteru projektu. 
 
Nazwa Europejski Szlak Kulturowy jest czymś więcej niż prestiżową marką Rady Europy, 
bowiem prowadzi ona wyobraźnię ku odkrywaniu starego kontynentu.  
 
Marka nie stanowi jedynie zbioru procedur do przestrzegania, warunków technicznych 
do wdrożenia czy partnerstwa państwowego lub prywatnego do animowania. Marka 
przede wszystkim ukonkretnia różnorakie cele: wyjście naprzeciw obywatelom Europy, 
by wspólnie odkryć i pogłębić wiedzę o tym, co przyczyniło się do ukucia ich 
współczesnej tożsamości.  
 
 
Europejski Szlak Kulturowy: trzy znaczące słowa 
 

- Słowo Szlak zachęca nas do podróży. Zachęca tych, którzy kształcą młodzież. Zachęca do 
podróży w głąb naszego własnego kraju, ale również do zwiedzenia wielu innych krajów.  

- Kulturowy, ponieważ to w kulturze musimy odnaleźć nasze wspólne korzenie, te, które 
dzisiejsze Narody skłonne są bagatelizować, a które są nam niezbędne do obrania wspólnego 
kursu nie sprowadzającego się jedynie do pamięci antagonizmów.    

- Europejski, ponieważ projekt wykracza poza wspólnotową przestrzeń 28 państw członków 
Unii, i ponieważ Rada Europy zrzesza 44 kraje od Atlantyku po Ural. Europejska Federacja 
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Miast Napoleońskich czerpie natchnienie z historii, kultury i dziedzictwa Europy 
poświadczonych szerokim wachlarzem miast członkowskich: z Zachodu na Wschód, od 
Atlantyku po Rosję i od Południa na Północ, od Egiptu po dawną Tylżę. Poszerzone 
Porozumienie Częściowe zapewnia wzajemną dwubiegunową relację w dziedzinie turystyki i 
dziedzictwa.   
 

Tak mierzone jest wyzwanie, jakiemu Federacja pragnie stawić czoła tworząc szlak poświęcony 
Napoleonowi. Dla naszej młodej organizacji wyzwanie to jest urzeczywistnieniem współpracy z 
gminami członkowskimi zainicjowanej i rozwijanej w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Otrzymanie 
marki Rady Europy wydaje się możliwe już wiosną 2015 roku, dzięki naszej strukturyzacji opartej 
na sieci miast, na realnym włączeniu do współpracy przedstawicieli samorządów i obsługi 
technicznej prowadzącej dossier, na oryginalnym i innowacyjnym działaniu o międzynarodowym 
charakterze oraz na zespole operacyjnym i środkach dorównujących wyzwaniu.    
 
 
1. Wyzwania związane z marką „Destynacja Napoleon” 
 

Otrzymanie marki jest dla Federacji zaledwie pierwszym etapem w kierunku licznych innych 
projektów, które ukształtują nasze przedsięwzięcie.   
 
Na wstępie wypada wspomnieć o rozległości, zróżnicowaniu geograficznym i administracyjnym, 
różnorodności historycznej, kulturowej i dziedzictwu tego, co będzie stanowiło szlak „Destynacja 
Napoleon”. 
 

Wszystkie te czynniki mają za zadanie stymulować podróżnika i społeczności lokalne, dać im 
bodziec do podróży w czasie i w przestrzeni dla pełniejszego wchłonięcia ich wspólnej kultury.   
 

Tak, więc stawką jest nie tylko stworzenie witryny historycznej, ani też ograniczenie się do 
wzmacniania potencjałów turystycznych. Przed te dwa aspekty daleko wysuwa się promocja 
przedsięwzięcia przede wszystkim kulturowego, zgodnego z tym wszystkim, co obywatele 
naszych miast członkowskich utożsamiają, jako ich własne dziedzictwo i spuściznę.    
 

Pragniemy uniknąć utrudnień polegających na wytyczeniu drogi wymyślonej w oderwaniu od 
faktów historycznych lub poprzestając na poruszaniu się w ścisłych ramach chronologii 
historycznej. Wydźwięk tych dziejów i ich promieniowanie geograficzne każe nam odnosić się do 
faktów historycznych w sposób wyważony pozostając jednak w zgodzie z współczesnym 
wymiarem terytorialnym.   
 

I tak, postawiliśmy na połączenie podejścia terytorialnego z trasą historyczną. 
 

Zdefiniowaliśmy obszary pozostające w zgodności z wymienionymi celami i zobowiązaniami, 
jakie nakłada na nas Rada Europy.  
 
Kształtujący się obecnie szlak dotyczy dwunastu krajów: Francji, Włoch, Belgii, Niemiec, Polski, 
Republiki Czeskiej, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Wysp Brytyjskich (Święta Helena) i Egiptu.  
 
 
 



 

 
Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes 

www.napoleoncities.eu - www.destination-napoleon.eu 

contact@napoleoncities.eu  
       

 
© Vademecum – annexe à la Candidature ICE « Destination Napoleon » – FECN – as/jm/cb – Septembre 2014  

19 

 
2. Struktura ICE (Organizacja regionalna, animacja, koordynacja) 

 
2.1. Rozwój regionalny 

 
«Destination Napoleon» jest przede wszystkim zaproszeniem do podróży i spotkania obywateli 
naszych miast, do poznania dziedzictwa, krajobrazów oraz kultur Europy, która „tworzy się” od 
dwóch wieków. Destynacja Napoleon jest zaproszeniem do poznania wątków jednej z 
najważniejszych stron naszej historii. 
 
Naszym celem jest przemierzenie Kontynentu z Zachodu po Wschód, z Hiszpanii po Rosję i z 
Południa po Północ, z Egiptu po Litwę. Dla urzeczywistnienia tego celu, wokół sieci 50 miast 
Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, w każdym kraju mobilizują się podmioty lokalne, 
publiczne lub prywatne, działające w obszarze kultury i turystyki.   
 
Wśród 50 miast znajdują się te najbardziej symboliczne: Ajaccio, Jena, Austerlitz, Możajsk 
(Borodino), Borysow (Berezyna) i Waterloo, aktywnymi partnerami są liczne samorządy i 
instytucje, zaangażowanych jest 12 krajów, mamy 10 mocnych tematów regionalnych oraz 
prestiżowe wsparcie Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europy – w ten oto 
sposób buduje się «Destynacja Napoleon».  
 
Europejski Szlak Kulturowy « Destination Napoleon » czerpie swoją oryginalność i bogactwo 
ze swojego wymiaru kontynentalnego, ze swojej różnorodności geograficznej i administracyjnej 
oraz z pewnością, ze swego wymiaru historycznego, kulturowego i spuścizny historycznej, do 
której się odnosi.    
 
Musimy, zatem uwzględnić prawdę historyczną i jednocześnie zadość uczynić licznym 
oczekiwaniom, praktykom i kontekstom w zależności od kraju i regionu.    
 
Nie wystarczy iść śladami wielkich kampanii czy umieszczać pamiątkowe tablice na polach 
bitewnych, należy uzmysłowić co dziedzictwo epoki napoleońskiej pozostawiło każdemu z 
zainteresowanych narodów i co wniosło do budowy Europy.  
 
Chodzi o wypełnienie treścią różnych aspektów mitu wciąż jeszcze obecnego w sercach 
europejskich społeczności i pod wieloma względami, na świecie.   
 
Zdecydowaliśmy się na strukturyzację terytorialną, ściśle powiązaną z naszą siecią europejską, by 
być jak najbliżej terenu i pozostać w zgodzie z charakterem kultury, turystyki i administracji 
danego kraju.   
 
Pierwszym zadaniem było zdefiniowanie obszarów zgodnych z celami i zobowiązaniami wobec 
Rady Europy, tworząc jednocześnie spójne dynamiki przemieszczania.   
 
 
Ustaliliśmy dziesięć tematów pokrywających się z chronologią historyczną, adekwatnością pod 
względem geograficznym i zgodnych z czynnikami lokalnymi: 
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- Region Śródziemnomorski, dzieciństwo, lata nauki: Ajaccio, Toulon, Valence. 

- Kampanie Rewolucji we Włoszech: Marengo/Alessandria, Albenga, Balestrino, Cairo, 
Cosseria. 

- Wielkie projekty modernizacyjne we Francji: Pontivy, La Roche-sur-Yon, l’Île d’Aix, 
Boulogne. 

- Władza centralna: Paris, Saint-Cloud, Fontainebleau, Rueil-Malmaison. 

- Europa Środkowa, wojna i pokój: Austerlitz, Jena, Erfurt, Weimar, Leipzig, Kassel, Hövelhof, 
Hanau. 

- Wskrzeszenie Polski : droga od Warszawy do Tylży. 

- Kampania rosyjska: Tylża, Wilno, Kijów, Borodino (Możajsk), Berezyna (Borysow). 

- Kampania francuska wespół ze stowarzyszeniem 1814: zachodnia część regionu paryskiego, 
pomiędzy regionami Brie i Champagne. 

- Pierwsza zsyłka: Portoferraio, Antibes, Juan les Pins, Grasse i droga Napoleona. 

- Sto dni: Waterloo i droga Napoleona w Walonii. 
 
Do listy tej dochodzi jeszcze zsyłka na wyspę Świętej Heleny (zamorskie terytorium Wielkiej 
Brytanii) i kampania egipska z Aleksandrią.  
 
Powyższy podział na obszary niekoniecznie pokrywa się z chronologią historyczną.  
 
Obszary oparte są na inicjatywach lokalnych. Eksponują one indywidualną ocenę i podejście w 
rozłożeniu na wielkie strefy geograficzne, co jest najkorzystniejsze dla waloryzacji kulturalnej i 
turystycznej.    
 
Dla zapewnienia naukowego poziomu naszego przedsięwzięcia, w sercu naszego systemu 
osadzono komitet naukowy pod kierownictwem profesora Jacques’a Oliviera Boudon z Sorbony, 
Prezydenta Instytutu Napoleona. Komitet składa się z wykładowców uniwersyteckich i 
niezależnych badaczy, współpracuje z sieciami obywatelskimi oraz aktywnie kontroluje, 
zatwierdza, proponuje.    
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Ogólna mapa obszarów lokalizacji ICE « Destination Napoleon » 

 
 
 

2.2.  Podział pod względem terytorialnym i tematycznym 
 
 

2.2.1. Obszar Śródziemnomorski, dzieciństwo i lata nauki: Ajaccio, Toulon, Valence. 
 
 
Ajaccio, to miasto członkowskie oraz siedziba Federacji, w pewnym sensie miejsce, w którym 
wszystko się zaczęło. Walencja, miejsce pierwszego przydziału wojskowego, Tulon, miejsce 
pierwszego znaczącego aktu męstwa. To Bonaparte, jego dzieciństwo, jego nauka, początek jego 
samorealizacji, jako dorosłego mężczyzny. Jest to temat, który dla Europejskiego Szlaku 
Kulturowego « Destination Napoleon » stanowi problem wiążący się z zasięgiem geograficznym. 
Po pierwsze, dlatego że Ajaccio leży na wyspie nawet, jeżeli w tym przypadku nie jest to jedyne 
wyspiarskie miasto napoleońskie. Po drugie, ponieważ w geograficznym sąsiedztwie Ajaccio i 
Tulonu istnieją już inne, dobrze ukształtowane inicjatywy takie jak Droga Napoleona wiodąca z 
Portoferraio do Grenoble, i wreszcie, dlatego że Ajaccio wspólnie z samorządami Ligurii 
Zachodniej - Luccą czy Sarzanną rozwinęło już szereg istotnych działań.  
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Skupiliśmy się, więc na wyodrębnieniu następujących wariantów: wyprofilowanie pewnej 
tematyki, która stałaby się odrębnym obszarem w ramach « Destination Napoleon » omijając w 
ten sposób trudności geograficzne, albo przyłączenie Walencji i Tulonu do lokalnych instancji 
pilotażowych utworzonych w ramach partnerstwa z gminami wchodzącymi w skład « Drogi 
Napoleona ». 
W tym przypadku, chcąc zbudować pełną strukturę, należałoby przewidzieć dla Ajaccio 
współpracę  trójstronną: z dwoma pozostałymi miastami poprzez promocję tematyki, jaka została 
tutaj zdefiniowana, z jednostką «Droga Napoleona» i wreszcie z włoskim samorządami 
Zachodniej Ligurii.  
Najbliższe tygodnie pozwolą dokonać wyboru.   
 
 

2.2.2. Kampanie Włoskie 
 
Włochy są bezsprzecznie jednym z najbogatszych i najbardziej różnorodnych rozdziałów historii 
napoleońskiej. Pierwsza kampania włoska (1796 – 1797) zaznacza początki chwały Napoleona, 
będącego wtedy jeszcze tylko Bonaparte, jako stratega wojskowego, naczelnego dowódcy armii 
włoskiej.  Druga kampania (1800) zapisze się również symbolicznymi nazwami jak przełęcz le 
Grand-Saint-Bernard czy Marengo.  
 
W Ligurii, liczne gminy oraz Prowincja Savony, wszystkie będące członkami Federacji, 
zorganizowały się by stworzyć historyczne i turystyczne trasy poznawcze.  
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Bardziej na Północ, Provincia Alessandria, również należąca do Federacji, w czerwcu 2010 roku 
otworzyła « Marengo Museum » poświęcone słynnej bitwie.  

 

 
 
Rozwój projektu « Destination Napoleon » w Północnych Włoszech będzie uwzględniał rozkład 
terytorialny, tzn. pod uwagę będą brane przynajmniej trzy obszary w północnych Włoszech, 
Liguria, Piemont i Lombardia. Komitet Pilotażowy będzie podlegał dwóm włoskim prowincjom 
– Savonie i Alessandrii dla Ligurii i Piemontu, w Lombardii obejmie on w szczególności Mantuę i 
Mediolan.  
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2.2.3. Wielkie projekty modernizacyjne w Północno-Zachodniej Francji  
 
Znajdujemy się na terenie, gdzie funkcjonują dwa filary Federacji, La Roche-sur-Yon – Sekretarz 
Generalny Federacji oraz Pontivy, które za sprawą dyrektorki Biura Turystyki związku gmin, 
odpowiada za strategię rozwoju turystycznego Federacji.  
 

 
 
 
Przedsięwzięcie « Destination Napoleon » nabiera tutaj szczególnego charakteru. Po pierwsze, 
dlatego że obejmuje ono obszar Północnej Francji, i dotyczy trzech regionów: Poitou-Charentes, 
Pays de la Loire i Bretagne. 
Po wtóre, dlatego, że skupia się ono na tematyce związanej z promocją zabytków, stanowisk 
historycznych i realizacji cywilnych silnie napiętnowanych napoleońskim działaniem jak Kanał 
wiodący z Nantes do Brest czy też samo miasto la Roche-sur-Yon z jego niedawno odnowionym 
placem Napoleona. 
Wreszcie, jest to obszar, na którym zgodnie z koncepcją « Destination Napoleon » ciąży 
odpowiedzialność za poprawność i profesjonalizm, jako, że obecne są tu postacie kluczowe dla 
koncepcji strategii turystycznych Federacji.     
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2.2.4. Władza centralna: Paryż, Saint-Cloud, Fontainebleau, Rueil-Malmaison. 
 
W sercu władzy znajduje się Paryż, jako siedziba centralna. Obecne są też inne symboliczne 
miejsca uosabiane przez trzy pałace: Saint-Cloud, Fontainebleau i Malmaison. 
 

 
 
W ramach « Destynacji Napoleon » temat ten kształtuje się pod kierunkiem miasta Rueil-
Malmaison, członka Federacji.  
Paryż uosabia problem relacji Federacji z wielkimi europejskimi stolicami. Europejski Szlak 
Kulturowy mógłby stać się środkiem, który pozwoli na włączenie ich do Federacji bez zachwiania 
wewnętrznej równowagi naszej sieci zrzeszającej głównie miasta średniej wielkości.  
Jest to również przestrzeń, która będzie mogła służyć za bazę dla ambitnych projektów 
uzupełniających Szlak, jak na przykład wędrująca wystawa na temat Napoleona i Europy, jaką 
tworzy Federacja.    
Miasto Montereau, członek Federacji, opracowuje projekt parku rekreacji o tematyce 
napoleońskiej, który mógłby się stać oryginalnym elementem waloryzacji promocji napoleońskiej 
w regionie Ile de France. 
Jest to wreszcie sposób na poruszenie tematu wielkich reform administracyjnych i 
instytucjonalnych zainicjowanych przez Napoleona, z których większość przetrwała do dzisiaj 
zarówno we Francji jak i w wielu krajach Europy.  
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2.2.5. Europa Środkowa, wojna i pokój: Austerlitz, Jena, Erfurt, Weimar, Leipzig, Kassel, 
Hövelhof, Hanau. 

 
11 kwietnia 2014 roku w Jenie, w Niemczech, miało miejsce spotkanie zorganizowane przez 
Albrechta Schroëtera, Mera Miasta Jena, niemieckiej wice prezydencji Federacji. Poza 
niemieckimi partnerami w spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele miasta Austerlitz w 
Republice Czeskiej.   
 
Podobnie jak gdzie indziej kładzie się tu nacisk na logikę terytorialną. Szlak rozpościera się na 
bardzo rozległym terytorium od Hövelhof na Zachodzie, przez Jenę i Lipsk, po Berlin leżący 
bardziej na Północy, by ponownie wrócić na południe, poza granicę kraju, i dotrzeć do Austerlitz 
w Republice Czeskiej.  
 

 
 
Wymiar historyczny i chronologia muszą tutaj być zręcznie powiązane, ponieważ odnoszą się do 
bardzo różnorodnych zdarzeń. Dla Niemiec, ważne są strukturyzacja administracyjna oraz jej 
instytucjonalne implikacje jak i aspekty geostrategiczne i wojskowe, ponieważ terytorium to łączy 
w sobie dwie wielkie bitwy napoleońskie, pod Austerlitz w 1805 roku i pod Jeną w roku 1806.   
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2.2.6. Wskrzeszenie Polski 
 
W Polsce, w Pułtusku, 20 marca 2014 r. odbyło się wielkie zebranie, które zgromadziło około stu 
uczestników przybyłych z 30 miast, w tym z Warszawy oraz przedstawicieli dwóch ministerstw, 
pracowników uniwersyteckich, przedstawicieli muzeów, organizacji turystycznych i stowarzyszeń.  
 

 
 
 
W Polsce istota podejścia historycznego i geograficznego wyraża się wirtualną drogą 
rozpoczynającą się na Południowym-Zachodzie, na wysokości Bolesławca i Kłodzka, 
przechodzącą przez Warszawę i Pułtusk, prowadzącą ku Północy do regionu gdańskiego, na 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W przyszłości trasa przekroczy granicę Polski wiodąc do 
Bagrationowska (dawniej Eylau) i Sowiecka (dawniej Tylża) w Obwodzie Kaliningradzkim.  
 
« Destination Napoleon » wykracza poza ten wirtualny szlak. Waloryzacja spuścizny historycznej, 
kulturalnej i turystycznej już mobilizuje władze regionalne Mazowsza, Warmii i Mazur oraz 
Pomorza, jak również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.   
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2.2.7. Kampania Rosyjska 

 
Szlak nakreśliła historia : powinien on wieść trasą pokonaną przez armie napoleońskie podczas 
kampanii rosyjskiej zarówno tam jak i z powrotem.   
Projekt dotyczy czterech krajów w ich aktualnych granicach - Ukrainy, Białorusi, Litwy i 
oczywiście Rosji. Niektóre nazwy mają symboliczny wydźwięk jak na przykład Borodino i 
Moskowa (dzisiejszy Możajsk), Moskwa, Borysow (nad Berezyną), Mińsk, a także Kijów na 
Ukrainie czy Wilno na Litwie.  
 

 
 
Kraje te posiadają struktury administracyjne i instytucjonalne bardzo różniące się od tych, jakie 
mamy w Europie Zachodniej. Spośród tych czterech krajów jeden (Litwa) jest członkiem Unii 
Europejskiej, trzy pozostałe (Litwa, Ukraina, Rosja) są członkami Rady Europy i sygnatariuszami 
poszerzonego porozumienia częściowego dotyczącego Szlaków kulturowych. Białoruś kandyduje 
do Rady Europy.  
Nasze przedsięwzięcie « Destination Napoleon » będzie się dostosowywać do tych ograniczeń a 
strategia Federacji w tych krajach będzie się mocno opierać na lokalnych punktach kontaktowych 
Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europy.  



 

 
Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes 

www.napoleoncities.eu - www.destination-napoleon.eu 

contact@napoleoncities.eu  
       

 
© Vademecum – annexe à la Candidature ICE « Destination Napoleon » – FECN – as/jm/cb – Septembre 2014  

29 

 
 
 
 

2.2.8. Kampania Francuska wraz ze stowarzyszeniem 1814 
 
Po katastrofalnej kampanii rosyjskiej, wykrwawiona armia francuska musi się wycofać. W grudniu 
1813, sojusznicze armie przekraczają Ren i kilka kolumn maszeruje na Paryż. Na początku 1814 
roku Cesarz prowadzi zwycięską kampanię w regionach Champagne i Brie przeciwko znacznie 
większym siłom, co nie zapobiegło jednak zajęciu Paryża i upadkowi Cesarstwa.  
 
W tym regionie Francji, w tym roku dobiegają końca obchody dwustulecia. Władze lokalne wraz 
z lokalnymi podmiotami zrzeszyły się w stowarzyszeniu « 1814 » pod kierownictwem Guy 
Carrieu, którego nasi czytelnicy mogli poznać w pierwszym numerze naszego czasopisma.   
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Stowarzyszenie « 1814 » koordynuje obchody dwustulecia Kampanii Francuskiej i buduje trwały 
szlak turystyczny. Stowarzyszenie towarzyszy Federacji i ją wspiera w jej projekcie aplikowanym 
do Rady Europy.  
 
« Destination Napoleon » oprze działania swojego Lokalnego Komitetu Pilotażowego na 
istniejącej już organizacji skupionej wokół stowarzyszenia « 1814 », składającej się z trzech 
regionów, pięciu departamentów i (około trzydziestu) głównych miast związanych z tą kampanią.   
 
W regionach Brie i Champagne, Europejski Szlak Kulturowy ma, jako główny cel utrwalenie i 
rozwinięcie działań, narzędzi i przedsięwzięć zainicjowanych przez stowarzyszenie « 1814 » z 
okazji obchodów dwustulecia. Jak zwykle, chodzi o to, by korzystając z rozmachu 
zapoczątkowanego uroczystościami rocznicowymi rozwinąć długoterminowe przedsięwzięcie 
polegające na waloryzacji dziedzictwa.  
 
 

2.2.9. Pierwsza zsyłka: Droga Napoleona z Portoferraio do Grenoble 
 
Pierwsza zsyłka oraz powrót do władzy na okres stu dni wiążą się z pobytem Napoleona na 
Elbie, włoskiej wyspie znajdującej się nieopodal Korsyki, wymarsz i odzyskanie władzy.    
Po ucieczce z Elby, której główne miasto Portoferraio jest członkiem Federacji, Napoleon 
rozpoczął drogę powrotną w kierunku Paryża prowadzącą przez Vallauris Golfe-Juan, Grasse 
(kolejne miasto członkowskie) aż do Grenoble. 
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Droga ta znacząca początek odzyskiwania władzy jest dzisiaj znana pod nazwą Drogi Napoleona 
(« Route Napoléon »). Promocją drogi opiekuje się stowarzyszenie A.N.E.R.N. (Action Nationale 
des Elus pour la Route Napoléon, Akcja Narodowa Samorządowców na rzecz Drogi Napoleona). 
 
 
We Francji, stowarzyszenie to zrzesza 42 gminy na terenie 4 departamentów i 2 regionów, do 
których należy włączyć włoskie miasto Portoferraio na wyspie Elbie.  
 
Podobnie jak w przypadku stowarzyszenia « 1814 » w regionach Brie i Champagne, Europejski 
Szlak Kulturowy « Destination Napoleon » budując swoje własne instancje (Lokalny Komitet 
Pilotażowy) oraz strategię promocji kulturalnej i turystycznej, będzie się opierał na już istniejących 
strukturach.  

 

http://www.route-napoleon.com 
 

2.2.10. Waterloo i droga Napoleona w Walonii. 
 
Zebranie, jakie się odbyło 2 kwietnia w Belgii, było zorganizowane przez Yves’a Vander 
Cruysena, radnego Miasta Waterloo, wice prezydencji Federacji w Belgii, w ścisłej współpracy z 
przedstawicielami organizacji Tourisme de Wallonie, Olivier Daloze (Wallonie-Bruxelles 
Tourisme) i Fabrice Deruysscher (Doradca w Gabinecie Ministra Rządu Walonii 
odpowiedzialnego za turystykę).  
Władze Walonii utworzyły « La Route Napoléon en Wallonie » (Droga Napoleona w Walonii), 
zaprezentowaną w specjalnym wydaniu słynnego « Przewodnika Michelin ».  
 

      
 

http://www.route-napoleon.com/
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Władze Walonii zmobilizowały władze lokalne oraz podmioty prywatne dla urzeczywistnienia tej 
dynamiki promocji w centrum, której znalazły się przypadające w 2015 roku, obchody 
dwustulecia bitwy pod Waterloo.   
Tworząc strukturę «Destynacji Napoleon » w Walonii i powołując Lokalny Komitet Pilotażowy 
Federacja wesprze się na uczestnikach w/w przedsięwzięcia. 
 

 
 
Na Północy leży miasto Anvers, również członek Federacji. Miasto to zostanie włączone do 
« Destination Napoleon » jednak nieco odmiennie, jako że historia Anvers związana z 
Napoleonem jest o 15 lat wcześniejsza od bitwy pod Waterloo. Włączenie tych dwóch zdarzeń w 
tą samą logikę promocji byłoby, zatem niewłaściwe. Anvers należy również do strefy 
przedstawionej w paragrafie 2.2.3 « Wielkie projekty modernizacyjne w Północno-Zachodniej 
Francji ».  
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1.1.1. Zasięg geograficzny projektu 
 
Hiszpania, kształtująca się perspektywa 
 
Hiszpania zalicza się do krajów Europy gdzie stosunek do Napoleona jest bardziej złożony. W 
ubiegłym roku do Federacji zdecydowało się wstąpić baskijskie miasto Vitoria-Gasteiz a zaraz po 
nim Mostoles. 
 
Od tego czasu zaangażowanie Vitorii zaowocowało zorganizowaniem 26 czerwca 2014 roku 
wielkiego spotkania, na którym spotkali się przedstawiciele miast z całego Półwyspu Iberyjskiego. 
Od Północy po Południe i od Zachodu po Wschód rozpoczęto rozmowy z około dwudziestoma 
miastami, wśród których są tak słynne jak Cadix, Saragossa czy Salamanka. Portugalskie miasto 
Almeida, jest również skłonne dołączyć do przedsięwzięcia.  
 

 
 
 
Tutaj bardziej niż gdziekolwiek indziej zróżnicowanie historyczne i geograficzne czyni z 
Destynacji Napoleon doskonałe ramy do wspólnej refleksji nad terytorialną strukturyzacją 
Europejskiego Szlaku Kulturowego. Nie jest proste objąć wyobraźnią dwa kraje, biorąc pod 
uwagę okres (1808 – 1813) burzliwych konfliktów i napięć, który dla Napoleona przekładał się na 
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przemian na militarne zwycięstwa i odwroty, a który przez Hiszpanów dzisiaj jeszcze rozumiany 
jest jako pięcioletnia wojna o niepodległość. W ciągu najbliższych miesięcy Federacja wraz ze 
swoimi partnerami będzie musiała podjąć to szczególne wyzwanie.   
 
 
Egipt i wyspa Świętej Heleny (Wielka Brytania) 
 
Stworzenie takiego przedsięwzięcia bez uwzględnienia Egiptu byłaby niemożliwe, mimo że Egipt 
nie jest członkiem Rady Europy. Z Aleksandrią zostały już zainicjowane pierwsze kontakty.  
Wyspa Świętej Heleny byłaby pierwszym brytyjskim członkiem Federacji. Jej oddalenie 
geograficzne będzie wkrótce zredukowane dzięki budowie lotniska.  
 
 

2.3. Instancje 
 
Chcąc jak najlepiej zarządzać i ożywiać Europejski Szlak Kulturowy Federacja powołała 
organizację opartą na określonych zakresach obowiązków i specyficznych instancjach.  
 
Całe przedsięwzięcie pozostaje pod nadzorem instancji należących do Federacji, szczególnie 
Prezydenta i Rady programowej oraz Dyrektora Jacques’a Mattei.  
 
Pozostałymi elementami animacji i zarządzania są:  
 

 Kierownik projektu (Anja Schwind).  
Zadaniem Kierownika projektu Anji Schwind jest koordynowanie wszelkich przedsięwzięć 
prowadzonych na rzecz ICE, udział w różnego rodzaju zebraniach instytucjonalnych 
organizowanych przez Instytut Europejskich Szlaków Kulturowych. Kierownik projektu ściśle 
współpracuje i podlega Dyrektorowi i oczywiście Prezydentowi oraz Radzie Programowej.   
 

 Lokalne Komitety Pilotażowe (po 1 na każdym terytorium). 
Komitet ten ma za zadanie animowanie dyspozytywu na szczeblu państwowym i terytorialnym. 
Definiuje on strategie kulturalne i turystyczne oraz postępowanie i narzędzia konieczne do ich 
realizacji. Lokalny Komitet Pilotażowy ściśle współpracuje z Kierownikiem projektu Anją 
Schwind.  
Każdy komitet pilotażowy posiada swojego koordynatora. 
 

 Komitet naukowy 
Komitet naukowy dział pod kierownictwem profesora Jacques’a Oliviera Boudon z Sorbony, 
Prezydenta Instytutu Napoleona.  
 

2.3.1. Lokalne Komitety Pilotażowe (CPL) 
 
Lokalne Komitety Pilotażowe zrzeszają oficjalnych przedstawicieli miast, Biur turystyki oraz 
wszelkie zainteresowane podmioty publiczne (muzea, uniwersytety, ośrodki badawcze, itp..) i 
prywatne (stowarzyszenia, organizacje zajmujące się zawodowo turystyką lub kulturą) jak również 
instancje regionalne i państwowe.  
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Należy podkreślić, że przynależność do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich NIE JEST 
OBLIGATORYJNA, (choć wskazana) by móc uczestniczyć w pracach Lokalnego Komitetu 
Pilotażowego. 
 
 
Na każdym terytorium został zawiązany jeden Lokalny Komitet Pilotażowy. Aktualnie kształtuje 
się dziesięć komitetów. Każdy z nich podlega lokalnie jednemu z miast członkowskich Federacji 
(najlepiej wice prezydencji, jeżeli znajduje się ona na danym terytorium) oraz jest animowany i 
koordynowany przez jednego lokalnego koordynatora.  
 
 
Dziesięć obszarów, a w związku z tym dziesięć lokalnych komitetów pilotażowych 
rozkłada się w następujący sposób: 

- Niemcy/Czechy,  

- Belgia,  

- Hiszpania/Portugalia, 

- Francja (4 komitety pilotażowe) 
- Włochy, 

- Polska, 

- Rosja/Białoruś. 
 
 
Pozostają do sprecyzowania niektóre kwestie natury geograficznej i historycznej szczególnie, jeśli 
chodzi o sytuację Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie leży dzisiaj Eylau i Tylża oraz Litwy. 
Strategie związane z przyłączeniem Egiptu oraz brytyjskiej wyspy Świętej Heleny wymagają 
głębszego zastanowienia i szczególnego podejścia.  
 
Lokalny Komitet Pilotażowy(CPL) osadzony jest w samym sercu dyspozytywu. Jest on zarówno 
instancją zrzeszającą, administrującą, animującą jak i koordynującą podmioty publiczne i 
prywatne. Stanowi również przekładnię pomiędzy terenem, gdzie rozwija się lokalna inicjatywa a 
Europejskim Szlakiem zarządzanym przez Federację.  
 
Chcemy utrzymać stałą komunikację pomiędzy szczeblem lokalnym a szczeblem globalnym dla 
zapewnienia spójności i poprawności na całym obszarze geograficznym « Destination 
Napoleon ».  
 
Metodologia, jaka będzie zastosowana na wszystkich poszczególnych obszarach została 
zapożyczona z skarbnicy metod właściwych dla rozwoju lokalnego.    
 
Przewiduje ona: 

- Zgrupowanie podmiotów publicznych i prywatnych związanych z tematem napoleońskim i w 
szerszym wymiarze, z wszelką problematyką kulturalną i turystyczną.  
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- Włączenie do przedsięwzięcia władz prowincji, regionu czy państwa. Na niektórych 
obszarach, jak na przykład w Niemczech i w Polsce władze regionalne lub ministerstwa już 
działają w Komitecie Pilotażowym.   

- Realizacja wszechstronnego terytorialnego rozpoznania tematycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficjalna metodologia lokalnych Agend 21,  
Nieodzowny punkt odniesienia.  
 
Opierając się na modelu lokalnych Agend 21 na każdym terytorium pragniemy 
promować:  

- uruchomienie Forum interesów lokalnych, 

- utworzenie na terytorium systemu stałych konsultacji, 

- zdefiniowanie konkretnych i wymiernych celów związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, 

- opracowanie specjalnego planu działań , 

- uruchomienie systemu monitorowania i kontroli procedury. 
 
Postępowanie musi się odwoływać do metodologii i procedur stosowanych w ramach 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego i nawiązywać do 3 filarów :  

- Wymiar ekonomiczny: tworzenie dobrobytu, poprawa materialnych warunków życia , 

- Wymiar społeczny: zdrowie, edukacja, mieszkania, miejsca pracy, równość szans, 
sprawiedliwość, zapobieganie wykluczeniu społecznemu ,  

- Wymiar środowiskowy: ochrona środowiska, gatunków oraz zasobów naturalnych i 
energetycznych. 
 

 
Nasz projekt jest silnie naznaczony czwartym uznanym filarem zrównoważonego 
rozwoju: Kulturą. 
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2.3.1.1. Badanie diagnostyczne 
 

Badanie diagnostyczne nie może się ograniczać do «zimnej» i obojętnej analizy elementów 
statystycznych występujących na danym terytorium, na istniejących lub wdrażanych schematach 
sektorowych, publicznych działaniach politycznych czy też ukierunkowaniu prac i bieżących 
działań nawet, jeżeli wszystkie one stanowią fundament naszego postępowania.  
 
Metodologia, jaką będziemy stosować za pośrednictwem Lokalnego Komitetu Pilotażowego to 
obserwacja danego terytorium oraz jego danych składowych, analiza dokumentów, procedur i 
strategii, praca społeczna oraz mobilizowanie pierwszych zainteresowanych podmiotów, ankieta 
podparta możliwie jak najszerszym kwestionariuszem, organizowanie zebrań pod kątem ewaluacji 
i refundacji.  
 
Wszystkie działania oraz inicjatywy podejmowane bezpośrednio przez podmioty instytucyjne 
należące do CPL będą systematycznie spisywane, analizowane i kodyfikowane. 
 
Od samego początku, pod kierunkiem Lokalnego Komitetu Pilotażowego będzie opracowywana 
metodologia AFOM (Atuty, Słabe punkty, Okoliczności sprzyjające, Zagrożenia) bardziej znana 
pod angielską nazwą « SWOT ».  
 
Konieczne będzie przeprowadzanie wywiadów wśród głównych zainteresowanych podmiotów by 
poznać ich oczekiwania wobec misji: 

- wśród samorządowców, ale również wśród służb technicznych bezpośrednio włączonych do 
pracy w systemie oraz podmiotów związanych z przedsięwzięciem, 

- wśród kilku dynamicznych podmiotów lokalnych (grupa reprezentatywna) dla wstępnego 
oszacowania jak będzie wyglądało uruchomienie realizacji projektu na obszarze objętym 
przez ICE, 

- wśród wszystkich podmiotów instytucjonalnych na szczeblu regionalnym lub państwowym, 
które już wspierają działania Lokalnego Komitetu Pilotażowego i, które mogą wnieść swój 
wkład do przedsięwzięcia.  

 
Ankieta pozwala zrozumieć stopień reaktywności i zaangażowania osoby ankietowanej i służy 
również do mobilizacji podmiotów oraz oszacowania ich ewentualnej roli w procederze formalnej 
lub nieformalnej.  
 
Ankieta kwestionariusz: Na terytorium zostanie rozesłana ankieta, możliwie jak najszerzej, do 
podmiotów prywatnych i publicznych.   
Zbiór uzyskanych opinii jest kluczowy dla wszelkich postępowań w zakresie rozwoju lokalnego, 
ponieważ ma służyć wstępnemu ukształtowaniu dwóch podstawowych elementów naszego ICE, 
czyli:  

- Uruchomienie Forum lokalnych interesów, 

- Ustanowienie systemu stałej konsultacji terytorialnej za pośrednictwem specjalnie utworzonej 
platformy w Internecie.  

 
Zebrania ewaluacyjne i refundacyjne: Po dokonaniu obserwacji i analiz stanu miejsc, po 
ukończeniu ankietowania i mobilizacji podmiotów, po deszyfracji i kodyfikacji pozyskanych 
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informacji za pomocą analizy AFOM, będą organizowane zebrania ewaluacyjne dla zatwierdzenia 
celów oraz zakresu działań strategicznych dla przedsięwzięcia. Zebrania te mogą być rozumiane, 
jako działania silnie uwrażliwiające na projekt, jak również stanowić działania przynależne do ICE 
« Destination Napoleon ». 
 

2.3.2. Komitet Naukowy 
 
Procedura labelizacji, jako Europejskiego Szlaku Kulturowego wymaga powołania Komitetu 
naukowego. W Komitecie biorą udział wykładowcy uniwersyteccy i naukowcy, eksperci w 
dziedzinie rozwoju lokalnego i terytorialnego, turystyki, kultury. Komitet musi tworzyć ścisłe 
więzi z sieciami obywatelskimi. Komitetowi przewodzi renomowany naukowiec profesor 
Jacques Olivier Boudon z Sorbony, Prezydent Instytutu Napoleona.  
 
Komitet naukowy towarzyszy pracom Lokalnych Komitetów Pilotażowych. Jego zadaniem jest 
zatwierdzanie kryteriów kierujących definiowaniem i rozwojem inicjatyw waloryzacji kulturalnej i 
turystycznej na obszarze całego szlaku.  
 
 
Katalog warunków Instytutu Rady Europy odpowiedzialny za poprawność procedur nakazuje, by 
każdy z tematów ilustrujących « Destynację Napoleon » był zbadany i rozwinięty przez grupy 
ekspertów z wielu dyscyplin, z różnych stron Europy, tak by dany temat zilustrować działaniami i 
projektami opartymi na wspólnej argumentacji. Zróżnicowanie tematów w zależności od 
terytorium powinno prowadzić do wymiany kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do młodzieży, 
odpowiadając na refleksję i troskę Rady Europy w tej dziedzinie.    
 
Federacja wspólnie z uniwersytetami rozwinęła już wiele działań a skład personalny Komitetu 
naukowego odwołuje się do wykładowców uniwersyteckich, którzy uczestniczyli w serii 
seminariów na temat Mitu Napoleońskiego. W skład komitetu wejdą też osoby biorące udział w 
projektach prowadzonych przez Uniwersytety na Korsyce i we Włoszech.  
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W wyniku pracy zespołów biorących udział w tych projektach zostaną utworzone dwie bazy 
danych. Pierwsza baza będzie systematycznie odnotowywała wszelkie wydarzenia i imprezy 
organizowane na obszarze naszego ICE. Druga baza będzie odnotowywała prace badawcze, 
publikacje i komunikaty wykładowców uniwersyteckich, naukowców i ekspertów. Działanie to 
będzie dysponowało specjalną stroną internetową.  
 
Tak, więc Komitet naukowy jest również animatorem działań i z tego tytułu musi on wspierać 
rozwój długoterminowych i wielostronnych projektów współpracy za pośrednictwem inicjatyw i 
innowacyjnych projektów wzorcowych. Komitet jest instancją kontrolującą, zatwierdzającą oraz 
promującą inicjatywy.  
 
Powołana zostanie osoba, która zapewni stałą koordynację Komitetu Naukowego.  
 
 
 

2.3.3. Koordynacja generalna 
 
Kierownik projektu «Destination Napoleon» Anja Schwind jest odpowiedzialna za koordynację 
generalną.  
 
 
 
Anja Schwind, 40 lat, urodzona w Jenie w Niemczech, od roku mieszka w Hamburgu. Stąd też 
koordynuje działaniami Federacji w ścisłym kontakcie z Prezydentem i Dyrektorem Federacji. W 
roku 2013 została mianowana kierownikiem projektu na rzecz utworzenia Europejskiego Szlaku 
Kulturowego «Destynacja Napoleon». 
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Ukończone studia na kierunku «zarządzanie międzykulturowe» predestynowały ją do 
zaangażowania się w międzynarodowe projekty kulturalne. 
Ale to znajomość i miłość do języka francuskiego sprawiły, że w roku 2006 nawiązała współpracę 
z Federacją z okazji obchodów dwustulecia bitwy pod Jeną. Po tym pierwszym kontakcie, Anja 
okazała się wkrótce osobą niezastąpioną i dołączyła do zespołu animującego Federację.    
 
Jej cennymi atutami są znajomość języków (niemiecki, francuski, angielski) i Internet. 
Perspektywa rychłej labelizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego otwiera przed nią nowe 
możliwości pracy nad urzeczywistnianiem funkcjonowania sieci, oraz rozwijania wieloletniej już 
łączności pomiędzy miastami.  
 
Obecnie chodzi o wzmocnienie międzynarodowej koordynacji oraz czuwanie nad strukturyzacją 
projektów w poszczególnych krajach i w poszczególnych tematach, włączenie do Szlaku 
europejskiego lokalnych tras.  
 
Dla zapewnienia spójności i żywotności całego projektu konieczna jest animacja zespołu 
koordynatorów lokalnych komitetów pilotażowych, synchronizacja prac Komitetu Naukowego 
oraz czuwanie nad tym, by była przestrzegana procedura labelizacji ustanowiona przez Instytut 
Rady Europy. Dzieje się to głównie dzięki udziałowi w pracach wylęgarni Instytutu Szlaków 
Kulturowych.   
 
Anja Schwind ściśle współpracuje z Prezydentem oraz Radą Programową Federacji. W 
obowiązkach wspiera ją dyrektor Jacques Mattei, prawdziwy ekspert w zagadnieniach 
poruszanych przez przedsięwzięcie «Destynacja Napoleon».  
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Jacques Mattei, 52 lata, Dyrektor, narodowość francuska, Korsykanin mieszkający na Korsyce, 
znajomość języka francuskiego, angielskiego, włoskiego, korsykańskiego i trochę hiszpańskiego.  
 
Specjalista w dziedzinie programów europejskich, gospodarowania zabytkowymi centrami miast 
waloryzacja dziedzictwa, zrównoważonego rozwoju i trwałego rozwoju obszarów miejskich, 
ekspert w zarządzaniu terytoriami i sieciami.  
 
Do 2008 roku, pracował w europejskiej sieci URBACT3, jako ekspert specjalista w tematach: 
regeneracja tkanki urbanistycznej; zarządzanie projektami; zintegrowane podejście; 
zaangażowanie obywatelskie; partnerstwo publiczne – prywatne. 
 
Wobec konieczności zarządzania ICE «Destination Napoleon» Federacja rozpoczęła 
wzmacnianie swojej struktury administracyjnej i operacyjnej.  
 

                                                        
3 http://urbact.eu 
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Schemat organizacyjny Federacji (w trakcie rozwoju ) 
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3. Ramowe zasady postępowania  
 
3.1. Przewodnik (w załączniku) 

 
Wcześniej już został opracowany Przewodnik przygotowawczy przeznaczony dla naszych miast 
członkowskich i szerzej dla członków lokalnych komitetów pilotażowych. Przewodnik został 
również przekazany innym podmiotom zainteresowanym naszym ICE. W pierwszej kolejności 
przewodnik wyjaśniał procedurę konieczną do zgłoszenia naszej kandydatury oraz postępowanie, 
jakie Federacja musiała uruchomić, by opracować projekt wysokiej jakości kwalifikujący się do 
procedury certyfikacyjnej Instancji Rady Europy.     
 
Celem przewodnika była, więc w pierwszej kolejności pomoc dla instancji lokalnych w 
zorganizowaniu się i przestrzeganiu zasad procedury Rady Europy.  
 
Główne imperatywy postępowania, jakie przedstawiał to: 

- Utworzenie narzędzi do oznaczania, sygnalizowania, promocji i komercjalizacji turystycznej, 
w każdej z poszczególnych stref.  

- Utworzenie na szczeblu terytorialnym grup mieszanych (podmioty publiczne/prywatne) z 
wyznaczeniem jednego lokalnego korespondenta dla każdego terytorium (Lokalne Komitety 
Pilotażowe - CPL). 

- Opracowanie na każdym terytorium narzędzi technologicznych (na przykład aplikacji na 
Smartfony) i rozpowszechnianie stworzonych „modeli” w całej sieci. 

- Rozwinięcie marketingu produktów pochodnych (na przykład organizowanie konkursów dla 
młodych projektantów graficznych celem stworzenia oprawy graficznej dla linii naszych 
produktów «Destination Napoleon»), 

- Przybliżanie Nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (NTIC) w odniesieniu 
do wszystkiego, co dotyczy narzędzi promocji i komercjalizacji, szczególnie stworzenia 
specjalnych aplikacji na Smartfony i Tablety. 

- Budowa silnych więzi z Biurami turystyki i profesjonalnymi operatorami turystycznymi. 
 
Przewodnik prezentował strukturę operacyjną ICE, dla jeszcze większego zaangażowania naszych 
rozmówców w gminach i umocnienia osób pracujących na rzecz struktury operacyjnej, jak 
Annabel Ragot odpowiedzialna za informację i aktualizację turystycznej strony internetowej oraz 
gromadzenie materiałów niezbędnych dla opracowania czasopisma.   
 
Teraz, konieczne będzie wzbogacenie przewodnika o elementy koordynacji i zarządzania, które 
zostaną ustanowione na wszystkich szczeblach „Destynacji Napoleon”. Po certyfikacji, jeżeli 
zostanie nam przyznana, zmieni się zadanie przewodnika. Odtąd będzie relacjonował o 
efektywnym stosowaniu w terenie wszystkich metodologii oraz instancji ICE.  
 
 

3.2. Używanie i rozpowszechnianie marki ICE (katalog warunków ogólnych) 
 
Dokumentem wiodacym jest katalog warunków ogólnych Instytutu Szlaków Kulturowych (step 
by step guide). 
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Federacja opracowuje swój własny katalog, dostosowany do tego przedsięwzięcia: 
 

- Warunki włączenia do ICE dotyczące podmiotów instytucjonalnych, publicznych i 
prywatnych. 

- Warunki udzielania Marki imprezom kulturalnym czy turystycznym, jak również dla 
działalności handlowej, dla operatorów prywatnych.  

- Regulamin używania marki na plakatach i wszelkich nośnikach wizualnych, we wszelkiego 
rodzaju okolicznościach.  

- Warunki udziału w konstruowaniu narzędzi, itp.… 
 

Pierwsza wersja katalogu warunków ogólnych będzie gotowa w czerwcu 2015 r. 
 
Marka oraz jej prestiż mają niewątpliwy wpływ na terytoria, które udało nam się pozyskać.  
Podczas wszystkich spotkań przygotowawczych w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii, Belgii, 
Francji, Rosji i Białorusi entuzjazm i zainteresowanie tym przedsięwzięciem były niezaprzeczalne.  
Dla przykładu w Polsce kraju, w którym Federacja posiada trzy miasta członkowskie, w zebraniu 
uczestniczyło 35 miast w tym Warszawa, trzy województwa, dwa ministerstwa oraz Polska 
Agencja Turystyczna. Również w Niemczech, w zebraniu uczestniczyło wiele miast w tym Berlin 
i regiony średniej wielkości. W Belgii, w zebraniu wziął udział rząd Walonii oraz miasta z 
walońskiej drogi Napoleona.  
Otrzymanie marki jest dla Federacji prawdziwym wyzwaniem, przełomowym dla jej rozwoju, 
ponieważ już od dwóch lat cel ten determinował wszystkie strategie sieci, wpływał na 
modyfikację jej priorytetów, przyczynił się do podjęcia decyzji o powstaniu czasopisma i 
wzmocnienia naszej obecności na poszczególnych terytoriach poprzez powołanie Lokalnych 
Komitetów Pilotażowych oraz zwiększenia zespołu stałych pracowników Federacji.  
 
4. Rozwój konkretnych strategii 

 
4.1. Bliskie stosunki z podmiotami terenowymi 

 
Od samego początku siłą napędową tworzącą Federację był ścisły związek z podmiotami 
terenowymi. Federacja powstała, żeby w pierwszej kolejności kierować się do mieszkańców miast 
a dopiero później do turystów odwiedzających te miasta. Sednem naszych dążeń było włączenie 
do współpracy społeczeństwa obywatelskiego i społeczności naukowców, jak również 
profesjonalistów oraz operatorów publicznych i prywatnych naszych miast. Stanowiąc z wyboru 
Federację samorządów lokalnych mogliśmy korzystać z wszelkich służb i pomiotów 
ustanawiających lokalną politykę, określających kierunki i dysponujących środkami do ich 
finansowania.  
 
W odniesieniu do postępowania początkowego, główną oryginalnością podejścia 
«Destination Napoleon» jest powołanie Lokalnych Komitetów Pilotażowych na 
terytoriach, przez które przebiega Szlak. 
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Lokalne Komitety Pilotażowe (CPL) są szkieletem realnej dynamiki rozwoju lokalnego, ich 
wpływ i funkcjonalność rozciągają się na obszarze o niespotykanym zasięgu. 
 
 
Podejście to pozwala włączać do współpracy publiczne i prywatne podmioty instytucjonalne na 
szczeblu lokalnym, z miejsca wpisując pole działań i wpływy tych lokalnych terytoriów w 
przedsięwzięcie i strukturę, która poprzez temat i zasięg geograficzny obejmuje całą Europę od 
Atlantyku po Ural.    
 
Lokalny Komitet Pilotażowy (CPL) stanowi centrum tej infrastruktury. Na terytorium, które 
reprezentuje jest, bowiem zarazem scalającym, animującym, i koordynującym publiczne i 
prywatne podmioty. Stanowi również przekładnię pomiędzy terenem, gdzie rozwija się lokalna 
inicjatywa a Szlakiem europejskim zarządzanym przez Federację.       
 
Stałe utrzymanie wzajemnej zależności pomiędzy szczeblem lokalnym i globalnym ma zasadnicze 
znaczenia dla zapewnienia spójności i poprawności na całym geograficznym obszarze objętym 
przez «Destination Napoleon ».  
 
 

4.2. Związek z młodzieżą, wymiana kulturowa i edukacyjna 
 
Rzecz oczywista, nie można zrozumieć historii ograniczając ją jedynie do serii obchodów 
rocznicowych. W pewnym stopniu i szczęśliwie, wojny stały się obce większości współczesnych 
obywateli. Sceny konfliktów zbrojnych opuściły przynajmniej Europę Zachodnią i należy mieć się 
na baczności, by podczas chwil świątecznych nie rozniecić na nowo dawnych animozji. Jednakże 
to pamięć minionych zdarzeń pozwala człowiekowi na odsunięcie przeszłości i przeniesienie 
punktu skupienia w przyszłość.     
 
W tym duchu przewidziano pewne specjalne działania, głównie na polach bitwy, które poza 
dniami rekonstrukcji historycznych, mogą się stać miejscem sprzyjającym retrospektywie, 
spojrzeniu w głąb siebie i na uzmysłowieniu sobie, że jest się obywatelem kraju i obywatelem 
Europy.     
 
Spotkania młodzieży z różnych krajów powinny stać się regułą, przy pomocy państwowych 
instytucji edukacyjnych, za pośrednictwem stowarzyszeń czy indywidualnych działań. 
Wymiana ta nie powinna ograniczać się do historii napoleońskiej : Federacja została poproszona 
o umożliwienie wymiany językowej pomiędzy szkołami z różnych krajów. Przedmiotem wymiany 
mogą być wszelkie dziedziny i wartości przyczyniające się do budowy demokratycznego 
społeczeństwa.   
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4.3. Turystyka alternatywna oraz zrównoważony rozwój 
 
Cele i metodologia naszego postępowania odnoszą się do Agendy 21 (zob. paragraf 2.3.1 Lokalne 
Komitety Pilotażowe) 
 
 

4.4. Sztuka oraz twórczość artystyczna 
 
Mogłoby się zdawać, że temat ten jest obcy podmiotom koncentrującym się na pewnym okresie 
historycznym w kontekście zachowania dziedzictwa.   
 
Federacja i jej miasta już są zaangażowane w kilka bardzo nowoczesnych realizacji i dynamik. 
Bestiariusz na Placu Napoleona w la Roche-sur-Yon, nowy kompleks pamiątkowo-kulturalny w 
Waterloo, Muzeum w Marengo czy stworzona w Lipsku Panorama, dzieło współczesnego artysty 
Yadegar’a Asisi. Wspomniano wyżej również o inicjatywie miasta Montereau polegającej na 
stworzeniu parku rozrywki o tematyce napoleońskiej.    
Nawiązano wreszcie współpracę partnerską z promotorami « ekspozycji Lego » oraz widowisk z 
gatunku światło i dźwięk.  
 
Federacja zapewnia też promocję opery rokowej poświęconej Napoleonowi stworzonej przez 
Dimitriego Casali i jest otwarta na inicjatywy angażujące nowe technologie. W pierwszym rzędzie, 
w ramach własnej ekspozycji „Napoleonx, dziedzictwo europejskie, europejski mit”, gdzie 
czołowe miejsce zajmują efekty i techniki cyfrowe. Ponadto, poprzez przedsięwzięcia artystyczne 
łącząc muzykę rokową z aplikacjami na Smartfony ukierunkowanymi na odkrywanie historii, 
kultury i dziedzictwa in situ.   
 
 
5. Wizerunek w odniesieniu do Rady Europy 

 
5.1. Wizerunek (oprawa graficzna, logo, loga instytucjonalne)  
 

Elementy szaty graficznej narzucone przez Instytut Szlaków Kulturowych oraz przez Radę 
Europy będą oficjalnie wprowadzone do szaty graficznej Federacji i Destynacji Napoleon.   

 
 
5.2. Wdrażanie wartości promowanych przez Radę Europy 

 
Dziedzictwo to zasługuje na to, by być lepiej znane, lepiej wyeksponowane, lepiej współdzielone, 
lepiej zwiedzane. Na tych twierdzeniach zbudowaliśmy Europejską Federację Miast historii 
napoleońskiej.      
To, co nas łączy w odniesieniu do działań tego wielkiego człowieka, to są wartości Rewolucji, 
wieku Oświecenia, ideałów Wolności, Równości, Braterstwa. Rewitalizacja stanowisk 
historycznych, wsparcie dla badań naukowych, promocja naszych muzeów i kultury żywej, 
otwarcie na obywateli naszych krajów i Europy, to przemierzanie zawiłych ścieżek, czasem 
sprzecznych a nawet antagonistycznych, jakimi ideały te zostały narzucone Europie.  
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Dziesiątki miast włączonych w ten ruch pragną w ten sposób mieć wpływ na promocję własnego 
wizerunku, poprzez wskrzeszenie ważnej stronicy ich historii i poznawanie, w jakiej mierze ta 
przeszłość była ich wspólną przeszłością. Okres napoleoński przyczynił się do tego, że Europa 
zyskała samoświadomość – włączając się do działań małego Korsykanina czy też stawiając mu 
opór – przyjęła instytucje inspirowane filozofią odrodzenia.   
 
Nasze kraje, nasza Europa potrzebują większego uświadomienia sobie własnych korzeni, aby 
pogłębić wiarę w zdolność podejmowania wielkich wyzwań naszych czasów. Także nasza wola 
lepszego zrozumienia i lepszego wyeksponowania naszego dziedzictwa kulturowego jest ściśle 
związana z naszą wolą postępu społecznego i gospodarczego. Kwestia tożsamości leży u podstaw 
wszelkich kryzysów naszej epoki. Zmiana zachowań potrzebna do podjęcia wyzwań związanych z 
opanowaniem środowiska naturalnego, rozwojem nauki i techniki, zacofaniem gospodarczym, 
jako pożywkę może mieć jedynie Pokój, a więc pogodzenie się z przeszłością. 
Ponieważ, jak powiada przysłowie, nie ma przyszłości dla tych, którzy nie akceptują swojej 
przeszłości. Właśnie, dlatego postanowiliśmy zebrać się wokół tej karty wielkiej historii, która 
kiedyś nas podzieliła.  
 
 

5.3. Zgodność z Umową częściową poszerzoną oraz z innymi konwencjami Rady Europy 
 

Jak to wykazaliśmy, uczestnicząc w kolejnych dorocznych Debatach na temat Szlaków, w 
Innsbrucku w 2013 roku i w Baku w roku 2014, podchodzimy z zaangażowaniem do badań, 
rozpowszechniania, transmisji i stosowania wszelkich wartościowych elementów, celów, podejść i 
metod zalecanych przez Radę Europy i jej partnerów.    
 
Zobowiązujemy się, zatem do przestrzegania postanowień obowiązujących konwencji, jak umowa 
częściowa rozszerzona, Europejska Konwencja Kulturalna, Europejska Konwencja 
Krajobrazowa, Konwencja Faro dotycząca znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa. 
Podobnie jest w kwestii postanowień zawartych w Białej Księdze poświęconej Dialogowi 
Międzykulturowemu i innych postanowień promowanych przez wielkie Instytucje Europejskie i 
światowe jak Unesco.   
 
Wreszcie, Federacja zobowiązuje się do stosowania się do « Deklaracji » zawartych podczas 
różnych For Konsultacyjnych Szlaków Europejskich Rady Europy. 
 
 


