
1



2 3

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny mamy szansę spotkać się podczas obcho-
dów 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Coroczne od-
krywanie duchowego i kulturowego bogactwa własnego 
regionu, poznanie wartości związanych z historią, tradycją 
i kulturą kształtującą tożsamość narodową, to nadrzędne 
cele tego święta. 

Dwa wrześniowe weekendy to doskonała okazja do po-
chylenia się nad lokalnym dziedzictwem, tak znaczącym 
dla rozwoju społeczności i jednostki. Poznajmy historyczne 
obiekty, będące świadkami aktywności naszych przodków, 
sięgnijmy w głąb dziejów, przywołajmy ważne wydarzenia, odkryjmy ducha zaklętego 
w historycznych budowlach i arcydziełach. Niech świadomość bogactwa naszej kultury 
napawa dumą i zachęca do refleksji.

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa łączy wspólne dla wszystkich wydarzeń hasło 
przewodnie. Tegoroczne - „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, 
pomniki” – to podpowiedź dla Organizatorów dająca szansę spojrzenia na dziedzictwo 
pod kątem obiektów, które łączą ze sobą dziedzictwo materialne i niematerialne. Jednak 
wszystkie edycje łączy jedno – popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, 
szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz podkreślenie wspólnych korzeni 
kultury europejskiej.

Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo w informatorze wiele ciekawych i atrakcyj-
nych wydarzeń, które zachęcą Was do wspólnego i rodzinnego udziału w Europejskich  
Dniach Dziedzictwa.

Serdecznie zapraszam do odkrywania naszej historii!

Dr hab. Magdalena Gawin
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalny Konserwator Zabytków  
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Szanowni Państwo,

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa od lat odgrywają 
niezwykle ważną rolę w procesie edukacji i promocji ochro-
ny dziedzictwa kulturowego naszego regionu, uwrażliwia-
jąc mieszkańców na znaczenie zabytków materialnych  
i wyjątkowych tradycji kulturalnych Śląska Opolskiego. 

Samorząd Województwa Opolskiego od samego po-
czątku konsekwentnie wspomaga realizację tego ambit-
nego projektu edukacyjnego. Wierzę, że tak wartościowa 
inicjatywa pozwoli utrwalić wśród odbiorców szacunek dla 
historii oraz świadomość potrzeby wspólnej troski o mate-

rialne i niematerialne dziedzictwo naszego regionu, jakie otrzymaliśmy w darze od po-
przednich pokoleń.

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, poprzez swój dynamiczny rozwój, z roku na 
rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Opolszczyzny, co udo-
wodniła zeszłoroczna odsłona, która osiągnęła rekordowe wyniki – w licznych wydarze-
niach kulturalnych organizowanych w 41 miejscowościach naszego województwa wzię-
ło udział blisko 35 tysięcy uczestników. 

Hasło tegorocznej edycji „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, 
pomniki” doskonale wpisuje się w specyfikę regionu, w którym to właśnie skarby architek-
tury dostarczają nam wyjątkowych wartości duchowych. Rozsiane na całej Opolszczyź-
nie pałace i rezydencje wraz z parkami i ogrodami, a także skarby architektury sakralnej, 
w tym unikatowy szlak drewnianego budownictwa sakralnego, to urzekające miejsca, 
które doskonale urzeczywistniają ideę połączenia w jedną całość wartości duchowych 
i materialnych. 

Liczę na to, że różnorodne wydarzenia organizowane w województwie opolskim pod 
szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa dadzą Państwu możliwość przeżycia wspaniałej 
przygody intelektualnej i lepszego poznania historycznej i duchowej przestrzeni two-
rzącej tożsamość Opolszczyzny. Wszystkich zapraszam do udziału w projektach eduka-
cyjnych i przedsięwzięciach towarzyszących tegorocznym obchodom Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń, a organizatorom dziękuję za 
trud i zaangażowanie w utrwalanie pamięci o kulturowym i historycznym dziedzictwie 
Śląska Opolskiego. 

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny będziemy obchodzić Europejskie Dni Dzie-
dzictwa, jeden z największych projektów społeczno-kultu-
rowych w Europie. Ponownie będziemy wspólnie odkrywać 
historię i obyczaje naszego kraju, regionu oraz miasta. Wła-
śnie temu służą Europejskie Dni Dziedzictwa, których celem 
nadrzędnym jest edukacja historyczna oraz uwrażliwianie 
na kulturę i sztukę, pozostawioną nam w spadku przez 
przodków. Dowodem na unikalny charakter tego przedsię-
wzięcia jest niezwykle bogaty program, który co roku cie-
szy się dużą popularnością wśród odbiorców. „Gdzie duch 
spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki” – to hasło przewodnie tego-
rocznej edycji. Jestem przekonany, że będzie ono inspiracją, by głębiej sięgać do naszej 
bogatej i wyjątkowej – wspólnej – europejskiej przeszłości. 

Opole to miasto o średniowiecznych tradycjach, jedno z najstarszych w Polsce.  
W 2017 r. przypada jubileusz 800-lecia stolicy naszego regionu. Podróż po zabytkach Opo-
la – to podróż przez wieki jego historii. Katedra, kościół św. Wojciecha, Wieża Piastowska 
– wiele jest miejsc, które nas – ludzi współczesnych – łączą z przeszłością. Promowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturowego daje unikalną szansę odkrycia tych i wielu innych 
zabytków po raz kolejny. Warto również poświęcić chwilę na wspólną refleksję na temat 
tego, jak najlepiej zadbać o historyczne miejsca, by służyły młodszym pokoleniom. 

A skoro o nich mowa, to zachęcam Państwa do rodzinnego poznawania tajemnic 
świątyń, sztuki i arcydzieł, których mamy zaszczyt być spadkobiercami. Jestem przeko-
nany, że udział w zaproponowanych wydarzeniach natchnie Państwa do ciekawych 
rozmów i wspomnień. Organizatorom oraz uczestnikom tegorocznych obchodów życzę 
wielu niezapomnianych wrażeń, odkryć i mile spędzonych chwil.

Zapraszam!

Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola
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9.09.2016
Wojewódzka Inauguracja Dni Dziedzictwa

Gdzie duch spotyka się z przestrzenią
Tegoroczna Inauguracja Europejskich Dni 

Dziedzictwa w województwie opolskim będzie 
miała miejsce w Prudniku, mieście o wyjątko-
wych zabytkach i walorach krajobrazowych. Już 
sam widok Prudnika zachwyca. Majestatyczne 
wieże kościołów i ratusza oraz malownicze wznie-
sienia Gór Opawskich tworzą niepowtarzalny wi-
dok, który uznawany jest za najpiękniejszą pano-
ramę miejską w województwie opolskim. Również 
tutejsze kościoły i pomniki są wyróżnikiem miasta.  
W Rynku, gdzie odbędzie się uroczysta Inaugura-
cja EDD, uwagę zwraca XVII-wieczna kolumna Ma-
ryjna uznana przez Augustina Welztla, słynnego 
górnośląskiego monografistę, „najpiękniejszą 
ozdobą miasta”. Kolejnym przykładem znakomi-
tej sztuki rzeźbiarskiej jest figura św. Jana Nepo-
mucena usytuowana w południowo-wschodnim 
narożu Rynku. Pomnik zaliczany jest do jednych  
z najbardziej okazałych przedstawień świętego  
w regionie. Pisząc o Prudniku nie sposób pomi-
nąć kościoła parafialnego pw. św. Michała Archa-
nioła. XVIII-wieczny kształt świątyni, nadany jej  
przez Jana Innocentego Töppera, surowy z ze-
wnątrz, w środku oszałamia barokową dekoracją. 
Dwa elementy kościoła: ambona i antyambona  
z przedstawieniem św. Nepomucena uznawane są 
za arcydzieła śląskiego baroku. Zwiedzając liczne 

zabytki Prudnika warto zwrócić uwagę na Ratusz 
oraz Wieżę Bramy Dolnej, obiekty te zostały uho-
norowane w konkursie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – Zabytek Zadbany. 

Prudnik to nie tylko zabytki, ale również hi-
storia, także ta współczesna. Niezwykle ważnym,  
a zarazem wciąż mało znanym wydarzeniem jest 
uwięzienie w klasztorze Franciszkanów w Prud-
niku-Lesie w latach 1954-1955 Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Obecnie miejsce odosobnienia 
Prymasa Tysiąclecia nie przypomina więziennej 
twierdzy, jaką był klasztor w latach 50-tych XX w. 
Dziś mieści się w nim Sanktuarium św. Józefa,  
a pielgrzymi przybywający do tego zacisznego  
i urokliwego miejsca mogą zwiedzić celę, w któ-
rej przez ponad rok przetrzymywany był kardynał 
Stefan Wyszyński.

Bogactwo kulturowe miasta doskonale wpisu-
je się w tegoroczne hasło EDD, które brzmi Gdzie 
duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, ar-
cydzieła, pomniki. Podczas dwutygodniowych 
obchodów święta zabytków, w Prudniku orga-
nizowane będą liczne otwarte przedsięwzięcia 
popularyzujące wspólne dziedzictwo. Dzięki bli-
skości granicy z Czechami oraz silnej współpracy 
transgranicznej, tegoroczne Europejskie Dni Dzie-
dzictwa będą miały charakter międzynarodowy.

Spotkajmy się w Prudniku! »
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Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, Gmina Prudnik,  
Narodowy Instytut Dziedzictwa,  
Muzeum Ziemi Prudnickiej 
Patronat:
Ambasador Republiki Czeskiej  
w Polsce, Konsul Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w Ostrawie,  
Marszałek Województwa  
Opolskiego, Burmistrz Prudnika 
Patroni medialni: 
TVP Opole, Gazeta NTO, Radio 
Opole, Tygodnik Prudnicki, 
Gazeta Prudnik 24, prudnicka.pl, 
Radio Nysa, Prudnicki Telewizyjny 
Kurier Informacyjny, TV Prudnik

Partnerzy: 
LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi,  
Prudnicki Ośrodek Kultury, 
Agencja Promocji  
i Rozwoju Gminy Prudnik,
Nadleśnictwo Prudnik, 
Franciszkanie z Prudnika-Lasu 
Szkoła Językowa Smart

W sobotę 24 września o godz. 11.00 w „Śląskim 
Katyniu”, czyli na polanie Hubertus przy Krzyżu we 
wsi Barut odbędą się uroczystości upamiętniające 
ofiary zbrodni komunistycznej. 

We wrześniu 1946 r., w lesie niedaleko Baruta 
położonego na granicy woj. śląskiego i opolskie-
go, komuniści zamordowali nieznaną liczbę żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Podhala z od-
działu Henryka Flamego ps. „Bartek”. Ta zbrodnia 
pokazuje prawdziwe oblicze komunizmu. 

W sumie, z rąk UB-NKWD zginęło ok. 200 mło-
dych mężczyzn z Podbeskidzia, okolic Baraniej 
Góry, którzy zostali zwabieni przez agentów UB 
obietnicą wyjazdu na Zachód. Żołnierzy przewie-
ziono do ob. woj. opolskiego kilkoma transpor-
tami ciężarówek. Pierwszą grupę ok. 70 młodych 
mężczyzn zamordowano na początku września 
w Starym Grodkowie. To była egzekucja – strzał 
w tył głowy nad wykopanym grobem. Żołnierzy  
z drugiego transportu, między 10-15 września 
wysadzono w powietrze w zaminowanym bun-
krze w Starym Grodkowie. Ok. 25 września, naro-
dowców z trzeciego transportu zamordowano na 
polanie Hubertus w lesie koło Baruta. Spędzono 
ich do zaminowanej stodoły i wysadzono. Szczątki 

spalono i najprawdopodobniej pogrzebano  
w dwóch mogiłach zbiorowych. Tych, którym uda-
ło się uniknąć masakry, doprowadzono przed ko-
munistyczne sądy i skazano na śmierć.

O tej komunistycznej zbrodni przez lata nie 
można było mówić. Miejsce to upamiętniono 
dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 r. 
Dziś stoi tu postawiony przez miejscową ludność 
krzyż, pod którym co roku w każdą ostatnią sobo-
tę września odprawiana jest Msza Św. i odbywa się 
Apel Poległych. Pamięć o pomordowanych ocalił 
od zapomnienia m.in. Światowy Związek Żołnie-
rzy AK Oddział w Gliwicach. 

B
ar

ut

24.09.2016

Organizator:
Gmina Wielowieś

44-187 Wielowieś, ul. Główna 1, tel. 322378500, e-mail: info@wielowies.pl, www.wielowies.pl

Piątek 9 września 
● godz. 14.00 - Inauguracja - scena plenerowa na 

Rynku w Prudniku 
- uroczyste otwarcie
- koncert zespołu Camerton
- biesiada śląska – koncert zespołu Jorgusie
- darmowa degustacja dań wielu kultur (śląskiej, 

kresowej, małopolskiej i czeskiej) przygotowa-
ne m.in. przez koła gospodyń wiejskich oraz 
gości z Czech 

- rozdawanie folderów Szlakiem prudnickich 
pomników oraz Szlakiem prudnickich ko-
ściołów, które zachęcać będą uczestników In-
auguracji do spaceru i poznania świątyń i po-
mników Prudnika 

● godz. 16.00 - kolorowy przemarsz z udziałem 
orkiestry dętej oraz Romów w tradycyjnych 
strojach, z Rynku przez park do hali sportowej 
OSiR przy ul. Łuczniczej 1 na otwarcie targów 
INTER-REGION Dom i Ogród. Występy grupy te-
atralnej w parku miejskim

● godz. 16.30 – otwarcie Targów Przedsiębiorczo-
ści i Rzemiosła Inter-Region Dom i Ogród. Hala 
sportowa OSiR przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku

● godz. 19.00 – otwarcie wystawy Spojrzenie 
przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego 
Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej. Arse-
nał przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku

● godz. 10.00-18.00 - bezpłatne zwiedzanie Wie-
ży Woka. Plac Zamkowy w Prudniku
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Wydar zenie  objęte  patronatem Prez ydenta RP Andr zeja  D udy
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W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa polecamy wycieczkę do Gręboszowa, gdzie 
wprawne oko dostrzeże materialne pozostałości po 
dawnej świetności rodów Kotulińskich, Prittwitz und 
Gaffron i Donnersmarków. 

Po wielkich śląskich rodach został cmentarz usy-
tuowany naprzeciw założenia pałacowo-parkowego. 
Najstarszy nagrobek pochodzi z końca XVIII w. Po-
święcony jest on właścicielom wsi – Janowi Mauryce-
mu von Prittwitz und Gaffron (1726-1789) i jego mał-
żonce Joannie Eleonorze (1739-1793). Z tego związku 
w 1770 r. na świat przyszła Joanna Eleonora, która  
w 1790 r. poślubiła Gustawa Adolfa Henckel von Don-
nersmarcka (1764-1813), pochodzącego z linii możne-
go rodu panującej w Tarnowskich Górach i Świerklań-
cu. Gustaw Adolf poległ w czasie wojen napoleońskich,  
w bitwie z Francuzami pod Szprotawą (10 listopada 
1813 r.). Jego ciało zostało sprowadzone do Gręboszowa  
i uroczyście pochowane na tutejszym cmentarzu. Ciągle 
można podziwiać jego okazały nagrobek, stanowiący 
swoiste mauzoleum hrabiego. 

Poleca:
GoodPoland.com sp. z o.o.

tel. 600449988
e-mail: b.polaczek@goodpoland.com, www.goodpoland.com

facebook.com/NajpiękniejszeMiejscaWPolsce
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10-18.09.2016

Organizator:
Spółdzielnia Socjalna „Perunica”

46-220 Byczyna, ul. Dworcowa 7, tel. 500082412
e-mail: aniaarkona@gmail.com, www.perunica.pl

W niedzielę 18 września, w ramach tegorocz-
nej edycji EDD, zaprezentujemy Państwu teatr 
na Trasie Turystycznej Republika Byczyńska  
i ognisko z gawędą muzyczną. W ramach Teatru 
przedstawimy trzy scenki z życia dawnej Byczyny, 

w których udział wezmą mieszkańcy miasta i gmi-
ny. Spotykamy się o godz. 15.00 przed kościołem 
ewangelickim w Byczynie. Po teatrze planujemy 
ognisko z muzyką i gawędą oraz poczęstunek. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

B
yc
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na

18.09.2016

Organizator:
Muzeum Piastów Śląskich
49-300 Brzeg, pl. Zamkowy 1, tel. 77 4163257, 77 41644210
e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, www.zamek.brzeg.pl
Partner:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

W sobotę 24 września zapraszamy do 
udziału w konferencji naukowej pt. Trans-
dyscyplinarne badania nad śląskim 
dziedzictwem kulturowym. Świadectwa 
ducha czasów – nekropolie i pochówki 
Piastów Śląskich. 

W programie również: zwiedzanie zam-
kowego kościoła pw. św. Jadwigi – daw-
nego rodowego mauzoleum Piastów brze-
sko–legnickich, a także stałej ekspozycji 
zamkowej Memoriae Piastorum Princi-
pum Silesiae. Wystawa prezentuje kopie 
średniowiecznych nagrobków Piastów ślą-
skich, sarkofagi nowożytnych Piastów brze-
sko-legnickich (XVI-XVIII w.) oraz kamien-
ne epitafia szlachty śląskiej (XVI-XVIII w.). 
Szczegóły na www.zamek.brzeg.pl. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

24.09.2016
B

rz
eg
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Organizator:
Muzeum Regionalne w Głogówku

48-250 Głogówek, ul. Słowackiego 1, tel. 77 4373 500
e-mail: kontakt@muzeum.glogowek.pl, www.muzeum.glogowek.pl

G
ło

gó
w

ek

W weekendy 17-18 września,  
a także 24 i 25 września zapraszamy 
do Głogówka! 

W programie m.in.: 
● bezpłatne zwiedzanie zabytków 

miasta z przewodnikiem. Zbiórka: 
brama przed wejściem do zamku  
w Głogówku przy ul. Zamkowej. 
Start: godz. 13.00, zakończenie ok. 
godz. 15.00.

● wystawa w Muzeum Regionalnym  
w Głogówku pt. Opolskie środowi-
sko artystyczne 1945–2000 (czyn-
na w godz. 13.00–17.00). 
Na przełomie września i paździer-

nika 2016 r. zapraszamy również do 
udziału w 24. Śląskim Festiwalu im. 
Ludwiga van Beethovena. Szczegó-
łowe informacje na temat terminów 
koncertów dostępne są na stronie 
www.silesianbeethovenfestival.com.

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Kuźnia Edardson
47-100 Dolna, ul. Krótka 3, tel. 535415003, https://www.facebook.com/edardsonkowal

W sobotę 10 września o godz. 15.00 zaprasza-
my na dzień otwarty w Kuźni Edardson w Dolnej 
niedaleko Leśnicy. W programie m.in. pokaz kucia 
podków oraz użytkowania zabytkowych narzędzi 
kowalskich pod czujnym okiem specjalnego go-
ścia – pana Antoniego Mokoszy, podkuwacza  
z wieloletnim stażem.

Kuźnia powstała po I wojnie świat. i była źró-
dłem utrzymania rodziny do 1945 r., a następnie 
sporadycznie była używana do śmierci gospodarza  
w 1965 roku. Teraz w kuźni młodzi zapaleńcy re-
alizują swoje pasję – odtwórstwo przedmiotów 
użytku codziennego z okresu średniowiecza 
(np. sztućce, sprzęt obozowy, gwoździe, śledzie),  
a przy tym cały czas się uczą się i poznają kolej-
ne tajniki tradycyjnego kowalstwa. W przyszłości 
chcieliby zająć się wytwarzaniem większych i bar-
dziej wymagających elementów, jak ozdobne kra-
ty, okucia skrzyń, miecze, topory i zbroje etc. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

10.09.2016
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17-18 i 24-25.09.2016

W sobotę 17 września w godz. od 10.00 do 
17.00 zapraszamy do zrewitalizowanej części 
parku przy Górnym Stawie w Głuchołazach. Wy-
bierzemy się na spacer śladami Ballestremów na 
Opolszczyźnie. O godz. 10.00 i 12.00 będzie moż-
liwe zwiedzanie obiektu z przewodnikiem PTTK, 

który opowie o historii i przyrodzie miejsca. Zbiór-
ka dla chętnych przy schodach parkowych przy 
Górnym Stawie. 

Tym niezwykłym miejscem zainteresowała się 
Fundacja Benevolens. Do odtworzenia dawnego 
charakteru parku posłużono się materiałami archi-
walnymi dokumentującymi stan historyczny. Pro-
jektowane ukształtowanie terenu odzwierciedla 
dawny układ komunikacyjny. Specjalnie z okazji 
EDD będzie możliwość indywidualnego zwiedza-
nia niedostępnego na co dzień terenu, na którym 
m.in. znajduje się historyczny obelisk upamięt-
niający złote gody hrabiny i hrabiego von Balle-
strem z 1908 r. oraz pozostałości po pensjonatach 
Waldesruh i Waldschule (były FWP Górnik), które 
ze względu na zły stan techniczny pozostaną za-
mknięte dla zwiedzających. 

17.09.2016

Organizator:
Fundacja Benevolens

48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1 B, tel. 537724714
e-mail: biuro@benevolens.eu, www.benevolens.eu
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W ramach tegorocznej edycji EDD 
polecamy zwiedzenie Sanktuarium na 
Górze Św. Anny, ufundowanego w 1657 r. 
przez hrabiego Melchiora Ferdynanda de 
Gaschin. Kalwarię można zwiedzać bez 

ograniczeń, bazylikę z wyłączeniem godzin Mszy 
Świętych. Szczegóły na: www.swanna.com.pl. 

Rozporządzeniem Prezydenta RP, wydanym  
14 kwietnia 2004 r., Góra Św. Anny została uznana 
za pomnik historii.

10-18.09.2016
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Sobota 10 września
W sobotę 10 września w godz. od 12.00 do 

18.00 zapraszamy wszystkich chętnych do zwie-
dzania pocysterskiego spichlerza z przełomu XVIII 
i XIX w. położonego w Jemielnicy przy ul. Wiej-
skiej, będącego elementem zabytkowego zespo-
łu pocysterskiego. 

Niedziela 11 września
W niedzielę 11 września w godz. od 12.00 do 

18.00 zapraszamy do zwiedzania jemielnickich 
świątyń: kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny oraz kościoła pw. Wszyst-
kich Świętych znajdującego się przy ul. Wiejskiej.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

10-11.09.2016

Organizator:zy
Gmina Jemielnica
47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67 
tel. 77 4623526, e-mail: oc@jemielnica.pl 
www.jemielnica.pl

Parafia Rzymskokatolicka  
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 63 
tel. 77 4632316, e-mail: pichen@post.pl 
www.jemielnica.opole.opoka.org.pl
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9-10.09.2016

Piątek 9 września
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny przy ul. Limanowskiego – zajęcia dla dzieci pro-
wadzone przez historyka sztuki Justynę Łabuś:
● godz. 10.00 – Święci jak malowanie. Ikono-

grafia świętych na przykładzie wystroju ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP w Koźlu

● godz. 12.00 – Jak odczytywać sceny biblijne. 
Historia Estery jako temat w sztuce sakralnej.

Sobota 10 września
● godz. 14.30 – wycieczka do Polskiej Cerekwi. 

Zbiórka na dworcu autobusowym. W programie 
wycieczki m.in.: zwiedzanie zespołu pałacowe-
go i kościoła, prelekcja Inspektora ds. Ochrony 
Zabytków Grzegorza Naumowicza

● godz. 16.15 – filia nr 5 - Rodzinne Czytanki - 
warsztaty tworzenia miejskiej gry planszowej 
Zabytkowe Miasto Koziołków. 
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 

47-200 Kędzierzyn-Koźle, Rynek 3, tel. 77 4823780
e-mail: promocja@mbpkk.pl, www.mbpkk.pl
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Poleca:
GoodPoland.com sp. z o.o.
tel. 600449988
e-mail: b.polaczek@goodpoland.com,www.goodpoland.com
facebook.com/NajpiękniejszeMiejscaWPolsce
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17-18.09.2016

W dniach 17 i 18 września zapraszamy do 
udziału w wydarzeniu plenerowym Dni Twierdzy 
Koźle. Po raz 10. spotkamy się na błoniach przy 
Domu Kultury „Koźle” przy ul. Skarbowej 10. Insce-
nizacja bitwy odbędzie się w sobotę 17 września 
o godz. 16.00. 

Rekonstrukcja bitwy o kozielską twierdzę  
z roku 1807 to batalistyczne widowisko, któ-
re odbywa się na historycznym terenie miasta,  
a uczestniczą w nim miłośnicy oręża epoki Napo-
leona, m.in. z Polski, Czech i Niemiec. Po wspania-
le odtworzonej bitwie będzie można zapoznać się  
z ówczesną specyfiką życia obozowego, zwie-
dzając odtworzony w najdrobniejszych detalach 
obóz żołnierski.

Wyjątkowa historia Koźla, miasta-twierdzy, nie 
pozwala zapomnieć o jej związkach z monar-
chią czeską, habsburską i pruską. Twierdza Koźle 
była bowiem obok twierdz świdnickiej, nyskiej, 

kłodzkiej i srebrnogórskiej strategicznym elemen-
tem ówczesnego systemu obronnego naszego 
kraju. Warto podkreślić, że Dni Twierdzy Koźle są 
nie tylko są okazją do świetnej zabawy, ale także 
stanowią żywą lekcję historii i łączą społeczności 
różnych miast i państw.

Podczas obchodów X Dni Twierdzy Koźle zapla-
nowano wiele ciekawych imprez towarzyszących. 
Oprócz licznych koncertów scenicznych, już po raz 
drugi w naszym mieście podziwiać będzie można 
instrumentalistów z całego świata w trakcie Mię-
dzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych. Mu-
zycy koncertować będą od piątku, zaś uroczysty 
koncert galowy odbędzie się 18 września w hali 
widowisko-sportowej na osiedlu Azoty. Dodatko-
wo zorganizowany zostanie eKKo Jarmark, a tak-
że inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

X Dni Twierdzy Koźle

Organizator:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, tel. 77 4050364
e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl, www.kedzierzynkozle.pl.
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12-13 i 15-16.09.2016
W ramach tegorocznych EDD, w dniach 12-13 

i 15-16 września w godz. od 10.00 do 12.00 za-
praszamy do bezpłatnego zwiedzania jednego  
z najstarszych i najcenniejszych zabytków Klucz-
borka – gotyckiego Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego pw. Zbawiciela znajdującego się przy 
pl. Gdacjusza. 

Zwiedzającym przybliżona zostanie historia ko-
ścioła, wybudowanego w XIV w. oraz ciekawostki 
o sakralnym obiekcie. Prezentacja będzie przy-
gotowana w formie multimedialnej, połączonej 
z wykładem. Zorganizowana zostanie także wy-
stawa starych ksiąg parafialnych, książek i innych 
dokumentów archiwalnych. W tym samym czasie 
będzie możliwość bezpłatnego wejścia na wieżę 
widokową usytuowaną przy kościele, z której roz-
tacza się przepiękny widok na panoramę miasta 
i okolic. 

Uwaga! Zwiedzanie po wcześniejszym zgłosze-
niu pod nr tel. 77 418 27 50.

Sobota 17 września
W sobotę, 17 września o godz. 11.00 zapra-

szamy na Wędrówkę szlakiem kluczborskich 
zabytków, którą przeprowadzi Stowarzyszenie 
Miłośników Kluczborka i Ziemi Kluczborskiej. 
Zbiórka o godz. 11.00 pod Kościołem Ewangelic-
ko-Augsburskim na pl. Gdacjusza. Czas trwania 
spaceru – ok. 1,5 h. Po zakończeniu będzie moż-
liwość bezpłatnego wejścia na wieżę widokową 
przy Kościele Ewangelicko-Ausgburskim pw. Zba-
wiciela na pl. Gdacjusza udostępnioną dla zwie-
dzających w godzinach od 12.30 do 13.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące spaceru 
pod nr tel. 517 635 987. 

Serdecznie zapraszamy!
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W niedziele 11 i 18 września w godz. 
12.00–16.00 będzie można zwiedzić ko-
ściół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Klisinie. 

Świątynię wzniesiono w XVI w. z fundacji 
braci von Tschetschau-Mettich. Obecny, 
neogotycki kształt budowli powstał pod-
czas przebudowy w latach 1867-1869. We 
wnętrzu zachował się neogotycki wystrój, 
część historycznego wyposażenia, kamien-
ne płyty nagrobne restauratorów kościoła 
(m.in. Władysława von Tschetschau-Met-
tich) oraz płaskorzeźba Fryderyka von 
Reichenbacha – koniuszego biskupów 
wrocławskich. We wnętrzu kościoła można 
podziwiać też obrazy Madonna Różań-
cowa oraz Św. Roch autorstwa Josepha 
Fahnrotha (1838–1895), sławnego malarza 
śląskiego neogotyku. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

11 i 18.09.2016

Organizator:
Parafia. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie
48-250 Głogówek, Klisino 118, tel. 77 4857587
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12-13 i 15-17.09.2016

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 4185218, fax. 77 418 6520

e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl 
www.powiatkluczborski.pl

Partnerzy:
Parafia Ewangelicko- 

Augsburska w Kluczborku
Stowarzyszenie Miłośników Kluczborka  

i Ziemi Kluczborskiej 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Stobrawy” 

W sobotę 10 i niedzielę 11 wrze-
śnia w godz. od 10.00 do 13.30 zapra-
szamy do Muzeum im. Jana Dzierżona  
w Kluczborku. 

W programie bezpłatne zwiedzanie:
● wystawy stałej „Pszczelarstwo dawne  

i nowe”
● wystaw czasowych: Świątynie Kluczborka, 

Relikty budowli pałacowo-sakralnej na 
Ostrowie Lednickim z projekcją filmu Wy-
spa władców (reż. Z. Cozac) oraz poświę-
cona patronowi Muzeum, światowej sławy 
pszczelarzowi Janowi Dzierżonowi – Sztu-
ka robienia złota z zielska – 110 rocznica 
śmierci Jana Dzierżona

● wystaw plenerowych:  
Ule i Ule figuralne.

Serdecznie zapraszamy!
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10-11.09.2016

Organizator:
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10, tel. 77 4182707
e-mail: muzeum_kluczbork@op.pl, www.muzeum.kluczbork.pl
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W ramach EDD 2016, zapraszamy do indywi-
dualnego zwiedzania kościołów drewnianych po-
wiatu kluczborskiego, które są prawdziwą perełką 
tego regionu. Liczna grupa kościółków drewnia-
nych (21 obiektów), tworzy charakterystyczny 
i malowniczy element tutejszego krajobrazu, 
świadczący nie tylko o historii budowlanej regio-
nu, ale przede wszystkim o losach mieszkańców 
tych ziem. 

Kościoły można zwiedzać po uprzednim skon-
taktowaniu się z proboszczem parafii, zarządzają-
cym danym obiektem. 

Aby ułatwić zwiedzanie kościołów oznakowa-
no je specjalnymi tablicami zawierającymi kody 
QR. Dzięki nim turysta wyposażony w smartfon  
i dowolną aplikację do odczytu kodów, stojąc 
przed kościółkiem może przenieść się na mo-
bilną stronę internetową http://qr.powiatklucz-
borski.pl, gdzie uzyska informacje  
na temat obiektu. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Poleca:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. 77 4185218, fax. 77 418 6520
e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl www.powiatkluczborski.pl

11.09.2016

W niedzielę 11 września o godz. 14.00 zapra-
szamy na piknik średniowieczny przed drewnia-
nym kościołem w Krzyżowicach. W programie 
m.in.: zwiedzanie zabytkowej świątyni z przewod-
nikiem w godz. 14.00, 15.00 i 16.00, prelekcje, 
pokaz dawnych rzemiosł, zabawy dla dzieci. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy całe rodziny!
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego  

w Krzyżowicach jest obiektem gotyckim i cennym 
zabytkiem leżącym na Szlaku Polichromii Brze-
skich. Usytuowany jest w zachodniej części wsi, 
po północnej stronie drogi Krzyżowice-Obórki. 
Wzniesiono go w XV w. w miejscu drewnianej ka-
plicy. Również w XV w. prezbiterium ozdobione 
zostało malowidłami, które zatynkowano w XVI w. 
po przejęciu kościoła przez ewangelików. Odkry-
to je dopiero w 1963 r. i w 1982 r. zakonserwowa-
no. Są prawdziwą atrakcją turystyczną regionu. 
Najbardziej znaną jest scena Pokłonu Trzech Króli 
widniejąca na ścianie północnej prezbiterium. 
Namalował ją najprawdopodobniej w okresie po 
wojnach husyckich, a więc po 1432 r., a bliżej po-
łowy XV, autor wykształcony w Burgundii i zwią-
zany ze środowiskiem w Dijon. Madonna trzyma-
jąca Dzieciątko, przed którym stoją magowie i ich 
orszaki, w tle elementy pejzażu architektoniczne-
go. Na północnej ścianie prezbiterium data „1578”  
i litera „A”. Ciekawa jest również dekoracja ściany 
wschodniej prezbiterium: po stronie południowej 
Ukrzyżowanie z drzewem mistycznym, wyżej Bóg, 
poniżej postać w stroju biskupim. Obok sceny 

Biczowania i Złożenia do Grobu. 
Ściana południowa prezbiterium pokryta jest 

dekoracją roślinną i geometryczną, a między or-
namentem data „1516”.
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10-18.09.2016
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Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
49-332 Olszanka, Krzyżowice 72, tel. 77 4129023

e-mail: gokis.olszanka@interia.pl, www.gokis-olszanka.eu
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Organizator:
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

45–017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax 77 4537872, 77 4539216
e-mail: cmjw@cmjw.pl. www.cmjw.pl

48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, tel. 77 4343475
e-mail: lambinowice@cmjw.pl

28.09.2016

W odpowiedzi na tegoroczne hasło Europej-
skich Dni Dziedzictwa zapraszamy 28 września 
do Muzeum w Łambinowicach. Wyruszymy stąd 
wspólnie rowerami, szlakiem nierzadko trudno 
dostępnych już dzisiaj miejsc, będących świa-
dectwem dramatycznej przeszłości tego terenu. 
Oprowadzał po nich będzie pasjonat historii lo-
kalnej – Mariusz Woźniak. Pokaże nam najbar-
dziej interesujące pozostałości obiektów poligo-
nowych oraz obozowych, głównie z lat II wojny 
światowej. Razem z nim odwiedzimy miejsca,  
w których przed więcej niż 70 laty, tysiące nie-
mieckich żołnierzy doskonaliło swoje umiejętno-
ści bojowe, a dużo większe rzesze żołnierzy koali-
cji antyhitlerowskiej (wcześniej żołnierzy państw 
ententy), wziętych do niewoli, codziennie starało 
się ją przetrwać; gdzie powiększały się cmentarze,  
a wszystko to współistniało z życiem w okolicznych 
wsiach, pełnych domów, kościołów, folwarków  
i pałaców, w które dawna rejencja opolska obfito-
wała. Materialne ślady tych miejsc powoli znikają 
na naszych oczach. Uparcie zaciera je czas, przy-
roda i ludzie.

Początek spotkania – prelekcja na temat za-
bytków sztuki wojskowej na Śląsku Opolskim  
o godz. 15.30 w budynku Muzeum w Łambino-
wicach. Zakończenie natomiast – ok. godz. 18.30 

również w Muzeum, gdzie czekał będzie na  
nas poczęstunek.

W tym dniu istnieje możliwość bezpłatnego 
wypożyczenia roweru z wypożyczalni przy Mu-
zeum. Osoby zainteresowane proszone są o kon-
takt z sekretariatem Muzeum w Łambinowicach 
do 20 września br. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Tulipanowiec amerykański jest jedną z naj-
większych atrakcji Zespołu Przyrodniczo-Kra-
jobrazowego „Lipno” utworzonego w 1998 r. na 
powierzchni 189,53 ha. Celem ochrony zespołu 
w Lipnie jest zachowanie oraz udostępnienie dla 
celów turystycznych m.in. dawnego zwierzyńca 
i parku krajobrazowego ze szczególnie cennym 
Ogrodem Dendrologicznym – najstarszym w Pol-
sce, założonym w 1783 r. przez Jana Nepomuce-
na Karola von Praschmę (1756-1822). 

Do położonego obok Niemodlina Lipna warto 
się wybrać w ramach tegorocznej edycji EDD. Ko-
niecznie trzeba zobaczyć kaplicę leśną z XVIII w. 
(zwaną przez tubylców „chatką pustelnika”),  
a także odszukać ok. 270-letnią sosnę pospolitą – 
jedną z najokazalszych na Opolszczyźnie, jałowiec 
wirginijski – najcenniejszy okaz ogrodu, żywotnik 
olbrzymi – najstarszy i największy okaz w Polsce 
oraz miłorząb dwuklapowy tzw. japoński liczący 
ponad 200 lat i należący do najstarszych i najwyż-
szych w Polsce. 

11 i 18.09.2016

Poleca:
GoodPoland.com sp. z o.o.
tel. 600449988
e-mail: b.polaczek@goodpoland.com,www.goodpoland.com
facebook.com/NajpiękniejszeMiejscaWPolsce
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18.09.2016
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W niedzielę 18 września zapraszamy do udziału 
w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w ko-
ściele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Ma-
łujowicach, połączonych z dożynkami wiejskimi. 

W programie m.in.:
● godz. 11.30 – Msza Św. dziękczynna za dobre plony
● godz. 12.30 – koncert zespołu Cantate Domino
● godz. 13.00 – zwiedzanie wyjątkowego kościoła 

z przewodnikiem.
Gotycki kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Ma-

łujowicach, to perła na znanym Szlaku Polichro-
mii Brzeskich. Ściany świątyni pokrywa blisko sto 
biblijnych obrazów (powstałych w różnych fazach 

gotyku) stanowiących tzw. Biblię Pauperum, czy-
li Biblię Ubogich. Małujowickie polichromie, to 
przykład gotyckiego malarstwa, wykonywanego 
techniką malowania mokrego tynku. Kościół zy-
skał przydomek „Śląskiej Sykstyny” dzięki jednemu 
z malowideł, przedstawiającemu Sąd Ostateczny 
– czyli scenie, która zdobi też watykańską Kapli-
cę Sykstyńską. Dziełem sztuki malarskiej jest też 
strop kościoła w Małujowicach. Powstał ok. 1500 
roku. Składa się z 640 desek pokrytych kolorowy-
mi ornamentowymi motywami – geometryczny-
mi, roślinnymi, zwierzęcymi i heraldycznymi. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Skarbimierzu
49-305 Brzeg, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna
tel. 77 458 00 97
e-mail: gbp-skarbimierz@wp.pl
www.kultura.skarbimierz.pl

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła 
49-318 Małujowice, Małujowice 65
tel. 77 4123270, 609774419
zwiedzanie kościoła tel. 663606908
e-mail: malujowice@wp.pl
Partnerzy:
Sołtys i Rada Sołecka Małujowic

Poleca:
Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

e-mail: opolskie@zabytki.org 
Znajdź nas na facebooku: Odchodzące zabytki Opolszczyzny

www.zabytki.org
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10-11 i 17-18.09.2016

W ramach tegorocznej edycji EDD, po uprzed-
nim zgłoszeniu, polecamy zwiedzić tzw. zame-
czek myśliwski Książąt Oleśnickich w Miejscu 
(gm. Świerczów, w południowo-wschodniej części 
wsi, nad brzegiem rzeczki, za którą zaczyna się ob-
szar łąk. Dojście ulicą Parkową) – niegdyś leżący na 
terytorium granicznym księstwa Wrocławskiego  
i Opolskiego. Jednym z pierwszych znanych wła-
ścicieli dóbr był pod koniec XIII w. piastowski 
książę Henryk V Brzuchaty. W następnych wie-
kach dwór obronny w Miejscu należał m.in. do 
rodów Kotulińskich czy von Württemberg. Obec-
ny obiekt, usytuowany na ruinach starego zamku, 
datowany jest na przełom XVI i XVII w. i był wie-
lokrotnie przebudowywany oraz rozbudowywa-
ny. Zameczek otacza nawodniona fosa połączona  
z rzeką Stara Stobrawa.

Obiekt ma duże szczęście do obecnego wła-
ściciela, który od ponad 10 lat prowadzi general-
ny remont budynku, głównie dzięki swojej pasji  
i wytrwałości (również z finansową pomocą pań-
stwową i samorządową). Obecnie trwają prace 
konserwatorskie we wnętrzach zameczku, które  
w założeniach mają być zaadaptowane na ogól-
nodostępne (szczególnie dla młodzieży) lokalne 
Muzeum Puszczy Śląskiej, dotyczące historii okolic 
Świerczowa i Miejsca, a w szczególności prastarej 

Puszczy Śląskiej (jej flory i fauny), po której po-
zostałością jest Stobrawski Park Krajobrazowy. 
W przyszłości oferta nowej placówki ma zostać 
uzupełniona o element edukacji ekologicznej – 
kolejnej pasji właściciela, którego marzeniem jest 
wzrost świadomości i wiedzy na temat produko-
wania zdrowej żywności.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników 
Przyrody od ponad 20 lat uwrażliwia osoby pry-
watne, firmy i instytucje na problemy ochrony 
zagrożonych, często opuszczonych zabytków, 
poszukiwania optymalnych programów finanso-
wania dla ich ratowania, a także aktywizowania 
społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad za-
bytkami i pomnikami przyrody.
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W piątek 9 września w godz. 10.00–
16.00 dla turystów zostanie udostępnio-
ny zamek w Mosznej – baśniowa rezy-
dencja rodu Tiele-Wincklerów, z przełomu 
XIX/XX w. i jedno z najbardziej ulubionych 
miejsc opolan wypoczynku i rekreacji. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! Grupy zorganizowane prosi-

my o wcześniejsze ustalenie terminów 
zwiedzania!

9.09.2016

Organizator:
Moszna Zamek Sp. z o.o. 
47-370 Zielina, ul. Zamkowa 1, tel. tel. 77 4669678, 77 4669679
e-mail: marketing@moszna-zamek.pl, www.moszna-zamek.pl
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9,16-18.09.2016

Piątek 9 września
W piątek 9 września o godz. 16.00 zaprasza-

my na otwarcie wystawy poświęconej drew-
nianym kościołom Ziemi Namysłowskiej. Eks-
pozycja, dokumentująca historię kościołów  
w Baldwinowicach, Krasowicach, Michalicach, 
Smarchowicach i Woskowicach Małych będzie 
prezentowana w Izbie Regionalnej przy ul. Szkol-
nej 2 w Namysłowie. 

Piątek 16 września 
W piątek 16 września o godz. 16.00 zapra-

szamy na wernisaż wystawy poświęconej krzy-
żom pokutnym okolic Namysłowa. Ekspozycja, 
prezentująca zachowane do dziś krzyże pokutne  
z powiatu namysłowskiego, wystawiona będzie 
w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej 2 w Namy-
słowie. Dodatkowo będzie można zobaczyć prace 
kluczborskiego artysty Kazimierza Stefańczyka. 

Sobota 17 września
W sobotę 17 września o godz. 15.00 zapra-

szamy do Izby Regionalnej przy ul. Szkolnej 2  
w Namysłowie na Spotkanie ze Słowem w różnych 
jego formach – Muzyka. Jest to cykliczna impreza 
promująca różnorodną twórczość artystyczną. 

9–18 września
W ramach tegorocznej edycji EDD, w dniach od 

9 do 18 września zapraszamy do zwiedzania śre-
dniowiecznego systemu obronnego Namysłowa, 
gotyckich kościołów, dawnego młyna miejskiego 
z XV-wieczną Wyspą Młyńską oraz dawnej Sali Raj-
cowskiej gotyckiego ratusza (obecnie Sali Ślubów) 
– udostępnionych specjalnie z okazji Europejskich 
Dni Dziedzictwa. 

Uwaga! Zwiedzanie dla grup zorganizowanym 
po wcześniejszym ustaleniu terminu!

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy! »
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Organizator:
Zamek w Niemodlinie

49-100 Niemodlin, ul. Rynek 55
e-mail: zamek@aia.pl, tel. 608090840 

www.niemodlinzamek.pl
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10.09.2016

W sobotę 10 września o godz. 12.00 zapra-
szamy do zwiedzania z przewodnikiem zamku  
w Niemodlinie. Zbiórka przy fosie. Trasa zwiedza-
nia: most i fosa, rzeźby parkowe, zabytkowy śre-
dniowieczny dziedziniec, przyziemie, sala balowa, 
kaplica, park zamkowy. 

Czas trwania zwiedzania – ok. 45 min. Informa-
cje i rezerwacja pod nr tel. 721806379.

Mający ponad 700 lat Zamek Książęcy Nie-
modlin wzniesiony został przez rodzinę książęcą 
Bolesława I aby bronić ziem opolskich. Podbijany, 
burzony, palony i zdobywany stoi dumnie i do 
dziś czuwa nad ziemiami opolskimi. Jest odbi-
ciem takiej polskiej historii regionu. Każda cegła, 
każdy fragment muru niosą oddzielną opowieść 
ilustrowaną stylami architektury. Mury, podziem-
ne tunele, lochy oraz ukryte pomieszczenia być 
może nadal kryją skarby zachodniej Polski, ukry-
wane tu przed wojenną zawieruchą przez 700 lat 
historii tego Zamku.

Okoliczni mieszkańcy wciąż przekazują sobie 
historie o tajemniczych mieszkańcach Zamku.  
O niektórych chciałoby się zapomnieć inne śmie-
szą i wciąż wzruszają. Smutna legenda Białej Damy  
z Niemodlina, wesoła historia figlarnej Ciotki 

Elżbiety czy dramatyczne wydarzenia z udziałem 
Rozpustnych Mnichów do dziś wracają w opowie-
ściach, a duchy często pojawiają się nad zamkową 
kaplicą. Zamek od zawsze był inspiracją dla twór-
ców kultury, artystów, malarzy, pisarzy i poetów. 
Zaintrygowany magią okolicy Jan Jakub Kolski 
zrealizował tu swój słynny film Jasminum.

Od niedawna Zamek znów ma polskich właści-
cieli, którzy odkupili go od Włochów i zamierzają 
przywrócić mu dawną świetność. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Organizator:
Namysłowski Ośrodek Kultury
46-100 Namysłów, Plac Powstańców Śląskich 2, tel. 77 4100566
e-mail: marcin.piekarek@nok-namyslow.pl, www.nasznok.pl
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Organizator:
Muzeum Powiatowe w Nysie
48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 4332083
e-mail: info@muzeum.nysa.pl, www.muzeum.nysa.pl

Sobota 10 września
● godz. 18.00 – wykład Edwarda Hałajko Pomniki 

św. Jana Nepomucena w Muzeum w Nysie.

Sobota 17 września
● godz. 18.00 – otwarcie wystawy o tematyce kre-

sowej Rubinowa broszka.

10-11 i 17-18 września 
Ponadto w dniach 10-11 oraz 17-18 września 

w godz. od 10.00 do 15.00 zapraszamy do bez-
płatnego zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw 
czasowych Muzeum Powiatowego w Nysie. 

Serdecznie zapraszamy!
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10-11 i 17-18.09.2016
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10-11 i 17-18.09.2016

10-11 i 17-18 września 
W dniach 10-11 i 17-18 września w godz. 

8.00-16.00, Bastion św. Jadwigi zaprasza do bez-
płatnego zwiedzania z przewodnikiem multime-
dialnej trasy turystycznej Twierdza Nysa ukazu-
jącej walkę w korytarzach minerskich z okresu 
napoleońskiego oraz wystawy 3D Chrześcijań-
skie przystanki pogranicza polsko-czeskiego, 
która dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart 
historii, związanych z tradycjami chrześcijańskimi. 
Bila Voda w Czechach stała się miejscem depor-
towania sióstr zakonnych z terenów ówczesnej 
Czechosłowacji, a historia Nysy – zwanej Śląskim 
Rzymem, jest nierozerwalnie związana z historią 
Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego.

W ramach tegorocznej edycji EDD zapraszamy 
również na następujące wydarzenia towarzyszące:

Sobota 10 września
● godz. 9.00-16.00 – II Kiermasz Przeszłości 

2016 – Bastion św. Jadwigi.

Niedziela 11 września 
●	otwarcie wystawy W poszukiwaniu początków 

biskupiego miasta Nysa.

Sobota 17 września
● godz. 11. 00 – spacer edukacyjny pod hasłem: 

Szlakiem nyskich świątyń. Zbiórka – Bastion 
św. Jadwigi. 
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Informacja Turystyczna w Nysie – Bastion św. Jadwigi

48-300 Nysa, ul. Piastowska 19, tel. 602654128, 77 4334971
e-mail: bastion@twierdzanysa.com, www.informacja-turystyczna.nysa.pl

Fundacja Nasza Nysa
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W sobotę i niedzielę 10-11 września w godz. 
od 10.00 do 18.00 zapraszamy do obejrzenia 
wystawy plenerowej pt. Sacrum. Drewniane ko-
ścioły Opolszczyzny. Materia i forma, która bę-
dzie wyeksponowana przy drewnianym kościele  
z Gręboszowa na terenie skansenu. 

Drewno stanowiło niegdyś materię posiadającą 
nadprzyrodzone właściwości. Drzewa obdarzane 
były kultem i szacunkiem. Ich piękno oraz po-
datność na formowanie (zarówno materialne, jak  
i wierzeniowe) wykorzystywane było do kreowa-
nia specyficznej przestrzeni. Budując drewniany 
kościół powtarzano dzieło stworzenia – od pod-
walin, poprzez ściany, aż po dach. Drewniana kon-
strukcja dodatkowo uświęcała miejsce modlitw, 
nawiązując do okrętu, którego nawigatorem jest 
Bóg. Stąd sala dla wiernych nazywana jest nawą, 
od słowa navigo oznaczającego „żeglować, pły-
nąć”. Na przykładzie drewnianych kościołów  
z rejonu Śląska Opolskiego przedstawiona zosta-
nie i materia pełniąca rolę budulca, i forma, czyli 
przepiękna architektura. Do całości wykorzystane 
zostaną fotografie z archiwum Muzeum Wsi Opol-
skiej, wykonane w XX w., dla lepszej komparaty-
styki ukazane w odstępie kilkudziesięciu lat.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174, tel. 77 4572349, 77 4743021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, www.muzeumwsiopolskiej.pl

10-11.09.2016
W dniach od 5 do 20 

września Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nysie 
zaprasza do obejrzenia wy-
stawy pt. Dzieje Nyskiej Ba-
zyliki Mniejszej wyekspono-
wanej w Czytelni Czasopism 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nysie. 

Wystawę będzie można 
zwiedzać od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 
do 18.00, w soboty w godz. 
8.00-14.00. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!
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Organizator:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
48-300 Nysa, ul. Sukiennicza 2, tel. 77 4332756
e-mail: sekretariat@migbp.nysa.pl, www.migbp.nysa.pl

5-20.09.2016
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Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
46-020 Opole, ul. Piastowska 14, tel. 77 4415020
e-mail: wiezapiastowska@mosir.opole.pl, www.wiezapiastowska.pl

W ramach tegorocznych Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, w so-
botę 17 i niedzielę 18 września  
w godz. 11.00-17.00 udostępnio-
ny będzie bezpłatnie do zwiedza-
nia symbol miasta i województwa 
opolskiego – zabytkowa Wieża 
Piastowska, pozostałość po nie-
istniejącym już Zamku Piastow-
skim. Był on zlokalizowany na od-
rzańskiej wyspie Pasiece, w części 
zwanej Ostrówkiem. Po obiekcie 
oprowadzać będzie przewodnik. 

Uwaga, liczba miejsc ogra-
niczona! Konieczna wcześniejsza  
rezerwacja miejsc pod nr tel.  
77 4415020 lub wiezapiastowska@
mosir.opole.pl. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

17 i 18.09.2016

Zabytek 
Zadbany
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W sobotę 10 września w Opolu odbędzie się 
gra miejska Śladami historii zapisanej w drze-
wach, podczas której będzie możliwość zapozna-
nia się z historią związaną z pomnikami przyrody 
znajdującymi się na terenie miasta. Gra adresowa-
na jest do wszystkich mieszkańców. Rozpocznie 
się o godz. 12.00 przed opolskim Ratuszem, skąd 
3-5 osobowe grupy wyruszą na trasę. Każda z grup 
będzie musiała zaliczyć 10 punktów kontrolnych 
i na każdym z nich rozwiązać zadanie. Punkty te 
będą zlokalizowane w pobliżu drzew – pomników 
przyrody, a zadania będą nawiązywały do historii 
związanej z ich posadzeniem. 

Gra miejska Śladami historii zapisanej w drze-
wach to ciekawy sposób spędzenia sobotnie-
go popołudnia. Podczas gry, jej uczestnicy będą 
mieli okazję poznać fragment historii miasta. Być 
może okaże się, że drzewa, które codziennie mi-
jamy w drodze do szkoły, czy pracy mają ciekawą 
historię… 

Zapraszamy do wspól-
nej zabawy!

W czwartek 15 września o godz. 17.00 za-
praszamy na wykład dr Magdaleny Przysięż-
nej–Pizarskiej pt. Chrystianizacja Polski na 
podstawie badań archeologicznych prowadzo-
nych na Śląsku wygłoszony w sali 233 (II piętro)  
w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego przy  
ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu.
10-18 września 

W ramach tegorocznej edycji EDD, Instytut 
Historii UO wspólnie z Archiwum Państwowym  
w Opolu i Biurem Architekta Miejskiego UM Opo-
le przygotowują wystawę plenerową pod hasłem 
Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – sacrum 
i profanum na Opolszczyźnie w badaniach ar-
cheologicznych i archiwalnych. Ekspozycja bę-
dzie prezentowana przy opolskim Ratuszu. 

Wierzenia na terenie Śląska, Opolszczyzny są 
ważnym elementem naszej przeszłości. 1050. rocz-
nica chrztu Polski, którą w tym roku obchodzimy, 
stała się pretekstem do zebrania materiałów doty-
czących zmian jakie zachodziły w czasie przyjęcia 
chrześcijaństwa. Wystawa będzie obejmować frag-
menty dokumentacji archeologicznej, archiwalnej, 
zdjęcia z badań wykopaliskowych pokazujące syn-
kretyzm religijny, zazębianie się elementów daw-
nej wiary i nowej na stanowiskach archeologicz-
nych z okresu wczesnego średniowiecza. 

Badając ślady dziedzictwa  kulturowego z okre-
su wczesnego średniowiecza, przekonujemy się, że 
chrześcijaństwo nie miało łatwej drogi. Ludzie kul-
tywując wiarę swoich przodków nie chcieli z niej 
zrezygnować. Długo po przyjęciu chrztu, czytelne 
są obrzędy polegające na składaniu ofiar ze zwie-
rząt, paleniu stosów, sypaniu kurhanów i składaniu 
darów dawnym bogom. Dawne zwyczaje o trady-
cji przedchrześcijańskiej nadal trwają i są czytelne  
w naszej kulturze. 

Serdecznie zapraszamy!

9-18.09.2016
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10-18.09.2016

Organizator: 
Instytut Historii  

Uniwersytetu Opolskiego 
dr Magdalena Przysiężna-Pizarska

45-084 Opole
ul. Strzelców Bytomskich 2

tel. 77 4016180
e-mail: insthist@uni.opole.pl

http://historia.uni.opole.pl
Partnerzy:

Archiwum Państwowe w Opolu
Biuro Architekta Miejskiego UM Opole

Organizator:
Naleśnikarnia „Grabówka”
45-079 Opole, ul. Mozarta 2, tel. 77 4541796
www.grabowkanalesniki.pl

W piątek 9 września zapra-
szamy do naleśnikarni Gra-
bówka w Opolu na wernisaż 
wystawy plenerowej pt. Za-
mek Piastowski w Opolu. Wy-
stawa została przygotowana  
i sfinansowana przez właścicie-
li Naleśnikarni Państwa Annę  
i Ryszarda Czerwińskich. Eks-
pozycję można zwiedzać od  
10 do 18 września br. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

10.09.2016
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Organizator:
Fundacja „Dla Dziedzictwa”
e-mail: biuro@dladziedzictwa.org, www.dladziedzictwa.org
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W ramach tegorocznych EDD go-
rąco polecamy zwiedzanie zabytko-
wego cmentarza przy ul. Wrocław-
skiej w Opolu. Zarówno niektóre 
nagrobki jak i neogotycka kaplica 
cmentarna z 1901 r. są przykładem 
zagrożonego dziedzictwa – dzie-
dzictwa, które niedługo możemy 
utracić. Warto w te dni poświęcić 
chwilę czasu na refleksję nad tym 
wyjątkowym zabytkiem. 

Założony w 1813 r. cmentarz przy 
ul. Wrocławskiej w Opolu, mimo licz-
nych aktów dewastacji i kradzieży, 
jest jednym z piękniejszych miejsc 
w mieście. Posiada prostokątny, czy-
telny układ kompozycyjny, okazały 
drzewostan pochodzący z XIX w.,  
a także wiele cennych reliktów 
cmentarnych, w tym krzyż z XIX w. 

Serdecznie zapraszamy!

Poleca:
Urząd Miasta Opola
45-015 Opole, Rynek-Ratusz, tel. 77 4511800
e-mail: urzad@um.opole.pl, www.opole.pl

12-20.09.2016
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10-11.09.2016
Kancelaria Adwokatów i Rad-

ców Prawnych Jarosiński, Kuliński  
i Partnerzy z siedzibą przy ul. Waryń-
skiego w Opolu, w dniach do 12 do 
16 września br. serdecznie zaprasza 
właścicieli obiektów zabytkowych 
na darmowe porady prawne. Praw-
nicy będą udzielać bezpłatnych porad 
prawnych w godzinach od 9.00 do 
16.00 po wcześniejszym umówieniu 
spotkania w sekretariacie kancelarii. 

Kancelarię tworzy dynamiczny  
i kreatywny zespół prawników, które-
go głównymi atutami są: bogata wie-
dza prawnicza, doskonała orientacja 
w obowiązujących regulacjach praw-
nych, zaangażowanie w realizowane 
projekty, a także otwartość na działal-
ność społeczną i charytatywną. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizator:
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych  

Jarosiński, Kuliński i Partnerzy
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2, tel. 77 4565611

e-mail: jk@kancelariajk.opole.pl www.kancelariajk.opole.pl

12-16.09.2016
W dniach 10-11 września będzie 

można zwiedzić niedostępny na co 
dzień cmentarz żydowski w Opolu po-
łożony przy ul. Granicznej, w dzielnicy 
Nowa Wieś Królewska.

Kirkut założono w 1822 r., dziesięć lat 
po powstaniu gminy żydowskiej. Pierw-
szego pogrzebu na opolskim cmentarzu 
żydowskim dokonano jesienią 1821 r., 
kiedy to pochowano nauczyciela Gim-
pela Poznera. Nastąpiło to jeszcze 
przed oficjalnym otwarciem cmentarza. 
W następnych latach cmentarz sukce-
sywnie powiększano. Ostatni pochó-
wek miał miejsce w 1940 r., a w 1963 r. 
kirkut oficjalnie zamknięto. Do naszych 
czasów zachowało się 150 macew, z któ-
rych najstarsza pochodzi z 1840 roku. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

10.09.2016
W sobotę 10 września za-

praszamy do Filharmonii 
Opolskiej im. Józefa Elsnera 
na wydarzenia przygotowane 
w ramach tegorocznej edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W programie m.in.:
● godz. 13.00 – wernisaż wysta-

wy 
● godz. 13.45 – Filharmonia od 

kuchni – zwiedzanie gmachu  
z przewodnikiem

● godz. 14.15 – lunch z Filhar-
monikami

● godz. 17.00 – koncert Chóru 
i Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Opolskiej.
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

45-075 Opole, ul. Krakowska 24, tel. 77 4423270
e-mail: m.rosinska@filharmonia.opole.pl, www.filharmonia.opole.pl

Poleca:
Urząd Miasta Opola
45-015 Opole, Rynek-Ratusz, tel. 77 4511800
e-mail: urzad@um.opole.pl, www.opole.pl
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We wtorek 13 września w godz. 10.00-12.00 
zapraszamy do zwiedzania zabytkowej siedziby 
TVP 3 Opole – starej synagogi. Pierwsza bożnica 
mieszkających w Opolu Żydów powstała w 1840 r. 
i przetrwała do naszych czasów. Rolę miejsca kul-
tu pełniła przez ponad pół wieku. Gdy w Opolu 

zbudowano nową synagogę, większą i znacznie 
bardziej okazałą, ta dawna zmieniła charakter. 
Ulokował się tu zakład drukarski. Zmiana funkcji 
uratowała budynek z dziejowej zawieruchy, bo 
nie kłuł w oczy w czasach nazizmu. I tak dzisiaj jest 
świadectwem obecności Żydów w Opolu. 

Po wojnie budynek nadal był związany ze sło-
wem drukowanym, służył jako magazyn książek. 
Od 2006 r. rządzi tu słowo mówione i obraz, bo  
w dawnej synagodze mieści się opolski oddział 
Programu 3 Telewizji Polskiej. Telewizja Regional-
na to przede wszystkim bieżące informacje z wo-
jewództwa, publicystyka, programy tematyczne, 
a od niedawna również telewizja śniadaniowa. 
Mimo wczesnej pory nadawania programu, ma 
wielu sympatyków. Wiadomo, „Kto rano wstaje…”.

Wstęp wolny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia 
zorganizowanych grup. 

Serdecznie zapraszamy!

W sobotę 10 września w godz. 10.00–13.00 zapraszamy wła-
ścicieli zabytków do opolskiego biura Posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Kazimierza M. Ujazdowskiego na bezpłatne porady  
w zakresie możliwości wsparcia ochrony zabytków. 

Serdecznie zapraszamy!
Kazimierz M. Ujazdowski jest nauczycielem akademickim, prawni-

kiem, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. 
Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność 
państwa za ochronę zabytków, stworzył podstawy programu edukacji 
w zakresie dziedzictwa, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, 
powołał do życia Muzeum Historii Polski, wrocławski Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość” i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W ramach kampanii 
przeciwko kłamstwu o polskich obozach koncentracyjnych doprowadził 
do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Jest współtwórcą 
Instytutu Adama Mikiewicza i współczesnej polskiej dyplomacji kultural-
nej. Wspiera opolskie jednostki kultury (w tym zwłaszcza Modelatornię 
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego) i pomysł współprowadzenia przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centralnego Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 
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Organizator:
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego 
 Kazimierza M. Ujazdowskiego
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 7-9 II p. (bud. Radio Doxa)
e-mail: biuro@ujazdowski.pl, www.ujazdowski.pl

10.09.2016
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W piątek 16 września w godz. od 9.00-14.00 
zapraszamy na Dzień Otwarty w Radio Opole. 
Będzie można odkryć tajemnice funkcjonowania 
Rozgłośni, zobaczyć infrastrukturę techniczną, re-
dakcję, studia reżyserskie i lektorskie oraz zgłębić 
historię legendarnego Studia „M”.

W ramach tegorocznej edycji EDD, Radio Opole 
przygotuje również specjalną audycję poświęconą 
problematyce ochrony dziedzictwa, przybliży ideę 
Europejskich Dni Dziedzictwa – jedynego takiego 
w Polsce święta zabytków. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Organizator:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A.
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, tel. 77 4013100
e-mail:biuro@radio.opole.pl, www.radio.opole.pl

16.09.2016
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Organizator:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu

45-010 Opole, ul. Szpitalna 1, tel. 77 4232791, fax. 77 4232798
e-mail: sekretariat.opole@tvp.pl, www.opole.tvp.pl

13.09.2016

Po raz kolejny Radio Doxa weźmie udział w projekcie związanym z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. 
Tegoroczne hasło Gdzie duch spotyka się z przestrzenią doskonale wpisuje się w radiową rzeczywi-
stość. Zapraszamy do odwiedzenia naszych osiemnastowiecznych piwnic, gdzie po gruntownej reno-
wacji mieści się kawiarnia, ekosklep oraz miejsce przystosowane do przeprowadzania rozmów radio-
wych emitowanych na naszej antenie. Dla naszych słuchaczy mamy również do zaproponowania cykl 
audycji dotyczących historii oraz aktualnych wydarzeń związanych z opolską katedrą. 

Szczegóły na naszej antenie i na www.doxa.fm

10-18.09.2016

Organizator:
Radio Doxa

45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 7-9, tel. 77 4429912
e-mail: radio@doxa.fm, www.doxa.fm
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11 i 18.09.2016

Organizatorzy:
Urząd Miasta Opola
45-015 Opole, Rynek – Ratusz
tel. 77 4511800
e-mail: urzad@um.opole.pl
www.opole.pl
Kościół pw. św. Sebastiana
45-819 Opole, plac św. Sebastiana 2

tel. 781316797
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13
tel. 77 4536677 
e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl
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W niedziele 11 i 18 września o godz. 
16.00 zapraszamy do kościoła pw.  
św. Sebastiana przy Placu św. Sebastia-
na 2 w Opolu na wykład pt. Organy 
– król instrumentów, który wygłosi 

Witold Iwaszkiewicz – kierownik Muzeum Czynu 
Powstańczego w Górze św. Anny. 

Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki orga-
nowej. Będzie to wyjątkowa okazja do wysłuchania 
brzmienia zabytkowego instrumentu po renowacji 
sfinansowanej przez Urząd Miasta Opola. 

W XVII w., w miejscu gdzie obecnie znajduje się 
kościół stała karczma, która sięgała aż do środka 
pobliskiego placu. W tej karczmie, 31 marca 1679 r. 
zmarł chory na dżumę cudzoziemiec. Zaraza bardzo 
szybko się rozprzestrzeniła po mieście. Na jej skutek 
do końca grudnia 1680 r. zmarło ok. 900 osób, tj. bli-
sko połowa ówczesnych mieszkańców Opola. Gdy 
epidemia ustąpiła, ci co przeżyli, postanowili jako dar 

wotywny wznieść kaplicę w miejscu zburzonej karcz-
my i poświęcić ją św. Sebastianowi, męczennikowi  
i patronowi chorych na choroby zakaźne. Kościół cu-
dem ocalał z pożarów, które strawiły miasto w 1682 
i 1684 r. Wewnątrz znajdują się m.in. jedne z najstar-
szych w kraju organy pochodzące z nieistniejącego 
już kościoła jezuitów (spłonął w 1682 r.). 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

W dniach 29-30 września zapraszamy do 
udziału w konferencji naukowej pt. Sztuka daw-
nego Opola.

Czwartek 29 września
●godz. 10.00 – otwarcie konferencji. Miejsce obrad – 
Muzeum Śląska Opolskiego

•	 Ewa	Chojecka – Dzieje  sztuki Opola jako tworzywo  
dzisiejszej kultury pamięci

•	 Eduard	Droberjar – Umění doby římské na území 
Opolí (Sztuka doby rzymskiej na obszarze Opola)

•	 Maciej	Krzywka – Wyniki badań archeologiczno-ar-
chitektonicznych na terenie zamku piastowskiego na 
Ostrówku w Opolu w sezonach 2011-2012

•	 Monika	 Ożóg – Średniowieczny kościół dominika-
nów w Opolu. Próba rekonstrukcji architektonicznej

•	 Marek	 L.	Wójcik – Pieczęcie klasztoru norbertanek  
w Czarnowąsach

•	 Tomasz	 Mikołajczak – Opolskie nagrobki ksią-
żęce na tle śląskiej sztuki sepulkralnej w czasach 
średniowiecza

•	 Sylwia	 Krzemińska-Szołtysek – Proweniencja 
warsztatowa epitafiów i płyt nagrobnych ufundo-
wanych w latach 1560-1660 w opolskich kościołach 
Świętego Krzyża i Świętej Trójcy 

•	 Artur	Kolbiarz – Wpływy rzeźby lubiąskiej i wrocław-
skiej na terenie Śląska Opolskiego

•	 Dariusz	Galewski – Rola jezuitów w rozwoju kultu 
Matki Boskiej Piekarskiej

•	 Arkadiusz	Wojtyła – Fundacje artystyczne klasztoru 
norbertanek i prepozytury norbertanów w Czarno-
wąsach w dobie baroku

•	 Emilia	Kłoda – Obraz Drzewo genealogiczne Piastów 
opolskich. Nieznana realizacja Johanna Christopha 
Lischki na terenie Śląska w kontekście nowożytnej 
kultury pamięci o Piastach.

Piątek 30 września
● godz. 9.00 – miejsce obrad – Villa Academica UO,  

ul. Powstańców Śląskich 22. 

•	 Andrzej	 Kozieł	– Ignaz Depée w Opolu, czyli kilka 
uwag na temat życia i twórczości artysty oraz jego 
nieznanych dzieł malarskich w dawnym opolskim ko-
ściele klasztornym Dominikanów

•	 Małgorzata	Macura – Karl Dankwart w służbie klasz-
toru Norbertanek w Czarnowąsach. Nieznane obra-
zy artysty w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja  
w Żelaznej koło Opola

•	 Adam	 Szeląg – Ewermodus, Gilbert, Ludolf i inni 
– Johann Melchior Brandeis i malarski cykl norber-

tańskich świętych w dawnym kościele klasztornym  
w Czarnowąsach

•	 Michał	Wardzyński – Zespół późnorokokowych oł-
tarzy kolegiaty w Opolu – nieznane dzieła Wenzla 
Böhma. Przyczynek do twórczości rzeźbiarza na dro-
dze z Frýdka do Wielkopolski 

•	 Jerzy	Krzysztof	Kos - Opolskie synagogi
•	 Anna	Stryczek-Janicka – Elewacje zabytkowych ka-

mienic w Opolu w kontekście dziewiętnastowieczne-
go historyzmu

•	 Monika	 Ewa	 Adamska	 – Architekci w między-
wojennym Opolu. Lokalni budowniczowie czy  
uznani twórcy?

•	 Klara	 Kaczmarek-Löw – Nerlich, Neumann i Nie-
mann. Losy trzech malarzy z Opola w pierwszej po-
łowie XX wieku

•	 Joanna Filipczyk – Wokół idei nowego centrum Opola
•	 Marcin	 Sroka – Opolski „biały dom” jako siedziba  

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej

•	 Kazimierz	Ożóg – Współcześnie prowadzone spory 
i dyskusje nad zachowaniem zabytkowej substancji 
urbanistycznej Opola

•	 Bogusław	Czechowicz – Podsumowanie konferencji 
i zamknięcie obrad.

29-30.09.2016

Organizator:
Instytut Historii  

Uniwersytetu Opolskiego
45–084 Opole

ul. Strzelców Bytomskich 2
tel. 77 4016180

e-mail: insthist@uni.opole.pl

www.historia.uni.opole.pl
Partnerzy:

Instytut Historii Sztuki  
Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Śląska Opolskiego
Polskie Towarzystwo Historyczne, 

Oddział w Opolu
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12 i 17.09.2016

Poniedziałek 12 września
● godz.17.00 – Muzeum Polskiej Piosenki  

w Opolu.
 Rodzinna lekcja śpiewania z Męskim Zespołem 

Wokalnym TPO. Impreza ma na celu prezenta-
cję – połączoną z nauką śpiewania – piosenek 
ludowych Śląska Opolskiego, a tym samym 
bliższe poznanie folkloru naszego regionu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają nieodpłatnie 
specjalnie przygotowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Opola śpiewniki. Na lekcję śpiewania 
zostaną zaproszone dzieci z zaprzyjaźnionych  
z TPO szkół wraz z rodzicami oraz mieszkańcy 
Opola z różnych grup wiekowych – łącznie 100 
osób. Zamierzeniem dalszym jest, by uczestnicy 
lekcji śpiewania piosenek śląskich wystąpili na 
specjalnym Koncercie z okazji 800-lecia Opola  
w 2017 roku.

Sobota 17 września
● godz. 10.00 – plac M. Kopernika w Opolu.
 Start rajdu rowerowego z przewodnikiem Szla-

kiem Opolskich Kapliczek (dla osób starszych  

i niepełnosprawnych przewiduje się przejazd 
busem). Impreza ma na celu zapoznanie miesz-
kańców Opola z historią powstania, wykonaw-
cami i fundatorami kapliczek usytuowanych  
w Opolu i na obrzeżach miasta. Wszyscy uczest-
nicy otrzymają okolicznościowe plakietki, a także 
poczęstunek w trakcie odpoczynku przewidzia-
nego na trasie rajdu, ufundowane przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Opola. Podczas odpoczynku 
zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami 
na temat zabytków sakralnych Opola.

● godz. 16.00 – Miejska Biblioteka Publiczna  
w Opolu ul. Minorytów 4.

 Rozstrzygnięcie konkursu na napisane wspo-
mnienia osób przesiedlonych do Opola w roku 
1945 i 1946 pt. Opowiedz nam swoją histo-
rię. Spotkanie uczestników konkursu z Jury  
i mieszkańcami Opola, ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród. A także spotkanie autorskie 
z laureatem konkursu.
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Opola
45-018 Opole, ul. Krawiecka 13, tel. tel.774410969 i 508153971 
e-mail: tpo.opole@wp.pl

W ramach tegorocznej edycji EDD zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. Kamieniec 
Podolski i okolice autorstwa znanego opolskiego fotografa Jerzego Stemplewskiego. Ekspozycję bę-
dzie można oglądać w Cellarium Doxa przy ul. Koraszewskiego 7. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Plastyków, 

Polska Sztuka Użytkowa –  
Okręg Opole

45-015 Opole, Rynek 5
tel. 77 4410830, e-mail: zpap@e.opole.pl

www. zpap.opole.pl
Radio Doxa

45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 7-9
tel. 77 4429912

e-mail: a.jandziak@doxa.fm
www.doxa.fm

10-18.09.2016

W sobotę 10 września o godz. 16.00 
zapraszamy do zwiedzania Teatru im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu z prze-
wodnikiem, który przedstawi jego histo-
rię oraz pokaże miejsca niedostępne na 
co dzień dla widzów. Zwiedzający będą 
mieli okazję zobaczyć jak wyglądają sce-
ny od kulis, gdzie znajdują się garderoby 
aktorów oraz pracownie teatralne, jak rów-
nież poznać tajniki powstawania spektakli. 
Obchodom EDD w opolskim teatrze towa-
rzyszyć będzie Teatralny Showroom, czyli 
przestrzeń skupiająca najciekawsze stroje, 
kostiumy, elementy scenografii i rekwizyty 
teatralne, które widzowie będą mogli po-
dziwiać z bliska. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

45-056 Opole, pl. Teatralny 12
tel. 77 4545942, e-mail: biuro@teatropole.pl

www.teatropole.pl

10.09.2016
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Organizator
Adrian Dwornicki - profil internetowy Otmuchowskie zabytki i osobliwości

48-385 Otmuchów, ul. Ogrodowa 25/36, tel. 798982225, e-mail: otmuchow24@gmail.com
https://www.facebook.com/Otmuchowskie.zabytki.i.osobliwosci
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18.09.2016

W niedzielę 18 września o godz. 16.00 zapra-
szamy do kościoła parafialnego pw. śś. Mikoła-
ja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie przy 
placu Jana Pawła II, na koncert muzyki sakralnej  

w wykonaniu otmuchowskiego chóru Talis Can-
tus. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Sa-
morządu Województwa Opolskiego. 
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9-18.09.2016

W dniach 9-18 września zapraszamy do obej-
rzenia wystawy fotograficznej pt. Franciszek Lu-
dwik von Neuburg – biskup wrocławski, wiel-
ki mecenas sztuki. Ekspozycję będzie można 
oglądać w kościele parafialnym pw. śś. Mikołaja 
i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie, zwa-
nym „perłą śląskiej architektury”, a wzniesionym  
z fundacji bp. Franciszka Ludwika von Neubur-
ga (1664-1732). 

Biskup pochodził z rodu Wittelsbachów. Był synem 
palatyna reńskiego Filipa Wilhelma i Elżbiety Amelii 

Hessen-Darmstadt. Jego siostra Jadwiga była żoną 
królewicza Jakuba Sobieskiego, syna króla Polski 
Jana III Sobieskiego. Książę Franciszek Ludwik ,gdy 
miał zaledwie 19 lat został wybrany biskupem wro-
cławskim. Na jego dworze działało wielu artystów 
zasłużonych dla ziemi śląskiej m.in.: Friedrich Bern-
hard Werner słynny śląski topograf i rytownik, twórca 
„Topografii śląska”, Michael Willmann zwany „śląskim 
Rembrandtem”, Karol Dankwart, Jan Józef Weiss, Mi-
chał Klein oraz Krzysztof Tausch - znani architekci.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Miejsko-Gminny Dom Kultury  

w Otmuchowie
48-385 Otmuchów, Rynek 1 

tel. 77 4315027, e-mail: mgdk@o2.pl

Partnerzy:
Adrian Dwornicki - profil internetowy  

Otmuchowskie zabytki i osobliwości
Parafia pw. śś. Mikołaja  
i Franciszka Ksawerego

10.09.2016
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Organizator:
Opolskie Towarzystwo Fotograficzne
45-061 Opole, ul. Katowicka 39/104
e-maiI: ot@otf.opole.pl, www.otf.opole.pl
facebook/Opolskie Towarzystwo Fotograficzne

W sobotę 10 września o godz. 12.00 zaprasza-
my na błonia pod Murami Obronnym przy ul. Ko-
legiackiej na plener fotograficzny zorganizowany 
przez Opolskie Towarzystwo Fotograficzne – 
najstarsze amatorskie stowarzyszenie skupiające 
od 1946 r. miłośników fotografii w Opolu. 

Początkowo miało nazwę Stowarzyszenia Mi-
łośników Fotografii w Opolu. W 1981 r. Prezydium 
Rady Wojewódzkiej w Opolu nadało Opolskiemu 
Towarzystwu Fotograficznemu odznakę „Zasłu-
żonemu Opolszczyźnie”. Opolskie Towarzystwo 
Fotograficzne od lat organizuje plenery, prowa-
dzi działalność dydaktyczną oraz artystyczną  
w zakresie fotografii. Owocem tej pracy są wysta-
wy indywidualne, poplenerowe oraz odbywająca 
się co rok ekspozycja zbiorowa, która podsumo-
wuje całoroczne dokonania członków. 

Obcowanie z fotografią może przybierać różno-
rakie formy: zabawy, hobby, pasji, kształtowania 
ścieżki artystycznej czy nawet zawodowej. Ważny 
jest dialog między ludźmi, którzy posługują się 
tym medium. Głównym założeniem tego dialogu 
jest partnerstwo, dlatego zebrania Opolskiego To-
warzystwa Fotograficznego to często spotkania 

bliskich znajomych, którzy w różnych momentach 
życia postanowili posługiwać się językiem foto-
grafii. Niezwykle istotny jest praktyczny wymiar 
tych rozmów, dlatego OTF organizuje wiele wy-
staw, nawet kilka razy w miesiącu. Odbywają się 
one w Opolu: w Filharmonii Opolskiej, herbaciarni 
Jasminum, w galerii Fotografika oraz poza grani-
cami naszego miasta: Linhartowsky Zamiek w Al-
brechticach (Czechy).
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9-11.09.2016

W piątek 9 września o godz. 18.00 zapraszamy 
do udziału w Święcie Mostu i Żeliwa w Ozimku.  
Impreza plenerowa potrwa do godz. 24.00 w nie-
dzielę 11 września. 

W programie m.in. inscenizacje wydarzeń histo-
rycznych, pokazy ginących zawodów i inscenizacja 
Bitwy o most. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

O
zi

m
ek

10-11.09.2016

W sobotę i niedzielę 10-11 września w godz. 
od 10.00 do 20.00 zapraszamy do zwiedzania  
z przewodnikiem Muzeum Hutnictwa Doliny  
Małej Panwi zlokalizowanego przy ul. Hutni-
czej 1 w Ozimku. Szczególnie polecamy wystawę  
pt. Nowe zabytki w zbiorach muzeum. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

46-040 Ozimek, ul. Brzeziny 16a
e-mail: biuro@sdmp.pl, www.sdmp.pl, www.muzeum-hutnictwa.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

46-040 Ozimek, ul. Brzeziny 16a
e-mail: biuro@sdmp.pl, www.sdmp.pl, www.muzeum-hutnictwa.pl

O
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Zabytek 
Zadbany
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W sobotę 17 września zapraszamy do 
Paczkowa. 

W programie m.in.:
● godz. 10.00, 12.00, 14.00 – bezpłatne zwiedza-

nie z przewodnikiem Polskiego Carcassonne – 
Pomnika Historii. Na trasie zwiedzania:
- wejście na Wieżę Wrocławską, Ścieżkę Widoko-

wą Bramy Nyskiej, Wieżę Ratuszową
-  z w i e d z a n i e  K o ś c i o ł a  pw.  ś w.  J a n a 

Ewangelisty
- mury obronne wraz z przyległymi parkami, 

wieżami i ścieżką
- Dom Kata, Centrum Informacji Turystycznej, 

Izba Pamięci, Izba Kata
- Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy
● godz. 11.00, 13.00, 15.00 – bezpłatne zwiedza-

nie z przewodnikiem Muzeum Gazownictwa  
w Paczkowie

● godz. 12.00, 14.00, 16.00 – bezpłatne zwiedza-
nie Metamuzem Motoryzacji w Paczkowie.
Zbiórka uczestników pod Ratuszem Miejskim, 

Rynek 1, 48-370 Paczków. Zapisy na zwiedzanie 
z przewodnikiem, będzie prowadzić: Biuro Tera 
Tour, adres: Rynek 1, 48-370 Paczków, tel. +48 796 
030 025, e-mail: biuro@zwiedzanie.paczkowa.pl 

W ramach tegorocznej edycji EDD, zapraszamy-
również do wysłuchania koncertu Paczkowskiego 

Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Muzyka 
ponad granicami im. Moritza Brosiga pt. Ownt lid 
– wieczorna pieśń – wieczór pieśni żydowskich. 
Wykonawcy: Urszula Makosz – śpiew, Michał 
Półtorak – skrzypce, mandolina, Paweł Pierzcha-
ła – fortepian, Michael Jones – skrzypce, altówka, 
ravanhuta, djembe.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

17.09.2016
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Organizatorzy:
Gmina Paczków

48-370 Paczków, ul. Rynek 1, tel. 77 4316791
e-mail: um@paczkow.pl, www.paczkow.pl

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 6, tel. 77 4316834

e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl
www.muzeumgazownictwa.pl

Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Paczkowie

48-370 Paczków, ul. Wojska Polskiego 32 

tel. 77 4316232 
e-mail: sekretariat@paczkow.eu

www.paczkow.eu
Metamuzeum Motoryzacji

 – właściciel Marcin Biernacki
48-370 Paczków, ul. Kościuszki 4C

tel. 693552443
Biuro Podróży TeraTour 
48-370 Paczków, Rynek 1

tel. 77 5466272, 796030025
www.zwiedzanie.paczkowa.pl
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3.09.2016

W sobotę 3 września zapraszamy do Pępic na 
uroczyste poświecenie kościoła pw. Matki Boskiej 
Różańcowej w Pępicach po remoncie ołtarza. 

W programie m.in.:
● godz. 13.00 – uroczystość poświęcenia kościoła
● godz. 13.30 – Dożynkowa Msza Święta z udzia-

łem Metropolity Wrocławskiego, ks. arcybiskupa 

Józefa Kupnego
● godz.15.00 – dożynki sołeckie na placu kościelnym
● godz. 16.00 – zwiedzanie z przewodnikiem za-

bytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Różań-
cowej w Pępicach.
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Skarbimierzu
49-305 Brzeg

ul. Jaśminowa 1 Żłobizna

tel. 77 458 00 97
e-mail: gbp-skarbimierz@wp.pl

www.kultura.skarbimierz.pl
Partner:

Rada Sołecka Pępic

Pę
p

ic
e
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Zapraszamy do udziału w EDD w Pokoju! 
Proponujemy Państwu zapoznanie się z inte-

resującą historią dwóch zabytkowych kościołów 
– ewangelickiego i katolickiego oraz poznanie 
tajemnic związanych z zagadkowym miejscem, ja-
kim jest Elizjum. Program EDD 2016 w Pokoju:

Sobota, 17 września
● godz. 12.00 – zwiedzanie zabytków Kościoła 

Ewangelickiego Księżnej Zofii oraz cmenta-
rza ewangelickiego – oprowadza ks. Eneasz 
Kowalski

● godz. 13.30-15.45 – Muzyczny Pokój:
- koncerty muzyki klasycznej w Kościele Księż-

nej Zofii oraz na placu przy kościele
- wystawa rękodzieła artystów z Pokoju
- wystawa dziedzictwa kulinarnego
- wystawa Przywróćmy raj Württembergów 

w Ewangelickim Domu Parafialnym w Pokoju
● godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Pokoju – prelekcja Tajemnicze Eli-
zjum – Fryderyk II Wielki i jego generałowie 
- prowadzenie Elżbieta Gosławska

• godz. 17.30 – zwiedzanie Elizjum, pomnika Fry-
deryka II w Dużym Parku Angielskim w Pokoju.

Niedziela, 18 września
● godz. 15.00 – zwiedzanie kościoła pw. Pod-

wyższenia Krzyża Świętego i jego otoczenia – 
oprowadza ks. Krzysztof Rusinek 

● godz. 16.00 – koncert zespołu kameralnego Fil-
harmonii Opolskiej w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego

● godz. 17.00 – kawiarenka muzyczna  
- wystawa rękodzieła artystów z Pokoju
- wystawa dziedzictwa kulinarnego

- wystawa Przywróćmy raj Württembergów 
w Ewangelickim Domu Parafialnym w Pokoju

- wystawa Tajemnice Oktagonu.
Szczegóły na stronie: www.gminapokoj.pl
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy! 

Imago narrat – o czym opowiadają polichro-
mie w Pogorzeli?

W sobotę 10 września zapraszamy do zwie-
dzania zabytkowego kościoła w Pogorzeli. Prze-
wodnik będzie oprowadzał po świątyni w godz. 
14.00, 15.00 i 16.00. Od godz. 14.00 na trenie 
przykościelnym rozpocznie się piknik średnio-
wieczny połączony z pokazem dawnych rzemiosł. 
Będą też atrakcyjne zabawy dla dzieci. 

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy całe rodziny!
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Pogorzeli jest typowym obiektem 
wczesnogotyckim i cennym zabytkiem leżącym 
na tzw. Szlaku Polichromii Brzeskich. Wzniesiono 
go w XIII w. Fundatorem świątyni był miejscowy, 
bardzo wpływowy ród Panów z Pogorzeli, z któ-
rego wywodził się m.in. Przecław z Pogorzeli, bi-
skup wrocławski w latach 1341-1376. W 1 połowie 
XIV w. sklepienie i prezbiterium świątyni pokryto 
polichromią (Chrystus Sędzia, symbole ewangeli-
stów, Koronacja NMP, św. Jadwiga). W 1 poł. XV w. 
lokalni twórcy pokryli ściany świątyni scenami  
z życia Najświętszej Marii Panny, Chrystusa, Vir Do-
lorum, Boga Ojca i Santa Conversazione. Trzecia 
faza malowideł (kruchta i ściana zachodnia) po-
wstała w 2 poł. XV w., a czwarta (podłucze tęczy) –  
w początkach XVI wieku. Gdy w 1545 r. kościół 

przejęli protestanci, malowidła znalazły się pod 
tynkiem. Odsłonięto je dopiero w 1965 roku. 

Pogorzelskie polichromie wpisują się w szlak 
dobrze zachowanych w kościołach wiejskich  
w powiecie brzeskim malowideł gotyckich. War-
to dodać, że badaczom udało się wyodrębnić  
w województwie opolskim 38 obiektów ważnych 
dla poznania dziejów malarstwa gotyckiego na 
Śląsku. Najwięcej, bo aż 20 tych zabytków znajdu-
je się właśnie w powiecie brzeskim. W malarstwie 
śląskim styl gotycki rozwinął się w połowie XIII w., 
czyli niemal w tym samym czasie co w architektu-
rze i rzeźbie. Być może idea pokrycia polichromią 
sklepienia i prezbiterium pogorzelskiej świątyni 
miała związek z przygotowaniami do przypadają-
cych w 1367 r. obchodów setnej rocznicy kanoni-
zacji św. Jadwigi Śląskiej (1174-1243), bogobojnej 
żony księcia Henryka I Brodatego. W przygoto-
wania do tych uroczystości bardzo zaangażował 
się dwór książąt brzeskich, w kręgu którego m.in.  
w 1353 r. powstało dzieło miejscowego artysty Ko-
deks lubiński z Legendą obrazową o św. Jadwidze. 
Intencją księcia była przede wszystkim prezenta-
cja znaczenia rodu, z którego się wywodził. Możli-
we, że związani z dworem brzeskim Panowie z Po-
gorzeli (ich herb znalazł się na karcie 11 Kodeksu  
o św. Jadwidze, obrazującej początek bitwy legnic-
kiej) zapragnęli we własnych dobrach uczcić okrą-
głą rocznicę kanonizacji przedstawicielki dynastii 
Piastów. Niemałą rolę w tym przedsięwzięciu ode-
grał zapewne Przecław z Pogorzeli († 1376), któ-
ry 5 maja 1341 r. został biskupem wrocławskim  
i wspierał inicjatywy księcia brzeskiego odnośnie 
kultu św. Jadwigi. 

10.09.2016
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Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
49-332 Olszanka, Krzyżowice 72, tel. 77 4129023
e-mail: gokis.olszanka@interia.pl, www.gokis-olszanka.eu

17-18.09.2016
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Organizator:
Urząd Gminy Pokój

46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel. 77 4693080, e-mail: ug@gminapokoj.pl

www.gminapokoj.pl
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W czwartek 8 września  
w godz. 8.00-13.00 zapra-
szamy na sesję popularno-
naukową pt. Rola świątyń  
i religii w lokalnej społecz-
ności na przykładzie Powia-
tu Oleskiego. Głównym celem 
wydarzenia będzie wskaza-
nie roli i znaczenia świątyń  
w życiu codziennym, ich wpły-
wu na organizacje kulturalne  
i społeczne.

Dodatkowo, w godz. od 
8.00 do 15.00 udostępnio-
ny będzie dla zwiedzają-
cych zabytkowy tabor kolejki 
wąskotorowej.

Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Muzeum w Praszce
46-320 Praszka, plac Grunwaldzki 15, tel. 34 3591185
e-mail: muzeum@praszka.pl, www.muzeum.praszka.pl

8.09.2016
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10-11 i 16-18.09.2016

Sobota 10 września 
● godz. 13.00-17.00 – gra miejska po Prudniku. 
●	 od godz. 19.00 – nocne zwiedzanie prudnickich 

kościołów – oprowadzanie z przewodnikiem, 
trasa: Kościół pw. św. Michała Archanioła, Ko-
ściół pw. śś. Piotra i Pawła wraz z katakumba-
mi, pokapucyńskie piwnice w Willi Hermana 
Fränkla.

Niedziela 11 września 
● godz. 10.00-16.00 – projekcja filmów o uwię-

zieniu Prymasa Wyszyńskiego w Prudniku-Le-
sie. Sala multimedialna w Sanktuarium św. Jó-
zefa przy ul. Poniatowskiego 5 w Prudniku. 

Piątek 16 września
● godz. 10.00-14.00 – Duch natury – warszta-

ty dendrologiczne dla dzieci i młodzieży. Park  
w Prudniku

● godz. 18.00 – promocja książki pt. Prudnik  
w średniowieczu. Studia nad początkami  
miasta, wydanej staraniem Muzeum Ziemi 
Prudnickiej przy wsparciu NID. Willa Hermana 
Fränkla (siedziba Prudnickiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Kościuszki 1a w Prudniku). 

Sobota17 września 
● godz.18.00 – Arcydzieła Davida Vinckboonsa 

– prezentacja obrazów z kręgu flamandzkiego 
artysty ze zbiorów Muzeum Ziemi Prudnickiej 
i Muzeum Ostrawskiego. Prelekcje history-
ków sztuki z Muzeum Ostrawskiego (Czechy) 

i Muzeum Narodowego w Szczecinie. Arsenał 
przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku.

Niedziela 18 września
● godz. 10.00-16.00 – Prudnickie wieże – bez-

płatne zwiedzanie Wieży Woka i Wieży Ka-
towskiej. Dla zdobywców wież przewidziana 
niespodzianka! 

● godz. 10.00-18.00 – W duchu tradycji tkac-
kich - dzień otwarty w hali fabrycznej po prud-
nickich zakładach tekstylnych przy ul. Nyskiej. 

 » Ginące zawody: 
 - prezentacja i warsztaty ręcznego tworzenia pro-

jektów tkackich (tworzenie i malowanie moty-
wów ozdobnych obrusów/ręczników, przeno-
szenie ich na kratkówkę), warsztaty tkackie

 - Człowiek z kijem, desenator, wykończal-
nik, farbiarz i inni – słów kilka o wybra-
nych zawodach w zakładach tekstylnych – 
spotkanie i rozmowy z byłymi pracownikami  
ZPB „FROTEX”

 » Reklama dźwignią handlu – rekonstrukcja 
stoiska reklamowego prudnickich zakładów tek-
stylnych, które eksponowano na targach w kraju 
i zagranicą, pokaz spotu reklamowego zakładu  
z lat 90. XX wieku

 » projekcja filmów wykonanych w ZBP FROTEX – 
nagrania przedstawiają m.in. pracę maszyn tkac-
kich i funkcjonowanie Zakładów.

Udział we wszystkich wydarzenia jest bezpłatny! 
Serdecznie zapraszamy! »
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Organizator:
Muzeum Ziemi Prudnickiej
48-200 Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 5, tel. 77 4068060
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl, www.muzeumprudnik.pl

MuzeuM
Ziemi Prudnickiej

13.09.2016

We wtorek 13 września o godz. 18.00 zapra-
szamy na spacer edukacyjny pod hasłem Prze-
strzeń pełna historii i czasów świetności ZPB 
Frotex. W programie zwiedzanie zabytkowej Willi 
Hermana Fränkla – siedziby Prudnickiego Ośrod-
ka Kultury. Udostępnienie do zwiedzania użyt-
kowanej obecnie zabytkowej części obiektu po 
przeprowadzonym kompleksowym remoncie sal 
i przestrzeni historycznej.

Podczas historycznego spaceru będzie można 
zobaczyć wystawę fotografii dawnych właścicie-
li rodziny Fränkel pod hasłem: Czas zatrzymany 
w obiektywie – ludzie, wydarzenia, wizerunek 
zmieniającego się Pałacu Fränkla. W zabytko-
wych piwnicach POK przynależnych w XVIII w. 
do dawnego klasztoru Kapucynów będzie można 

zobaczyć archiwalne zdjęcia dawnej synagogi 
wzniesionej z fundacji rodziny Fränkel oraz daw-
nego klasztoru Kapucynów.

Na zakończenie zwiedzania obiektu proponu-
jemy spotkanie w sali kameralnej POK pt. Fabry-
ki rodziny Fränkel i ich światowe osiągnięcia 
w XIX i XX wieku oraz prezentację multimedial-
ną historycznych zdjęć archiwalnych oraz filmu 
nakręconego w czasach świetności ZPB „Frotex” 
w XX wieku - kontynuatorki długoletniej tradycji 
włókiennictwa w Prudniku.

Dodatkowo zwiedzający będą mieli okazję zo-
baczyć archiwalne fotografie starego Prudnika 
wyeksponowane w zabytkowym holu siedziby 
Prudnickiego Ośrodka Kultury. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1a, tel. 77 4363396
e-mail: program@pok-prudnik.pl, www.pok-prudnik.pl
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18.09.2016
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W niedzielę 18 września zapraszamy na teren 
zespołu pałacowo-parkowego w Skorogoszczy.  
W programie m.in.:
●	godz. 14.00 – pokazy i warsztaty tradycyjnego 

rzemiosła: kowalstwo, plecionkarstwo (wikliniar-
stwo, słomkarstwo), wykonywanie tradycyjnych 
słowiańskich lalek motanek, garncarstwo

●	godz. 14.00 – Tacy byliśmy jeszcze wczoraj… 
– wystawa fotografii dot. życia mieszkańców  
w okresie powojennym

●	godz. 15.00 – Poznaj swoją świątynię - zwie-
dzanie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba 
Ap. w Skorogoszczy - oprowadzanie ksiądz pro-
boszcz Tomasz Struzik

●	godz. 16.00 – prezentacje artystyczne przygo-
towane przez dzieci i młodzież 

●	godz. 16.30 – przejażdżki bryczką po Skorogosz-
czy z udziałem przewodnika opowiadającego  
o ciekawych miejscach tego dawnego miastecz-
ka. Możliwość zdobycia punktów do odznaki 
krajoznawczej PTTK pt. Szlakiem Wsi - Daw-
nych Miast 

●	godz. 17.00 – inscenizacja plenerowa, rekon-
strukcja historyczna Chrzest Polski 966 – insce-
nizacja historyczna opowiadająca o tym, czym 
było dla Polski i ówczesnego władcy Mieszka I 
przyjęcie nowej wiary chrześcijańskiej.

Organizatorzy:
Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” 
49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 8, tel. 77 4121048

e-mail: dzieba@op.pl, www.skorogoszcz.pl
Miejsko–Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
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●	godz. 19.00 – zabawa taneczna – do późnych 
godzin wieczornych.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Sobota – niedziela 
10 i 11 września
● godz. 12.00-18.00 – warsztaty plastyczne, ple-

ner artystyczny w XIX-wiecznym spichlerzu  
i na terenie zespołu pałacowo-parkowego  
w Wysokiej. 

Udział bezpłatny po uprzednim zgłoszeniu na 
www.facebook.com/zamekwysoka/.

Sobota – niedziela 
17 i 18 września
● godz. 12.00-17.00 – zwiedzanie pałacu ze 

szczególnym uwzględnieniem XVII-wiecznych 
malowideł, wernisaż wystawy prac artystów  
w spichlerzu. W programie wiele atrakcji dla 
dzieci, w tym m.in.: mini zoo, przejażdżka na ko-
niu i degustacja potraw regionalnych.
Uwaga! Goście przebrani w historyczne stroje 

otrzymają specjalne dyplomy. Organizatorzy za-
pewniają również dodatkowe atrakcje.

Szczegółowe informacje na:
www.facebook.com/zamekwysoka/. 
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Budicon Sp. z o.o. 
40-022 Katowice, ul. Konstantego Damrota 6
tel. 32 2068046, e-mail: palac.wysoka@gmail.com

Gmina Branice
48-140 Branice, ul. Słowackiego 3
Fundacja Pałac Wysoka
48-140 Branice, Wysoka 1

Sobota 10 września
Zapraszamy na V Wojewódzki Bieg Przeła-

jowy o Puchar Borsuka organizowany na tere-
nie Zagwiździa oraz ścieżek przyrodniczych Sto-
brawskiego Parku Krajobrazowego z uroczystym  
rozdaniem nagród w kompleksie zabytkowej  
Huty Żelaza w Zagwiździu.

Niedziela 11 września
W godz. 13.00-20.00 zapraszamy do zabytkowej 

huty żelaza. W programie m.in.:
● godz. 17.00 – rekonstrukcja historyczna bitwy 

z udziałem Kozielskiego Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej

● wystawa obrazująca 25-lecie odbudowy zabyt-
kowej Huty Żelaza (1989-2014), eksponowana  
w Regionalnej Sali Muzealnej

● wystawa okolicznościowa zbiorów o tematyce 
sakralnej – prezentacja starych modlitewników 
i „świętych” obrazków należących do mieszkań-
ców gminy

● ścieżka edukacyjno–promocyjna w byłej odlew-
ni, obrazująca działalność Huty Żelaza oraz aspekt 
historyczny zakładania kolonii fryderycjańskich 
istniejących na tych terenach, m.in w Zagwiź-
dziu. Ścieżka przedstawia cykl produkcyjny  
z wyszczególnieniem ówczesnej myśli technicz-
nej – utworzenie złożonej infrastruktury z kana-
łami wodnymi oraz wszelkimi urządzeniami hy-
drotechnicznymi, napędzającymi tok produkcji 
siłą wody, Młotownia, magazyn przy Młotowni

● gra terenowa Poznaj zabytki Zagwiździa
● dożynki sołeckie.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
Gmina Murów darzona od lat zaufaniem władz 

wojewódzkich w kwestii popularyzacji ochrony 
dziedzictwa kulturowego zainicjowała m.in. pod 
formułą Fryderycjańskich Dni Kultury szereg 
imprez przywołujących pamięć o XVIII-wiecznej 
lokalnej historii i świetności epoki fryderycjańskiej 

Za
gw

iź
dz

ie

10-11.09.2016

»



60 61

W niedzielę 11 września w godz. 13.00-17.00 Parafia  
w Zagwiździu zaprasza do udziału w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa. W programie m.in.:
●  zwiedzanie kościoła parafialnego pw. NSPJ wraz z przyle-

głym Ogrodem Botanicznym
●  godz. 14.00 – prelekcja ks. dr Alfreda Skrzypczyka nt. 

świątyni i przeprowadzonych prac konserwatorskich. Prze-
prowadzone z wielką dbałością o najmniejszy detal prace 
rekonstrukcyjne i renowacyjne wnętrz parafialnego, neore-
nesansowego kościoła pw. NSPJ z początku XX w. przyczy-
niły się do przywrócenia pierwotnej, wyjątkowej na skalę 
województwa kolorystyki świątyni

● gra terenowa Poznaj zabytki Zagwiździa, która swój finał 
będzie miała w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
46-030 Zagwiździe, ul. Górki 4, tel. 77 4214086
e-mail: kancelariapz@wp.pl, www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/
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Organizator:
Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów, ul. Dworcowa 2
tel. 77 4234034, e-mail: ug@murow.pl

www.murow.pl
www.zagwizdzie.pl
Partner:
Rada Sołecka w Zagwiździu
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związanej w szczególności z rozwojem przemysłu 
hutniczego. Dni kultury  organizowane są w kom-
pleksie zabytkowej, XVIII-wiecznej Huty Żelaza  
w sąsiedztwie strefy szczególnej ochrony kon-
serwatorskiej wioski, w obrębie której znajduje 
się piękny, parafialny Ogród Botaniczny. Stano-
wiąc dzisiaj istotny komponent dziedzictwa ma-
terialnego, ogród posiada bogatą architekturę 
krajobrazu z licznymi rzeźbami i aranżacjami 
terenu. Różnorodne gatunki drzew, krzewów 

(głównie różaneczniki) oraz kwiatów, typowych 
dla ogrodów śródziemnomorskich, są tutaj zado-
mowione, a całe piękno i splendor ogród posia-
da dzięki zaangażowaniu grupy parafian, którzy  
systematycznie poświęcają swój wolny czas ciągle 
go upiększając. 

Turyści i osoby zainteresowane lokalną histo-
rią poznają cenne zasoby zabytkowe Zagwiździa 
dzięki grze edukacyjnej pt. Poznaj zabytki Za-
gwiździa, która podczas dni kultury organizowa-
na jest w towarzystwie wprawionych lokalnych 
przewodników. Odbywaja się tu również rekon-
strukcje historyczne bitew i wydarzeń, wystawy 
oraz występy sceniczne mieszkańców i zaproszo-
nych gości. Koncepcja Fryderycjańskich Dni Kultu-
ry została opracowana wokół tematu zachowania 
materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego 
wykorzystania w celu propagowania idei szacun-
ku wobec przeszłości. Wydarzenie to może  stano-
wić krok w kierunku zgody i wzajemnego zrozu-
mienia wśród wielokulturowego społeczeństwa 
obszaru dzisiejszego województwa opolskiego.

Zabytek 
Zadbany

Zabytek 
Zadbany

Ogólnopolski temat przewodni 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – Utracone dzie-
dzictwo, dzięki zaangażowaniu organizatorów i koordynatorów – udało się przekłuć w olbrzy-
mi sukces merytoryczny i frekwencyjny. W kraju zorganizowano 1990 wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych w 486 miejscowościach, w których udział wzięło ponad 322 tysiące osób.

W województwie opolskim organizatorzy zorganizowali ponad 100 wydarzeń w 41 miejsco-
wościach. Frekwencja wyniosła ok. 35 tys. osób, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje 
wzrost o ponad 300 proc. 

Cieszy też duży nacisk na organizowanie wydarzeń edukacyjnych. Wśród największych atrak-
cji ubiegłorocznych EDD znalazły się: wystawa plenerowa nt. Rejencji Opolskiej przygotowana  
z prywatnych środków właściciela naleśnikarni „Grabówka” w Opolu, pokazy pracy kowala  
w Kuźni Edardson w Dolnej koło Leśnicy, warsztaty tkackie w Muzeum Ziemi Prudnickiej  
w Prudniku, spacery plenerowe w Paczkowie – Pomniku Historii, czy nocne zwiedzanie Byczy-
ny. Podczas ubiegłorocznej edycji EDD doszło też do ważnego wydarzenia zainicjowanego 
przez Ryszarda Wilczyńskiego, ówczesnego Wojewodę Opolskiego, a mianowicie do podpi-
sania przez 20 instytucji deklaracji Przeszłość dla Przyszłości zmierzającej do przywrócenia 
dawnej świetności dziedzictwu kulturowego Pokoju. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, chcąc uhonorować animatorów i organizatorów EDD, po 
raz pierwszy zorganizował I Ogólnopolską Galę EDD, która odbyła się 5 listopada 2015 r. w Fil-
harmonii Opolskiej w Opolu. Podczas uroczystości specjalne wyróżnienia NID za wkład w pro-
mocję Dni Dziedzictwa odebrali: Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski i Grzegorz Sawicki 
– Członek Zarządu Województwa Opolskiego. 

Laury Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
dla organizatorów wydarzeń w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 r. w woj. opolskim

• Jerzy Królicki – Kuźnia Edardson w Dolnej 
• Joanna Wanot-Stauffer – Miejski  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
• Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa

• Dr Wojciech Dominiak –  
Muzeum Ziemi Prudnickiej 

• Ryszard Czerwiński – Smażalnia  
Naleśników „Grabówka” w Opolu

Laureatami NID za organizację EDD 2015 zostali:
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