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Szanowni Państwo,

Europejskie Dni Dziedzictwa z roku na rok cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem mieszkańców wojewódz-
twa opolskiego, którzy uczestnicząc w nich zgłębiają wie-
dzę na temat naszego dziedzictwa kulturowego. To cieszy, 
gdyż dziedzictwo – zarówno materialne jak i niematerialne 
– jest spuścizną pozostawioną nam przez przodków i nie-
zwykle ważnym elementem kultury, za którą wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni. 

Samorząd Województwa Opolskiego od początku konse-
kwentnie wspiera realizację tego projektu wierząc, że nie tylko przybliży on mieszkańcom 
województwa burzliwe dzieje naszego regionu, pokaże jego piękno i wyjątkowość, ale 
przede wszystkim uwrażliwi na potrzebę jego ochrony. 

Hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Utracone dziedzictwo” mocno 
wpisuje się w dzieje naszego regionu. Śląsk Opolski jako ziemia pogranicza, ziemia wielu 
kultur i narodowości została wyjątkowo mocno doświadczona przez historyczne zmia-
ny i wojenne zawieruchy. Warto abyśmy przy okazji 23. edycji EDD w te dwa wrześnio-
we weekendy przywrócili pamięć miejscom i ludziom, którzy przez lata tworzyli nasze 
wspólne dziedzictwo. 

Chciałbym, aby to, co z różnych powodów utracono, zostało w świadomości naszej 
społeczności, a jednocześnie było motywacją do otoczenia opieką zabytków material-
nych i pięknych tradycji, których w naszym województwie nie brakuje. 

Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń, a organizatorom dziękuję za zaangażowa-
nie w utrwalanie pamięci o naszej regionalnej spuściźnie. 

Grzegorz Sawicki
Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

Jako gospodarz Opola cieszę się, że obchody Europej-
skich Dni Dziedzictwa zawitają w tym roku do naszego 
Miasta. Tym bardziej, że ich głównym celem jest promowa-
nie wśród szerokiej publiczności miejsc związanych z histo-
rią regionu, a także przypominanie o wspólnych korzeniach 
kultury europejskiej.

Hasło tegorocznych obchodów „Dziedzictwo utracone” 
można interpretować wielopłaszczyznowo. Jest to zna-
komita okazja do poznania i docenienia wielokulturowej 
historii Opola, które w 2017 roku będzie obchodzić jubileusz 800 – lecia nadania praw 
miejskich. 

Zapraszam do wrześniowej wędrówki po Opolu i zgłębiania wiedzy na temat dziejów 
miasta i jego mieszkańców. Niech będzie to czas odkrywania na nowo walorów histo-
rycznych i kulturowych naszego regionu. 

Wszystkich Państwa zachęcam do czynnego udziału w projektach edukacyjnych jak  
i wydarzeniach przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Miasta Opola
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Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa  
w województwie opolskim to wydarzenie o wielolet-
niej tradycji, zapoczątkowane w 2008 r. w Byczynie. 
W tym roku będzie miała ona miejsce w Skorogosz-
czy, dawnym miasteczku leżącym nad Nysą Kłodz-
ką w gminie Lewin Brzeski, w granicach dawnego 
księstwa opolskiego na granicy między Dolnym  
i Górnym Śląskiem. Pierwsza wzmianka o Skorogosz-
czy pochodzi z 1223 r. a z dawnych czasów zachował 
się w nim średniowieczny układ urbanistyczny oraz 
miejskie legendy. Po II wojnie św. zrujnowana Skoro-
goszcz utraciła prawa miejskie. Podczas wizyty war-
to wybrać się na szczyt wieży ciśnień nagrodzonej  
w konkursie Zabytek Zadbany 2013, będącej dosko-
nałym punktem widokowym na Dolinę Nysy Kłodzkiej. 

Program obchodów
● godz. 14.00 – Uroki mojej gminy - wystawa pople-

nerowa artystów plastyków. Wystawa jest pokłosiem 
kilkuletniej pracy twórczej plastyków, którzy utrwa- 

lają na obrazach niepowtarzalne piękno i urodę 
gminy, jej wielokulturową historię i tradycję, a także 
walory przyrodniczo-turystyczne 

● godz. 14.30 – Skorogoszcz – wieś która była mia-
stem - wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

● godz. 15.00 – Poznaj swoją świątynię – zwie-
dzanie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Ap. 
w Skorogoszczy (oprowadzanie: ks. proboszcz To-
masz Struzik)

● godz. 16.00 – przejażdżki bryczką po Skorogoszczy 
z udziałem przewodnika opowiadającego o cieka-
wych miejscach tego dawnego miasteczka. Możli-
wość zdobycia punktów do odznaki krajoznawczej 
PTTK pt. Szlakiem Wsi-Dawnych Miast

● godz. 16.00 – prezentacje uczniów szkół z Gminy 
Lewin Brzeski – m.in. pokaz mody strojów dwor-
skich, mieszczańskich i żołnierskich, obowiązują-
cych w epokach historycznych (poznajmy tradycje 
żydowskie, cygańskie, kresowe)

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

Organizatorzy:
Gmina Lewin Brzeski

49-340 Lewin Brzeski, Rynek 1, tel. 77 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl, www.lewin-brzeski.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, tel. 22 8269352

e-mail: media@nid.pl, www.nid.pl
Partnerzy:

Biblioteka Publiczna Miejsko-Gminna w Lewinie Brzeskim – 
Filia w Skorogoszczy

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” 
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Sołectwo Skorogoszcz
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● godz. 17:00 – inscenizacja plenerowa Wesele Żydowskie – rekonstrukcja dawnego dziedzictwa żydowskie-
go wykonana przez zespół muzyki i tańca żydowskiego.

Imprezy towarzyszące:
Promocja publikacji okolicznościowej pt. Skorogoszcz na starej widokówce, bicie monety okolicznościo-

wej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród dla laureatów, Biesiada Kresowa – MGDK Le-
win Brzeski (godz. 18.30), zabawa taneczna (od godz. 19.30). 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Brzeskie Muzeum Piastów Śląskich 
oraz Stowarzyszenie Śląskich Ge-
nealogów zaprasza w dniach 12-
13 września do Zamku Piastów 
Śląskich na II Ogólnopolską Kon-
ferencję Genealogiczną.

Konferencji towarzyszyć bę-
dzie okolicznościowa wystawa 
miedziorytów z XVII w. prezen-
tujących drzewa genealogiczne 
władców europejskich oraz ka-
meralny koncert muzyki dawnej.
Szczegóły na www.zamek.brzeg.pl.

Wstęp wolny. Serdecznie za-
praszamy!

B
rz

eg
12-13.09.2015

Organizator:
Kuźnia Edardson

47-100 Dolna, ul. Krótka 3, tel. 535415003, https://www.facebook.com/edardsonkowal
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Organizator:
Urząd Miejski w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel. 77 4134150 wew. 29
e-mail: rzecznik@byczyna.pl, www.byczyna.pl

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:
Stowarzyszenie Śląskich Genealogów

Sobota 19 września
● godz. 21.00 – nocne zwiedzanie Byczyny. Zbiórka przy pl. Wolności. W programie zwiedzanie kościoła ewan-

gelickiego, kościoła katolickiego, murów obronnych, ratusza, wieży widokowej i wież bramnych.
Niedziela 20 września
● godz. 15.00 – Izba Tradycji w Ratuszu: otwarcie wystawy zdjęć i widokówek z przedwojennej Byczyny pt. 

Dziedzictwo utracone. W programie również wirtualny spacer po XIX-wiecznej Byczynie oraz wykład na 
temat wyników badań archeologicznych.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

19-20.09.2015

W sobotę 19 września o godz. 12.00 zapraszamy na dzień 
otwarty w Kuźni Edardson w Dolnej niedaleko Leśnicy. 

Kuźnia powstała po I wojnie św. i była źródłem utrzymania ro-
dziny do II wojny św., a następnie sporadycznie była używana do 
śmierci gospodarza w 1965 roku. 

Niewykorzystywanym budynkiem kuźni zainteresował się Je-
rzy Królicki, były student historii i pasjonat archeologii, który 
zafascynowany dawnym rzemiosłem otworzył tam własną dzia-
łalność gospodarczą i reaktywował kuźnię jesienią 2014 roku. 
W kuźni młodzi zapaleńcy realizują swoje pasje – odtwórstwo 
przedmiotów użytku codziennego z okresu średniowiecza (np. 
sztućce, sprzęt obozowy, gwoździe, śledzie), a przy tym cały czas 
się uczą się i poznają kolejne tajniki tradycyjnego kowalstwa. 
W przyszłości chcieliby zająć się wytwarzaniem większych 
i bardziej wymagających elementów jak ozdobne kraty, okucia 
skrzyń, miecze, topory i zbroje etc. 

W ramach EDD przewidziana jest prelekcja na temat obróbki 
stali na gorąco, pokaz pracy kuźni, na palenisku i kowadle z po-
czątku XX w., a także prezentacja zabytkowych narzędzi (wier-
tarka, spęczarka i giętarka). 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

19.09.2015
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W niedzielę 13 września w godz. od 12.00 do 
18.00 zapraszamy do zwiedzania pocysterskiego
spichlerza z przełomu XVIII i XIX w. położonego 
w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej, będącego częścią za-
bytkowego zespołu pocysterskiego. 

W sobotę 12 września o godz. 18.00 zapra-
szamy na dożynki gminne z Kabaretem Kafl iki 
w Centawie. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!Je
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12-13.09.2015

»

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

W niedzielę 13 września w godz. od 12.00 do 
18.00 zapraszamy do Jemielnicy. 
W programie:
● zwiedzanie kościoła parafi alnego pw. Wniebowzię-

cia NMP przy ul. Wiejskiej
● zwiedzanie kościoła pw. Wszystkich Świętych przy 

ul. Wiejskiej.
Możliwość parkowania na oznakowanym parkin-

gu przy pocysterskim spichlerzu, dojazd od ul. Wiej-
skiej oraz na parkingu wzdłuż muru przy kościele 
parafi alnym. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

13.09.2015

Organizator:
Parafi a 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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18-19.09.2015

W dniach 18 i 19 września zapraszamy do udziału 
w wydarzeniu plenerowym Dni Twierdzy Koźle. Po raz 
9. spotkamy się na błoniach przy Domu Kultury Koź-
le przy ul. Skarbowej 10. Inscenizacja bitwy odbędzie 
się w sobotę19 września o godz. 16.00. 

W tym dniu od rana możliwe będzie także zwie-
dzanie obozu żołnierskiego. Uzupełnieniem wyda-
rzenia będzie prezentacja strojów z epoki napoleoń-
skiej w formie pokazu mody. 
W programie również:
● gra strategiczna przygotowana przez oddziały bio-

rące udział w rekonstrukcji bitwy
● koncerty plenerowe
● salwa honorowa z armat w wykonaniu Regimentu 

Garnizonowego von Lattorff  z Kędzierzyna-Koźla 
z okazji 40. rocznicy powstania miasta.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

IX Dni Twierdzy Koźle
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Twierdza kozielska należała do systemu obronnego 
ośmiu twierdz pruskich. W Koźlu zachowało się wiele 
elementów dawnych fortyfi kacji oraz unikatowa pod 
względem sztuki inżynierskiej Fort Fryderyka Wilhel-
ma z przełomu XVIII i XIX w., zwana Basztą Monta-
lemberta. Właśnie te, wielowiekowe tradycje Koźla 
jako miasta twierdzy, oraz przypadająca w 2007 r. 200. 
rocznica oblężenia jej przez wojska Wielkiej Armii Na-
poleona przyczyniły się do podjęcia szeroko zakrojo-
nych działań o charakterze kulturalnym, traktujących 
o wspólnym polsko–niemiecko–francuskim dzie-
dzictwie historycznym. Impreza corocznie przyciąga 
tysięczną, międzynarodową publiczność jak i przed-
stawicieli grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech, Nie-
miec, Austrii, czy Francji, stanowiąc jedyną w swoim 
rodzaju okazję do przeniesienia się w samo centrum 
historycznej bitwy z 1807 r., odtworzonej z dbałością 
o najdrobniejszy detal żołnierskiego rynsztunku czy 
końskiej uprzęży. W rekonstrukcji historycznej udział 
bierze również kawaleria (ułani, lansjerzy i kirasjerzy), 
prezentująca wspaniałe szarże na oddziały piechoty 
i wrogą artylerię. Wrażenia murowane!

11.09.2015
Miejska Biblioteka Publiczna w Kę-

dzierzynie-Koźlu serdecznie zaprasza 
w piątek 11 września na wykład oraz 
prezentację Bogusława Rogowskie-
go pt. Utracone zabytki kozielskiej 
architektury. 
Wykład odbędzie się w dwóch miej-
scach:
● godz. 11.00 – Filia nr 5, ul. Damrota 32
● godz. 17.00 – MBP, Rynek 3. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wer-
nisaż wystawy prac uczestników konkur-
su fotografi cznego zorganizowanego 
podhasłem (Nie)utracone dziedzictwo 
– zabytki powiatu kędzierzyńsko-ko-
zielskiego. Ekspozycję będzie można 
obejrzeć do 30 września br. 

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

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

W piątek 11 września o godz. 11.00 zapraszamy 
do siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczborku na wernisaż wystawy Utracone dzie-
dzictwo, która będzie nawiązywała do 70. rocznicy 
zakończenia II wojny św. oraz zjawisk, które powstały 
po zmianie granic ówczesnego państwa polskiego. 
Celem prezentacji będzie ukazanie strat (w postaci 
materialnej i niematerialnej), jakie poniosła ludność 
przesiedlona ze wschodu na Ziemię Kluczborską oraz 
autochtoni, którzy zdecydowali się pozostać na swo-
jej rodzimej ziemi. Ekspozycję będzie można obej-
rzeć do 30 września br. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-14.00

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

11.09.2015

Organizator:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Karola Miarki 2, tel./faks 77 4182612, 77 4182034
e-mail: migbpkluczbork@wp.pl, www.biblioteka.kluczbork.pl

Jarmark Kluczborski, który co roku przyciąga wielu wystawców i zwiedzających, odbędzie się 11 września 
w godz. od 8.00 do 18.00 na Rynku w Kluczborku. Ma on na celu przybliżenie mieszkańcom i turystom histo-
rii, tradycji i kultury powiatu kluczborskiego. Wystawcy, wśród których będą m.in. pszczelarze, rzemieślnicy, 
stowarzyszenia, przedsiębiorcy, lokalni artyści, gospodarstwa agroturystyczne oraz gminy powiatu kluczbor-
skiego, zaprezentują swoje lokalne produkty i oferty m.in. miód oraz produkty pszczele, techniki wytwórcze 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego, zdrowe produkty charakterystyczne dla Ziemi Kluczborskiej 
i całego regionu. Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne, promocja lokalnych produktów oraz kon-
kursy m.in. na najatrakcyjniejsze stoisko jarmarku. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

11.09.2015
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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
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19.09.2015

W sobotę 19 września zapraszamy do bezpłatne-
go zwiedzania w towarzystwie przewodnika Muzeum 
i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Bę-
dzie się ono odbywało pod hasłem W poszukiwaniu 
tożsamości. Dziedzictwo utracone Łambinowic. 
Zachęcamy szczególnie do odwiedzenia wystaw sta-
łych Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 
1870–1945 oraz Po wojnie. Obóz Pracy w Łambi-
nowicach (1945–1946), dotyczących dwudziesto-
wiecznych wojen, które pozostawiły trwałe ślady 
w życiu mieszkańców regionu. Oferujemy również 
naszą pomoc (opieka przewodnika, wypożyczenie 
rowerów) przy zwiedzaniu zabytkowych elementów 
architektury poligonowej, terenów poobozowych, 
cmentarzy wojennych. 

Najmłodsi w godzinach otwarcia muzeum będą 
mieli okazję ułożyć puzzle edukacyjne oraz wziąć 
udział w quizie wiedzy. Mieszkańców Łambinowic 
i okolicznych miejscowości zapraszamy do zapozna-
nia się z naszymi zbiorami dotyczącymi historii po-
ligonu i obozów, które na przestrzeni 70 lat na nim 
kilkakrotnie zakładano. Tych, którzy w swoich domach 
i gospodarstwach znaleźli przedmioty związane z tą 
historią, zachęcamy do przyniesienia ich tego dnia do 
muzeum. Chętnie pomożemy w identyfi kacji i wyda-
my fachową opinię na ich temat. 

Zwiedzanie ekspozycji muzealnych rozpocznie się 
o godz. 10.00. Zwiedzanie terenów poobozowych – 
o godz. 12.00. 

Łambinowice (dawniej: Lamsdorf ) to miejsco-
wość, na której wydarzenia z przeszłości silnie odci-
snęły swoje piętno. Nosi ona ślady obecności kilku-
set tysięcy ludzi różnych narodowości, izolowanych 
w organizowanych tu obozach. Ich międzynarodo-
wy charakter sprawia, że jest to miejsce szczególnie 
ważne w europejskiej kulturze pamięci. Pierwszy 
z obozów założono tu w latach 1870–1871, a trafi li do 
niego żołnierze francuscy. Kolejny obóz dla żołnierzy 
państw ententy funkcjonował w Lamsdorf w czasie 
I wojny światowej. W latach 1939-1945 w kompleksie 
obozów jenieckich przetrzymywano żołnierzy koali-
cji antyhitlerowskiej. Po II wojnie św. w Łambinowi-
cach utworzono obóz o charakterze represyjnym dla 
przesiedlanej ludności niemieckiej.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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12-13 i 19-20.09.2015

W ramach tegorocznych EDD zapraszamy do zwie-
dzania multimedialnej trasy turystycznej oraz Izby 
Muzealnej w Bastionie św. Jadwigi w dniach 12-13 
i 19-20 września br., w godz. 8.00-16.00.

W sali kinowej w Bastionie św. Jadwigi będzie moż-
na obejrzeć fi lm historyczny o Nysie pt. „Lapidarium 
Opolskie” Leszka Myczki z 2011 roku. 

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

Organizator:
Muzeum w Nysie
48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 4332083
e-mail: info@muzeum.nysa.pl, www.muzeum.nysa.pl

W dniach od 4 do 23 września 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nysie zaprasza do obejrzenia wystawy 
Petra Možného pt. Wędrówka po hi-
storycznych budynkach okręgu jese-
nickiego – utracone dziedzictwo po-
granicza polsko-czeskiego.

Na ekspozycji zostaną zaprezentowa-
ne pocztówki ze zbiorów kolekcjonera 
Petra Možného, który zajmuje się zbiera-
niem pocztówek od prawie 40 lat. Skupia 
się przede wszystkim na historycznych 
widokach miasta Szumperk, pogórza je-
senickiego i okolic. Znany jest nie tylko 
jako kolekcjoner pocztówek, ale również 
jako fotograf, badacz i dziennikarz. Swo-
ją pracą przyczynił się do promowania 
miasta Szumperk oraz całego obszaru 
jesenickiego. 

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

4-23.09.2015

W sobotę 12 września o godz. 18.00 zapraszamy 
na wernisaż wystawy fotografi i Zbigniewa Walew-
skiego pt. Przemijający świat wokół nas.

Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej i wystaw 

czasowych Muzeum w Nysie będzie możliwe 
w dniach 12-13 września oraz 19-20 września 
w godz. 10.00-15.00. 

Serdecznie zapraszamy!
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a

12-13 i 19-20.09.2015
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Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza w nie-
dzielę 13 września na następujące wydarzenia:
● godz. 14.00 – otwarcie wystawy czasowej Archi-

tektura przemysłowa rejencji opolskiej w latach 
1850-1945 (zostanie zaprezentowany unikatowy 
i bogaty zbiór druków fi rmowych przedstawiają-
cych zakłady przemysłowe z obszaru rejencji opol-
skiej - wzbogacony o materiały reklamowe: szyldy, 
plakaty, tektury, ulotki z omawianego obszaru). 
Ekspozycję będzie można obejrzeć w budynku 
administracyjnym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
w terminie od 13.09 do 02.10.2015 roku. W niedzie-
lę 13 września wystawa będzie udostępniona do 
zwiedzania w godz. 14.00-18.00

● godz.14.00-18.00 
 – zwiedzanie wystaw czasowych Wszystkie pta-

ki Mateusza. Ptak w sztuce i tradycji ludowej 
oraz Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim 
ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - 
spichlerz z Grudyni Wielkiej

 – zwiedzanie wystawy czasowej Oko jest światło-
ścią duszy. Ikony Bronisławy Stotko – kościół 
z Gręboszowa

 – pokazy pracy rzemieślników i twórców ludowych: 

zdobienie pierników, rzeźba, malowanie porcela-
ny, malowanie na szkle, kowalstwo artystyczne

● godz. 14.30-16.00 – wykład poświęcony tema-
tyce ptasiej w sztuce i tradycji ludowej połączony 
z zajęciami warsztatowymi pod hasłem Pomaluj 
sobie ptaszka - spichlerz z Grudyni Wielkiej

● godz. 16.00-18.00 – wykład teoretyczny i praktycz-
ny Bronisławy Stotko poświęcony pisaniu ikon.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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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

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza:
Piątek 18 września 
● godz. 17.00 - Zaginione puchary 

opolskich cechów – wykład Urszu-
li Zajączkowskiej z cyklu „Akademia 
Wiedzy o Śląsku” oraz wernisaż wystawy 
czasowej.

Sobota 19 września
● godz. 11.00-17.00 - Dobra utraco-

ne. Zaginione puchary opolskich ce-
chów – wystawa w budynku głównym 
Muzeum (wejście od ul. Muzealnej). 
Ekspozycja prezentuje archiwalne foto-
grafi e utraconych naczyń cechowych. 
Do zwiedzenia również ekspozycja stała 
rzemiosła cechowego. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

18-19.09.2015

Organizator:
Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, ul. św. Wojciecha, tel. 77 454 66 77
e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl, www.muzeum.opole.pl
Partner:
Urząd Miasta Opola - 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
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13.09.2015
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13.09.2015

Organizator:
Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej
Kościół pw. św. Sebastiana
45-819 Opole, plac św. Sebastiana 2, tel. 781316797
e-mail: ostl@tradycja.opole.pl, www.tradycja.opole.pl

O
p
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W niedzielę 13 września o godz. 15.00 zaprasza-
my do kościoła św. Sebastiana na mszę św. po łacinie, 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. msza 
trydencka). Po mszy w godz. od 16.30 do 17.30 będzie 
możliwość zwiedzania barokowej świątyni, po której 
oprowadzać będzie pan Jacek Sitarczuk, p.o. prezesa 
OŚTŁ. Warto skorzystać, bowiem kościół jest otwierany 
tylko na czas liturgii i niewiele jest okazji do jego zwie-
dzania. W XVII w. w miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
kościół stała karczma, sięgająca aż do środka pobliskie-
go placu. W tej karczmie 31 marca 1679 r. zmarł chory 
na dżumę cudzoziemiec. Zaraza bardzo szybko się roz-
przestrzeniła po mieście. Na jej skutek do końca grud-
nia 1680 r. zmarło ok. 900 osób, tj. blisko połowa ówcze-
snych mieszkańców Opola. Gdy epidemia ustąpiła, ci co 
przeżyli, postanowili jako dar wotywny wznieść kaplicę 
w miejscu zburzonej karczmy i poświęcić ją św. Seba-
stianowi, męczennikowi i patronowi chorych na choro-
by zakaźne. Kościół cudem ocalał z pożarów, które stra-
wiły miasto w 1682 i 1684 roku. W 1932 r. rozbudowano 
prezbiterium i dobudowano kruchtę. Wewnątrz znajdu-
ją się m.in. organy z nieistniejącego już kościoła jezu-
itów (spłonął w 1682 roku). W tym roku miasto Opole 
dofi nansowało renowację zabytkowych organów. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole, ul. Oleska 64, tel. 77 4435694
e-mail: r.mielec@wikopole.com.pl, www.wikopole.pl

18.09.2015

W piątek 18 września w godz. od 8.00 do 13.00 
zapraszamy do zwiedzania zabytkowej wieży ciśnień 
należącej do kompleksu Wodociągów i Kanalizacji 
w Opolu. Przewidywany czas zwiedzania wynosi oko-
ło godzinę na 10-12 osobową grupę. Oprócz wieży 
ciśnień zwiedzający zobaczą również laboratorium, 
wodomierzownię oraz centralną dyspozytornię. Wie-
żę wzniesiono w 1893 r. według projektu inżyniera 
W. Pfeff era. Wysoka na 51,3 m, wewnątrz mieści  

zbiornik stalowy o pojemności 750 m³. Wieża wyróżnia 
się piękną sylwetą i bogatym zdobnictwem, charakte-
rystycznym dla końcowej fazy XIX wieku. Była czynna 
do 2009 r., kiedy to wyłączono ją z eksploatacji. Zosta-
ła odrestaurowana i uhonorowana nagrodą Zabytek 
Zadbany. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 
przyjmowane będą od 11 września drogą elektronicz-
ną na adres: j.szczepankiewicz@wikopole.com.pl.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

ZABYTEK 
ZADBANY
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12-20.09.2015

W ramach tegorocznych EDD gorąco polecamy zwiedzanie zabytkowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej 
w Opolu. Zarówno niektóre nagrobki jak i neogotycka kaplica cmentarna z 1901 r. są przykładem zagrożonego 
dziedzictwa – dziedzictwa, które niedługo możemy utracić. Warto w te dni poświęcić chwilę czasu na refl eksję 
nad tym wyjątkowym zabytkiem. Założony w 1813 r. cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu, mimo licznych 
aktów dewastacji i kradzieży, jest jednym z piękniejszych miejsc w mieście. Posiada prostokątny, czytelny układ 
kompozycyjny, okazały drzewostan pochodzący z XIX w. w tym urokliwą aleję lipową, a także wiele cennych relik-
tów cmentarnych, w tym krzyż z XIX wieku. 

Poleca:
Urząd Miasta Opola

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

12.09.2015

W sobotę 12 września w godz. 10.00–15.00 udostępniony będzie bezpłatnie do zwiedzania symbol miasta 
i województwa opolskiego – zabytkowa Wieża Piastowska, pozostałość po nieistniejącym już Zamku Pia-
stowskim, zlokalizowanym na odrzańskiej wyspie Pasiece, w części zwanej Ostrówkiem. Po obiekcie opro-
wadzać będzie przewodnik. Uwaga, liczba miejsc ograniczona! Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc pod 
nr tel. 77 4415020 lub wiezapiastowska@mosir.opole.pl. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

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

ZABYTEK 
ZADBANY
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Organizatorzy:
Zakon Braci Mniejszych – 

Franciszkanów
45-018 Opole, plac Wolności 2

tel. 77 4548909
e-mail: klasztor@opole.franciszkanie.pl 

www.opole.franciszkanie.pl
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek-Ratusz

W dniach 19-20 września polecamy gorąco Jar-
mark Franciszkański w Opolu, który od lat skupia 
tysiące osób. W programie zwiedzanie wnętrz zespołu 
kościelno–klasztornego (w tym unikatowej nekropo-
lii Piastów Opolskich) i zapoznanie z historią klaszto-
ru, która stanowi istotny element historii Opola oraz 
zbiórka funduszy na dalszą renowację zabytkowego 
kompleksu klasztornego oo. Franciszkanów w Opolu.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz produktów 
spożywczych i rękodzieła artystycznego, występy es-
tradowe oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. 

Wstęp wolny. Szczegółowy program na witrynach 
internetowych organizatorów. Serdecznie zapraszamy!

19-20.09.2015

tel. 77 4511800
www.opole.pl

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Opolu

45-084 Opole
ul. Strzelców Bytomskich 1

tel./fax: 77 4542714, 510048256
e-mail: mdk@mdk.opole.pl

www.mdk.opole.pl
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Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
45-017 Opole, ul. Minorytów 4, tel. 77 4548030, 77 4548032
e-mail: sekretariat@mbp.opole.pl, www.mbp.opole.pl
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18.09.2015

Organizator:
Joanna Lewandowska
45-321 Opole, ul. Pomorska 9, tel. 601925187
www.ceramika-lewandowska.xcl.pl

W sobotę 12 września o godz. 
11.00 zapraszamy na wykład 
Arkadiusza Karbowiaka pt. Pu-
bliczny dyskurs na temat Trage-
dii Górnośląskiej. Zaangażowanie 
prelegenta w popularyzację zagad-
nienia zaowocowało m.in. ufundo-
waniem przez mieszkańców Za-
krzowa 24 stycznia 2015 r. tablicy 
upamiętniającej ofi ary mordu 
w 1945 roku. Pamiątkowa tablica 
została umieszczona w kościele 
pw. św. Anny w Opolu-Zakrzowie.

Wstęp wolny. Serdecznie za-
praszamy!

W piątek 18 września o godz. 18.00 zapraszamy na 
warsztaty ceramiczne pt. Wyrabianie ceramiki wcze-
śniej i dziś. Prowadzone będą przez artystę plastyka 
ceramika Joannę Lewandowską w pracowni cera-
micznej przy ul. Pomorskiej 9 w Opolu. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmo-
wane będą pod nr tel. 601925187. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

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

W czwartek 24 września o godz. 17.00 zapraszamy 
na wykład dr Magdaleny Przysiężnej–Pizarskiej pt. 
Stracone dziedzictwo archeologiczne na Opolsz-
czyźnie, który wygłoszony zostanie w sali 231 (II pię-
tro) w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego 
przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Opolu.

W trakcie badań archeologicznych, naukowcy na-
trafi ają na dane, których nie pozyska się w żaden inny 
sposób. Gdy przeprowadzenie odpowiednich badań 
nie jest możliwe, bezpowrotnie utracone zostają śla-
dy dziedzictwa, niezbędne dla odtworzenia obrazu 
człowieka przeszłości i jego codziennego życia.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

24.09.2015
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W dniach 12-13 oraz 19-20 września w godz. 
10.00-15.00 zapraszamy do obejrzenia wystawy fo-
tografi cznej Otmuchów 1945 – 1975. Podróż sen-
tymentalna, którą będzie można oglądać w sali ko-
minkowej otmuchowskiego zamku biskupiego przy 
ul. Zamkowej 4 w Otmuchowie.

Ekspozycja ma na celu przedstawienie przeobrażeń 
otmuchowskiej starówki po dotkliwym jej zniszczeniu 
w 1945 roku. Wystawa zorganizowana została z okazji 
dwóch rocznic: 70-lecia zniszczenia i zdobycia miasta 
przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego oraz 860-lecia 
pierwszej udokumentowanej wzmianki o Otmucho-
wie w tzw. Srebrnej Bulli papieża Hadriana IV z 23 
kwietnia 1155 roku. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizator
Adrian Dwornicki - profi l internetowy Otmuchowskie zabytki i osobliwości

48-385 Otmuchów, ul. Ogrodowa 25/36, tel. 798-982-225, e-mail: otmuchow24@gmail.com
https://www.facebook.com/Otmuchowskie.zabytki.i.osobliwosci
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12-13 i 19-20.09.2015

ZABYTEK 
ZADBANY
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W sobotę 19 września zapraszamy do Paczkowa. 
W programie m.in.:
● godz. 10.00, 12.00 i 14.00 – bezpłatne zwiedzanie 

z przewodnikiem Polskiego Carcassonne – Po-
mnika Historii. Zwiedzanie Paczkowa obejmować 
będzie: kościół pw. św. Jana Ewangelisty, mury 
obronne wraz z wieżami (w tym Wieżą Wrocław-
ską i Ścieżką Widokową Bramy Nyskiej) oraz przy-
ległymi parkami, Dom Kata – Centrum Informacji 
Turystycznej (Izba Pamięci, Izba Kata), kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Muzeum 
Gazownictwa. Już dziś warto zapisać się na darmo-
we zwiedzanie z przewodnikiem w Biurze TeraTo-
ur, Rynek 20 (Dom Plastyka) tel. 796030025, e-mail: 
biuro@zwiedzanie.paczkowa.pl 

● godz. 10.00–16.00 – wystawa pamiątek w Cen-
trum Informacji Turystycznej – Dom Kata, ul. 
Wojska Polskiego 23

● godz. 17.00 – koncert w Ośrodku Kultury i Rekre-
acji pn. Muzyka duszy – Szymon Raucht (gitara), 
Piotr Łopaciński (śpiew), Szymon Markiewicz 
(fortepian). Koncert w ramach XIII Paczkowskiego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Mo-
ritza Brosiga Muzyka ponad granicami.
Współorganizatorem imprezy jest Muzeum Ga-

zownictwa w Paczkowie, mieszczące się przy ul. Pocz-
towej 6, które przygotowało interesującą propozycję, 
czyli bezpłatne zwiedzanie pod hasłem: Gazownic-
two dawniej i dziś. W sobotę 19 września br. będzie 
można obejrzeć muzeum, w tym ekspozycje stałe: 
wystawę gazomierzy w zbiorniku gazu oraz ekspozy-
cję gazowych urządzeń domowych. Atrakcją będzie 
projekcja fi lmu fabularyzowanego pt. Jaśniej i Cie-
plej. Historia Gazownictwa na Dolnym Śląsku.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

19.09.2015
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Organizatorzy:
Urząd Miejski w Paczkowie

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

www: www.paczkow.pl
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Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 6

tel. 77 4316834
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl

www.muzeumgazownictwa.pl 
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Niedziela 13 września
● godz. 16.00–18.30 - zwiedzanie willi Hermana 

Fränkla (Prudnicki Ośrodek Kultury, Prudnik, ul. Ko-
ściuszki 1A).

Środa 16 września
● godz. 18.00 (Arsenał, ul. Bolesława Chrobrego 5) 

- zapraszamy do wysłuchania prelekcji Marcina 
Husaka pt. Jaroslav Vonka znany i nieznany po-
łączonej z wystawą - prezentacją kraty z drzwi wej-
ściowych BZWBK w Prudniku.

Środa 23 września
● godz. 18.00 w siedzibie głównej Muzeum Ziemi 

Prudnickiej (Arsenał, ul. Bolesława Chrobrego 5) 
odbędzie się wykład Janusza Stolarczyka pt. Prze-
siedlenia ludności na Górnym Śląsku w 1945 r. 
- geneza i zarys ogólny. 
Szczegółowe informacje o proponowanych wy-

darzeniach znajdą się na stronie internetowej www.
muzeumprudnik.pl oraz na Facebooku: https://www.
facebook.com/muzeum.ziemi.prudnickiej.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

15.09.2015
Pr

as
zk

a

We wtorek 15 września o godz. 10.00 
zapraszamy do Muzeum w Praszce na sesję 
popularno-naukową pt. Utracone dzie-
dzictwo - Dwory nad Górną Prosną. 

Sesja ma na celu ukazanie roli i zna-
czenia dworów szlacheckich w życiu go-
spodarczym, społecznym i kulturowym 
lokalnych społeczności ziem leżących nad 
górną Prosną. Ponadto prezentowane refe-
raty będą ukazywały życie codzienne dwo-
rów, panujące w nich obyczaje i zwyczaje. 
Celem organizatorów jest przywrócenie 
pamięci o nieistniejących już dworach, któ-
re na skutek różnych dziejowych wydarzeń 
znikły z krajobrazu kulturowego. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

12-13, 16 i 23.09.2015
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Sobota 12 września
● w godz. 10.00-16.00 – zapraszamy do budynku Centrum Tradycji Tkackich przy ul. Królowej Jadwigi 23, 

gdzie będzie można podziwiać wystawę stałą poświęconą historii jednej z największych fabryk tekstylnych 
w Europie, powstałej w pierwszej połowie XIX w. i funkcjonującej do czasów współczesnych. Na ekspozycji 
zobaczyć będzie można m.in. pokój Samuela Fränkla – założyciela fabryki, którą prudniczanie pamiętają 
po dzień dzisiejszy jako „Frotex”, gabinet Maxa Pinkusa – twórcę największej biblioteki śląskiej, której zbio-
ry miały nieocenioną wartość, laboratorium oraz przed- i powojenne, ręcznie malowane wzorniki tekstylne.  
Oprócz zwiedzania wystawy stałej będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach i własnoręcznego wyko-
nania tkaniny drukowanej. Będą także gry i zabawy dla dzieci. 

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

Partnerzy:
Prudnicki Ośrodek Kultury

MUZEUM
ZIEMI PRUDNICKIEJ

Arsenał
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Organizator:
Pałac w Ziemiełowicach

46-100 Namysłów, Ziemiełowice 12, tel. 694104347
e-mail: palacziemielowice@wp.pl, www.palacziemielowice.pl

Zi
em
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ic
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W sobotę 19 i niedzielę 20 września w godz. od 12.00 do 17.00 zapraszamy na dni otwarte pałacu 
w Ziemiełowicach koło Namysłowa. Pałac wybudowany został w 1898 r., o czym informuje data umieszczona 
na szczycie jednego z ryzalitów. Liczne wykusze, loggie i szczyty, wysoki dach oraz dominanta w postaci naroż-
nej ośmiobocznej wieży urozmaicają zwartą bryłę pałacu, dodając jej dynamiki i malowniczości. Bogate sztuka-
terie zdobiące elewację powstały z wykorzystaniem klasycystycznych, barokowych i manierystycznych moty-
wów, co jest charakterystyczne dla XIX-wiecznej myśli architektonicznej, inspirowanej historycznymi stylami. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

19-20.09.2015
W niedzielę 13 września Parafi a w Zagwiź-

dziu zaprasza do udziału w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa. 
W programie m.in.:
● zwiedzanie wyremontowanego kościoła parafi al-

nego pw. NSPJ wraz z przylegającym do plebanii  
ogrodem botanicznym. Dzięki przeprowadzonym 
pracom remontowym, restauracyjnym i odtworze-
niowym przywrócono dawną kolorystykę świątyni, 
a tym samym jej świetność.

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

Organizator:
Parafi a pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
46-030 Zagwiździe, ul. Górki 4, tel. 77 4214086
e-mail: kancelariapz@wp.pl, www.parafi azagwizdzie.blogspot.com/

12-13.09.2015

Za
gw

iź
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ie

Organizator:
Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów, ul. Dworcowa 2, tel. 77 4234034
e-mail: ug@murow.pl, www.murow.pl

Za
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ie

Sobota 12 września
Zapraszamy na IV Wojewódzki Bieg Przełajowy 

o Puchar Borsuka organizowany na terenie Zagwiź-
dzia oraz ścieżek przyrodniczych Stobrawskiego Par-
ku Krajobrazowego z uroczystym rozdaniem nagród 
w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza.
Niedziela 13 września

W godz. 13.00–17.00 zapraszamy do zwiedzania 
zabytkowej huty w Zagwiździu. 
W programie zwiedzania:
● Regionalna Sala Muzealna – eksponaty związane 

z działalnością Huty Żelaza, wystawa z okazji 25. od-
budowy zabytkowej Huty Żelaza (1989-2014)

● zabytkowy kompleks Huty Żelaza – kuźnia (sta-
ła ścieżka edukacyjno–promocyjna obrazująca 
proces działalności Huty Żelaza oraz aspekt histo-
ryczny założenia kolonii fryderycjańskiej, jaką jest 
sołectwo Zagwiździe. Przedmiotowa ścieżka przed-
stawia cykl produkcyjny z wyszczególnieniem ów-
czesnej myśli technicznej – utworzenie złożonej 
infrastruktury z kanałami wodnymi oraz wszelkimi 
urządzeniami hydrotechnicznymi, napędzającymi 
tok produkcji siłą wody), młotownia, magazyn przy 
młotowni - zwiedzanie obiektów. 
Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy!

13.09.2015

ZABYTEK 
ZADBANY
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