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miejscowości biorące udział w EDD 2019

Opole → 7–8

Borki Wielkie → 9

Brzeg → 10-12

Byczyna → 13

Centawa → 14–15

Dobrodzień → 16–18

Głubczyce → 19–21

Głuchołazy  → 22–26

Grodziec→ 27

Jemielnica → 28

Karłowice → 28–29

Kędzierzyn-Koźle → 30–31

Kluczbork → 32

Łambinowice → 32–33

Małujowice → 34

Moszna → 35

Namysłów → 36–39

Niemodlin → 40–41

Nysa → 42–46

Olesno → 47

Opole → 48–74

Opole-Prószków → 64

Otmuchów → 75-77

Paczków → 78

Praszka → 79

Proślice → 79

Prudnik → 80–81

Strzelce Opolskie → 82

Skorogoszcz → 83–84
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Szanowni Państwo,

obchodzone w Polsce od ponad 25 lat Europejskie Dni Dziedzic-

twa są ważnym wydarzeniem kulturalnym i społecznym. Ich zna-

czenie polega głównie na integrowaniu społeczeństw poszczegól-

nych krajów Starego Kontynentu wokół idei ochrony dziedzictwa 

kulturowego, rozumianego jako wspólne, ponadczasowe dobro 

wszystkich narodów Europy. Mają one także wymiar edukacyjny, 

gdyż przybliżają obywatelom problematykę ochrony tego dzie-

dzictwa, ułatwiając dostęp do zabytków i tzw. kultury wysokiej.  

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą 

wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska włączy-

ła się do tej akcji w 1993 r. jako jeden z 50 krajów biorących  

w niej udział. 

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce - organizo-

wane na różnych szczeblach samorządu terytorialnego – stwa-

rzają niepowtarzalną okazję do promocji lokalnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego. Celem tych obchodów jest bowiem 

propagowanie zasad ochrony zabytków i opieki nad nimi, zwró-

cenie uwagi na bogactwo i różnorodność kultur oraz umacnia-

nie kulturalnych więzi lokalnych ponad podziałami społecznymi  

i administracyjnymi. Europejskie Dni Dziedzictwa są najważniej-

szą imprezą o zasięgu ogólnopolskim i imponującym rozma-

chu (2 tysiące wydarzeń kulturalnych, blisko 500 miejscowości, 

około 300 tysięcy uczestników), propagującą w społeczeństwie 

idee ochrony dziedzictwa kulturowego jako misji pokoleniowej. 

W trakcie niezliczonej liczby imprez organizowanych w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa, w sposób niekonwencjonalny  

i atrakcyjny zarazem, prezentowane są zabytki, będące świadec-

twem materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej i kultu-

rowej regionów, której poznanie jest ważnym elementem kształ-

towania tożsamości społeczności lokalnych. 

Wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach Europej-

skich Dni Dziedzictwa cieszą się coraz większym zaintere-

sowaniem i poparciem władz samorządowych, instytucji 

kultury organizacji społecznych oraz osób prywatnych. Z każ-

dym rokiem coraz mocniej wpisują się w świadomość społecz-

ną Polaków, a przy tym stają się ważnym narzędziem edukacji  

w sferze ochrony dziedzictwa narodowego. Europejskie Dni Dzie-

dzictwa są znakomitą sposobnością do budowania kapitału spo-

łecznego oraz podnoszenia poziomu wiedzy na temat wartości 

lokalnego dziedzictwa, a także rozwoju partycypacji społecznej 

na rzecz dobra wspólnego.

Tegoroczna 27 edycja obchodów Europejskich Dni Dziedzic-

twa organizowanych w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 roku 

przebiegać będzie pod hasłem Polski splot, wpisując się  

w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-

2022 upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, w nawiązaniu do hasła Niepodległa dla wszyst-

kich przyświecającego ubiegłorocznym obchodom. Jest to temat 

bardzo szeroki, dający możliwość przygotowania atrakcyjnej ofer-

ty kulturalnej skierowanej do jak najszerszego kręgu odbiorców. 

Projekt EDD adresowany jest do wszystkich grup społecz-

nych i wiekowych, niezwiązanych zawodowo z zabytkami. 

Ich naczelną ideą, od początku istnienia, jest wolny wstęp 

na wszystkie wydarzenia, co w naturalny sposób eliminu-

je problem wykluczenie niektórych środowisk z dostępu do 

dóbr kultury, ze względu chociażby na bariery ekonomiczne.  

W realizację tego projektu angażują się przedstawiciele wielu pro-

fesji, organizacji i instytucji związanych z opieką nad zabytkami.

Na szczeblu centralnym koordynatorem Europejskich Dni Dzie-

dzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który co roku wydaje 

wojewódzkie informatory z programem wydarzeń, dostępne za-

równo w wersji papierowej, jak i elektronicznej, rozpowszechniane  

w miejscach aktywności publicznej, anonsujące organizowane 

w danym województwie atrakcje kulturalne, a także popularyzu-

jące polskie zabytki oraz polską historię. Nawet po wielu latach są 

one swoistym kompendium wiedzy o dziedzictwie kulturowym  

w poszczególnych regionach kraju. 

Piotr Gliński

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Szanowni Państwo,

z ogromną satysfakcją zachęcam do udziału w wydarzeniach 

przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym 

roku organizatorzy łączą się pod hasłem Polski splot. Będziemy 

mieli okazję, aby uzmysłowić sobie bogactwo i różnorodność 

naszej kultury i dziedzictwa, które są wynikiem złożonej histo-

rii Śląska Opolskiego. Można ją porównać do splotu w tkactwie, 

w którym wzajemnie przeplata się układ nitek osnowy i wątku 

– powstaje jedna tkanina. Różne kombinacje splotów dają moż-

liwość uzyskania różnorodnych wzorów, powstają dzieła. 

Takim dziełem, powstałym ze splotów różnych wydarzeń histo-

rycznych na przestrzeni wieków, jest wielokulturowe dziedzic-

two Śląska Opolskiego. Piękne, różnorodne, zachwycające i czę-

sto jeszcze nie do końca poznane. Europejskie Dni Dziedzictwa 

są ku temu okazją, tym bardziej, że organizatorzy przygotowali 

dla Państwa ciekawe wydarzenia o bardzo edukacyjnym profi-

lu. Szczególnie cenna jest wojewódzka inauguracja, która odbę-

dzie się w sobotę 7 września w Muzeum Wsi Opolskiej w Opo-

lu, gdzie jak w soczewce widać kulturę ludową naszego regionu 

przypominającą mozaikę złożoną z wielu wątków i splotów hi-

storii. Warto wybrać się również do Muzeum Ziemi Prudnickiej, 

aby zobaczyć początki tkactwa w Prudniku, tak bardzo kojarzą-

cym się z tym rzemiosłem. 

Szanowni Państwo, wydarzeń w ramach tegorocznej edycji świę-

ta zabytków jest kilkadziesiąt: koncerty, gry terenowe, warszta-

ty, prelekcje, spacery historyczne i zwiedzanie z przewodnikiem. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto skorzystać i poznać dzie-

je naszego regionu, który jest naszym wspólnym domem. Mam 

nadzieję, że tegoroczna, 27. edycja EDD dostarczy Państwu wie-

lu wrażeń, refleksji, a także radości z odkrywania dziedzictwa.

Violetta Porowska

Wicewojewoda Opolski

Szanowni Państwo,

obchody Europejskich Dni Dziedzictwa od lat przyczyniają się 

do utrwalania szacunku dla historii oraz świadomości potrzeby 

wspólnej troski o materialne i niematerialne dziedzictwo nasze-

go kraju. Te dni cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców Opolszczyzny, którzy podczas dwóch wrześnio-

wych weekendów mają szansę docenić piękno i znaczenie za-

bytków materialnych i wyjątkowych tradycji kulturalnych Śląska 

Opolskiego. Samorząd województwa traktuje je z wielką troską, 

dlatego też wspiera cenne inicjatywy wpisania na krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego obrzędów ludowych 

i tradycji spotykanych w naszym regionie, Europejskie Dni Dzie-

dzictwa to niezwykle ważny element popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego regionu, a różnorodne wydarzenia organizowane 

pod tym szyldem, cieszą się niesłabnącą popularnością wśród 

uczestników i przyciągają rekordowe rzesze odbiorców. To dla 

wszystkich możliwość przeżycia wspaniałej przygody intelektu-

alnej i lepszego poznania historycznej i duchowej przestrzeni, 

tworzącej tożsamość regionu.

27. edycja EDD, odbywająca się pod hasłem Polski splot, to oka-

zja do przypomnienia kluczowych wydarzeń naszej historii oraz 

sylwetek znamienitych osób, które zaangażowane były w proces 

odbudowywania polskiej państwowości. 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w  imprezach EDD. 

Jestem przekonany, że niezwykle bogaty program przyczyni się 

do popularyzacji wiedzy o historii oraz dziedzictwie materialnym 

i duchowym naszego regionu. Korzystając z tej okazji, chciałbym 

bardzo podziękować za trud i zaangażowanie w utrwalanie pa-

mięci o dziedzictwie Śląska Opolskiego wszystkim organizato-

rom i osobom włączającym się z takim zapałem w obchody Eu-

ropejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim. 

Andrzej Buła

Marszałek Województwa Opolskiego 
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Szanowni Państwo,

Obchody EDD w Województwie Opolskim to kilkadziesiąt wy-

darzeń – wernisaży, pokazów, koncertów, warsztatów i innych 

akcji – których wspólnym mianownikiem jest chęć przedstawie-

nia ciekawych i wartościowych faktów dotyczących dziedzictwa 

kulturowego, które w naszym, opolskim przypadku jest splotem 

kulturowych artefaktów budujących tożsamość ludności autoch-

tonicznej i osób przybyłych na te tereny po 1945 roku. Działalność 

Muzeum Wsi Opolskiej wpisuje się również w ten obraz, bowi-

em przedstawiając kulturę ludową regionu w aspekcie history-

cznym, ale też w kontekście zjawisk współczesnych, nie sposób 

pominąć wielokulturowych wątków budujących nasz śląski świat. 

Nie sposób pokazać XIX-wiecznej drewnianej chałupy wiejskiej, 

której budowlano-konstrukcyjne podstawy są głęboko osadzone 

w słowiańskiej tradycji, bez wyposażenia jej w fabryczne sprzęty, 

narzędzia i urządzenia powszechne na wsi śląskiej przełomu XIX 

i XX wieku, która wówczas należała do państwa niemieckiego. 

Nie da się mówić o współczesnym Śląsku Opolskim bez pokaza-

nia, jak przeplatają się nawzajem zwyczaje rodzinne i doroczne, 

kulinarne dziedzictwo i zachowania społeczne przypisane daw-

nym i nowym gospodarzom regionu. Tworzenie takiej wspólnoty 

kulturowej, pod pewnymi względami, przypomina proces tkacki, 

gdzie wątek przeplata się z osnową a splot decyduje o rodzaju 

tkaniny, która – jako efekt końcowy pracy – jest symbolicznym od-

zwierciedleniem różnorodności kulturowej regionu, połączonej 

w jedną całość. 

Podziwiajmy ten obraz, korzystając z tego, że tak wiele instytucji 

włączyło się do organizacji tegorocznych Europejskich Dni Dzied-

zictwa z tak różnorodną ofertą. 

Jarosław Gałęza 

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Inauguracja Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Województwie 
Opolskim

projekcja, prezentacja, 
wystawa, rzemiosło, 
kulinaria, warsztaty, 
zwiedzanie, koncert

Program obchodów EDD w Województwie 
Opolskim w dużej części odnosi się do splo-
tu tradycji, eksponując zagadnienia doty-
czące dziedzictwa niematerialnego, co nie 
jest przypadkowe, biorąc pod uwagę fakt, 
że Polska pełni funkcję wiceprzewodniczą-
cego Międzynarodowej Komisji ds. Niema-
terialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

7 września 2019 | sobota

12.00 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 
ul. Wrocławska 174 plac przy budynku wej-
ściowym na teren Muzeum.
Program inauguracji EDD w województwie 
opolskim:
→ godz. 12.00 – Polski splot  inauguracja EDD

→ inscenizacja teatralna wodzenia niedź-
wiedzia – fragment
→  rozpoczęcie uroczystości (J. Gałęza/MWO)
→ wystąpienia zaproszonych gości
→ występ artystyczny, zespół Zaginione 
Archiwum
→  otwarcie wystawy prezentującej zwyczaj 
wodzenia niedźwiedzia i kroszonki opolskie
→ pokaz/warsztat zdobienia koroszonek (hol 
wejściowy)
→ pokaz filmu o kroszonkach i zwyczaju wo-
dzenia niedźwiedzia (sala audiowizualna)
→ pokazy rzemiosła i twórczości ludowej 
(obiekty ekspozycyjne, teren Muzeum)
→ poczęstunek
→ gra terenowa Praca i zabawa. Rodzin-
ne życie na dawnej wsi (teren Muzeum)

OPOLE

7 września
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→ Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 t 77 4572349, 77 4743021
@ sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, ↗ www.muzeumwsiopolskiej.pl

8 września

BORKI WIELKIE

festyn, biesiada, uroczystość 
kościelna, zabawa dla dzieci

Święto plonów 
w Borkach Wielkich

14.00 zapraszamy na uroczystość dożynko-
wą. Przygotowywane przez miejscowych 
rolników święto plonów jest tradycyjnym 

podziękowaniem za ukończenie żniw i prac 
w polu. Na uczestników czeka moc atrak-
cji. Zapraszamy!

Organizator:
→ Sołectwo Borki Wielkie
46-300 Olesno, Boryki Wielkie, ul. Młyńska 8 t 34 359 60 27 
@ psp@borkiwielkie.pl

BORKI WIELKIE

15 września

Zwiedzanie Izby Tradycji 
Śląskiej w Borkach 
Wielkich

15.00 zapraszamy do zwiedzania Izby Tra-
dycji Śląskiej w Borkach Wielkich.
Izba Tradycji Śląskiej znajduje się na podda-
szu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bor-
kach Wielkich, której dyrektorem jest pani 
Anna Meryk.

wykład, prelekcja, zwiedzanie

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich
46-300 Olesno, Borki Wielkie, ul. Młyńska 8 t 34 359 60 27
↗ www.olesno.pl
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Archeologia to nie zawód - 
to styl życia wykład, prelekcja

7 września

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Zamkowa t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl  ↗ www.historia.uni.opole.pl

10.00-11.30 zapraszamy na wykład o arche-
ologii w Muzeum Piastów Śląskich w Brze-
gu. Archeologia jest nauką, która sama piszę 
źródła. Ona może być kołem zamachowym 
innych nauk. Szukamy wśród piramid eks-
cytujących tajemnic, tymczasem dooko-
ła nas jest pełno zagadek, które są częścią 
naszej kultury.

W oparciu o badania archeologiczne po-
wadzone na terenie Opolszczyzny przez 
Instytut Historii UO, dr Magdalena Przy-
siężna-Pizarska opowie o przeszłości Opol-
szczyzny. Zostaną zaprezentowane zdjęcia 

terenowe z wykopalisk oraz repliki zabyt-
ków podczas nich odkrytych.

BRZEG

Wystawa prezentuje reprodukcje starych 
pocztówek z widokami Wilna oraz fotogra-
fii z rodzinnych albumów.

Wystawę tworzy 30 plansz tekstowo-fo-
tograficznych. Ekspozycja nawiązuje do 
zbiorów poświęconych Kresom II Rzeczy-
pospolitej gromadzonych przez Muzeum 
w Brzegu. Wystawę można oglądać w go-
dzinach otwarcia Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu.

7-15 września

Organizator:
→ Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Zamkowa 1  t 77 401 91 14
@ sekretariat@zamek.brzeg.pl 
↗ www.zamek.brzeg.pl
partner:
→ Wojewódzka Bibliotek Publiczna w Opolu

BRZEG

Z kresowego albumu. Wilno. 
Wystawa ze zbiorów Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Opolu wystawa
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Polsko - żydowskie sploty 
historii. Kirkut w Brzegu zwiedzanie, prelekcja

13.30-15.00 zapraszamy do zwiedzania kir-
kutu w Brzegu. Po cmentarzu żydowskim 
oprowadzi Krzysztof Spychała z opolskiego 
Oddziału Terenowego Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa. Zbiórka o godz. 13.30 pod 
bramą cmentarza przy ul. K. Makarskiego.

Brzeska nekropolia żydowska położona 
jest na południowych obrzeżach miasta, 
w pobliżu kościoła pw. Miłosierdzia Boże-
go i cmentarza komunalnego. Kirkut zaj-
muje obszar o powierzchni ok. 0,5 ha, na 
którym zachowało się ok. 150 nagrobków, 
głównie z 2 poł. XIX w. w formie piono-
wych płaskich steli nagrobnych i obelisków 

wykonanych z piaskowca i marmuru. Obok 
pojedynczych macew występują także po-
dwójne. Najstarsze z zachowanych nagrob-
ków mają hebrajskie inskrypcje, a na póź-
niejszych obok hebrajskiego, umieszczano 
tekst w języku niemieckim. Macewy są bo-
gato rzeźbione. Na wielu ozdobnie zwień-
czonych macewach widoczne są płasko-
rzeźbione symbole charakterystyczne dla 
judaizmu (błogosławiące dłonie, dzban, 
złamane drzewo, kwiat, świeca, uskrzydlo-
na klepsydra). Ciekawym symbolem jest 
przedstawienie motyla, niezwykle rzadko 
spotykane na nagrobkach.

BRZEG

15 września

Organizator:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu
49-300 Brzeg, ul. K. Makarskiego t 77 423 01 84
@ kspychala@nid.pl  ↗ www.nid.pl

Szlakiem dawnych granic wycieczka, spacer, aktywne

13.00-19.00  zapraszamy na wycieczkę ro-
werową z przewodnikiem Szlakiem daw-
nych granic, podczas której uczestnicy 
dowiedzą się jak w okolicach Byczyny prze-
biegały granice ziem, dzielnic, państw i za-
borów na przestrzeni wieków.

W trakcie wycieczki z przewodnikiem szcze-
gólna uwaga zwrócona zostanie na granicę 
II Rzeczypospolitej oraz na walkę o jej usta-
lenie w latach 1919 – 1921. Odwiedzimy grób 
Powstańców Ślaskich w Kostowie oraz pa-
łac Szembeków w Siemianicach. Pałac był 
własnością Aleksandra Szembeka, dyplo-
maty polskiego, który wywarł wielki wpływ 
na ustalenie przebiegu granicy niepodle-
głej Polski w okolicach Kępna. Odwiedzimy 

również pozostałości Leśniczówki Kluczów 
– miejsca hitlerowskiej prowokacji granicz-
nej z 31.08.1939 r.

7 września

Organizatorzy:
→ Urzad Miejski w Byczynie i Ośrodek Kultury w Byczynie
46-220 Byczyna t 535730629 
@ okbyczyna1@wp.pl  ↗ www.byczyna.pl

BYCZYNA

Byczyna

Kostów

Siemianice

Chróścin

Gola

lasy kluczowskie
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14 września

CENTAWA

spotkanie z twórcą, gawęda

Przeszłość ludu śląskiego 
zaklęta w rzeźbie

14.00 - 16.00 zapraszamy do pracowni rzeź-
by Stanisława Pietrusy w Centawie, który 
przedstawi swoje realizacje zainspirowa-
ne dążeniem ludności śląskiej do wolności.

Artysta urodził się 1945 roku w Strysza-
wie, woj. małopolskim. Ukończył Liceum 
Technik Plastycznych im. Antoniego Kena-
ra w Zakopanem, a następnie PWSSP we 
Wrocławiu (dyplom w 1971 roku). Jest ce-
nionym rzeźbiarzem i medalierem.

Organizator:
→ Katolickie Stowarzyszenie  Civitas Christiana  oddział w Piotrówce
47-134 Błotnica Strzelecka, ul. Źródlana 1 t 507761770
@ piotrowka_oddzial.civitas@onet.pl

15 września

CENTAWA

Organizatorzy:
→ Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana  oddział w Piotrówce i oddział okręgowy w Opolu
 → Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie
47-134 Błotnica Strzelecka, ul. Powstańców Śląskich 15  t 507761770 
@ piotrowka_oddzial.civitas@onet.pl

Splot wydarzeń poprzedzający 
odzyskanie niepodległości
Ziemi Śląskiej

15.00-18.00 w imieniu księdza proboszcza 
Jana Ludwika Czekańskiego zapraszamy 
na uroczyste nabożeństwo do kościoła pa-
rafialnego w Centawie w intencji aktual-
nych mieszkańców i dusz tych, którzy wal-
czyli i polegli za wolność ziemi śląskiej.

W programie:
16.00 wykład dr Georga Glomba nt. reli-
gijności i pobożności na Śląsku Opolskim. 
17.00 koncert pieśni śląskich zespółu Cen-
tavia na dziedzińcu kościoła. 

wykład, prelekcja, 
uroczystość religijna, 
koncert
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8 września

DOBRODZIEŃ

Szlakiem zabytków 
dobrodzieńskich z Królową 
Carolą

16.00-17.00 spacer szlakiem zabytkowych 
budowli miasta w towarzystwie miejsco-
wego pasjonata historii lokalnej i wielolet-
niego Prezes Międzygminnego Towarzy-
stwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice 
oraz postaci historycznej (członek Towarzy-
stwa w kostiumie) ważnej dla historii miasta 
Królowej Caroli żony Króla Alberta I Wettin 
von Sachsen.

Spacer odbędzie się trasą, na której znajdu-
je się zabytkowy pałac, park dworski, zabyt-
kowy most, synagoga, ratusz, kościół pod 
wezwaniem Marii Magdaleny z zabytko-
wymi witrażami, pastorówka oraz szpital 
im. Królowej Caroli i drewniany kościół św. 
Walentego.

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu w strukturach Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 34 357 53 46
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień Zębowice

spacer historyczny, 
zwiedzanie

Będzin

8 września

DOBRODZIEŃ

Zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego z Królową Carolą

17.00-18.00 zwiedzanie odbywa się dla 
grup oraz na prośby indywidualne. Pracow-
nica oprowadza w stroju Królowej ponie-
waż jest to postać ważna dla Dobrodzie-
nia a bardzo mało znana. Dzieci i młodzież 
dzięki temu bardziej zapamiętują wizytę 
w Muzeum.

Król saksoński Albert I Wettin z małżonką 
Carolą von Wasa-Holstein-Gottorp ufundo-
wali szpital dla Dobrodzienia w 1894 roku. 
Osobiście uczestniczyli w uroczystościach 

otwarcia Zakładu Królowej Karoli. Królo-
wa wybudowała również szkołę w Rędzi-
nie w roku 1900. Często odwiedzali Dobro-
dzień – król polował a królowa wizytowała 
szpital i doglądała jego działalności.

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu będące w strukturach Dobro-
dzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 34 357 53 46
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień Zębowice

zwiedzanie, gawęda, 
opowieść
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DOBRODZIEŃ

14-15 września

Spektakl historyczny Zjazd kró-
lów, książąt i przyszłych świę-
tych co w Dobrodzieniu bywali spektakl, prezentacja

17.00-18.00 zapraszamy na spektakl, który 
powstał jako efekt projektu Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu EDUKO. Polega 
na wcieleniu się młodzieży w rolę waż-
nych postaci dla historii Dobrodzienia, któ-
rych związki z miastem są udowodnione 
historycznie.
W zjeździe, który prowadzi kronikarz Do-
brodzienia Ks. dr Augusti Weltzel biorą 

udział: Św. Wojciech, Książę Władysław 
II Opolczyk, Książę Wilhelm August von 
Braunschweig, Król saksoński Albert I Wet-
tin z małżonką Carolą von Wasa-Holstein-
-Gottorp, Edith Stein, Papież Jan Paweł II, 
Król Friedrich August III. Wettin von Sach-
sen, Burmistrz Franz Hencinski oraz Karo-
linka i Karliczek.

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu w strukturach Dobrodzieńskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 34 357 53 46
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień Zębowice

6 września

GŁUBCZYCE

Archeologia w okresie lateńskim 
na Wysoczyźnie Głubczyckiej wykład, prelekcja, wystawa

10.00-13.00 zapraszamy na prelekcję, której 
tematem będą badania  archeologiczne na 
Wysoczyźnie Głubczyckiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopalisk celtyckich.
Prelegent, dr Marek Bednarek przedsta-
wi również stan badań nad stanowiskiem 
w Nowej Cerekwi. Prelegent opowie o pra-
cy archeologa, studiach archeologicznych 
oraz o znalezionych zabytkach. W czasie 
prelekcji udostępniona zostanie wystawa 
zabytków oraz plansze z opisami i zarysem 
badań.

Organizator:
→ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
aula w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, ul. Niepodległości 1
t 601148316 @ arkkor@interia.pl 
↗ www.skpo.glubczyce.info
partner:
→ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Szafera w Głubczycach
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16.00 zapraszamy do Biblioteki na wystawę 
fotografii Z dziejów Zakładów Przemysłu 
Dziewiarskiego Unia.
Dzieje Zakładów Dziewiarskich w Głubczy-
cach sięgają XIX wieku. W latach 60-tych 
XX wieku w skład Unii wchodziło kilka od-
działów produkcyjnych oraz działało za-
kładowe przedszkole. Na wystawie w Bi-
bliotece zobaczyć będzie można wycinki 

z gazetki Nowiny Unii oraz archiwalne foto-
grafie z pokazów mody, pochodów pierw-
szomajowych, ale też takie dokumentują-
ce codzienne życie na zakładzie.
Dodatkowo w dzień otwarcia wystawy – 7 
września, zapraszamy na Narodowe Czy-
tanie oraz najmłodszych na małe warsz-
taty, w trakcie których będziemy wyplatać 
i przeplatać.

GŁUBCZYCE

Organizatorzy:
→ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach
48-100 Głubczyce, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 1 
t 77 485 31 93 @ migbpg@wp.pl ↗ www.glubczyce.e-bp.pl

Z dziejów Zakładów Przemysłu 
Dziewiarskiego Unia

6-20 września

wystawa, zajęcia edukacyjne

Z potrzeby serca zrodzone 
i sprawnymi rękoma wykonane wystawa

8 września

13.00-16.30 zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy Z potrzeby serca zrodzone i spraw-
nymi rękoma wykonane. Rzecz o sztuce 
nieprofejsonalnej.

Muzeum ma swoją siedzibę w Ratuszu. 
Obiekt spłonął w czasie działań wojennych 
w marcu 1945 r., a po wojnie ulegał stop-
niowej dewastacji. Dopiero w latach 2006 
– 2008 władzom miasta udało się odbudo-
wać zespół ratuszowy, tzn. ratusz z przyle-
głymi doń pięcioma kamieniczkami. Od-
budowę zrealizowano z budżetu Miasta 
i Gminy Głubczyce i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego. W wyniku badań 
archeologicznych udało się odkryć średnio-
wieczną ulicę, która została wyekspono-
wana w podziemiach Ratusza i można ją 
zwiedzać!

Organizator:
→ Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
48-100 Głubczyce, Rynek 1 t 77 485 01 93
@ muzeum@glubczyce.info ↗ muzeum.powiatglubczycki.pl

GŁUBCZYCE
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10.00-17.00 zapraszamy na plener malarski 
Splot polsko-włoski Leśnego Zacisza, któ-
ry poprowadzi Katarzyna Latocha. Plener 
odbędzie się w powstającym Domu Arty-
sty w Parku Zdrojowym przy Górnym Sta-
wie w Głuchołazach, stworzonym z pasją 
przez Fundację Benevolens. Temat plene-
ru nawiązuje do popularnych w XIX wie-
ku tzw. nocy weneckich organizowanych 
w parku nad Stawem Górnym. Organizator 
zapewnia sztalugi, podobrazia, bristol, pa-
pier, ołówki, węgiel, akryle i pastele. Uczest-
niczy, którzy chcieliby wykonać swoje pra-
ce w innej technice muszą zabrać własne 
materiały (farby olejne itp.). Organizatorzy 

zapewniają ciepły posiłek, kawę, herbatę 
i wodę. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wy-
stawa prezentująca historię Domu Artysty 
w Głuchołazach, a także gościnnie wysta-
wa Niezwykłe Polki  przygotowana w 2018r. 
przez Oddział Terenowy NID w Opolu.

Wydarzenie organizowane w ramach pro-
jektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach po-
przez remont zabytkowego pensjonatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymaga-
na jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. Serdecz-
nie zapraszamy!

GŁUCHOŁAZY

Splot polsko - włoski 
Leśnego Zacisza

7 września

warsztaty

Organizatorzy:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 407 80 35
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org  
↗ www.dladziedzictwa.org 

8-15 września

GŁUCHOŁAZY

Upór i konsekwencja. Dzieje 
Domu Artysty w Głuchołazach wystawa

10.00-18.00 w ramach tegorocznej edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa, w dniach 
8 i 14-15 września zapraszamy do obejrze-
nia wystawy Upór i konsekwencja. Dzieje 
Domu Artysty w Głuchołazach. Ekspozy-
cja będzie prezentować historię powsta-
nia Domu Artysty w Głuchołazach. Zapre-
zentowane zostaną archiwalne fotografie 
pokazujące obiekt, a także współczesne 
starania i problemy Fundacji Benevolens, 
która na przekór wszystkiemu postanowiła 
nadać zabytkowi nową funkcję i podnieść 

go z ruiny. Wydarzeniu towarzyszyć bę-
dzie wystawa Niezwykłe Polki przygoto-
wana w 2018r. przez Oddział Terenowy NID 
w Opolu.

Wydarzenie organizowane w ramach pro-
jektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach po-
przez remont zabytkowego pensjonatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy!

Organizatorzy:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 407 80 35
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org 
↗ www.dladziedzictwa.org
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12.00-18.00 zapraszamy do udziału w grze 
terenowej historyczno-przyrodniczej pod 
hasłem Gdy przyroda tworzy historię. Grę 
poprowadzą w głuchołaskim Parku Zdro-
jowym miłośnicy przyrody z PTTK Tryton 
w Nysie. Gra terenowa będzie nawiązywa-
ła do walorów przyrodniczych i złożonej 
historii w Głuchołazach. Rozegrana zosta-
nie w trzech turach o godz. 12, 14.00 i 16.00. 
Zbiórka pod altaną przy Stawie Górnym 
w wybranych przez uczestników godzinach.

Wydarzenie organizowane w ramach pro-
jektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach po-
przez remont zabytkowego pensjonatu.

Wstęp wolny. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 
biuro@benevolens.eu. 
Serdecznie zapraszamy!

GŁUCHOŁAZY

Gdy przyroda tworzy historię

7 września

gra miejska, terenowa,
questing

Organizatorzy:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 407 80 35
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org  
↗ www.dladziedzictwa.org 
→ Oddział PTTK TRYTON w Nysie

7 września

GŁUCHOŁAZY

Architektura budynków sanato-
ryjnych w Głuchołazach z przeło-
mu XIX i XX w. projekcja, prezentacja

18.00-19.00 zapraszamy na prelekcję  Archi-
tektura budynków sanatoryjnych w Głu-
chołazach z przełomu XIX i XX w., którą 
poprowadzi Katarzyna Latocha z Oddzia-
łu Terenowego Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa w Opolu.
Na podstawie przedwojennej architektury 
uzdrowiskowej Głuchołaz i zagospodarowa-
nych obszarów zielonych związanych z re-
alizacją potrzeb zdrowotnych kuracjuszy, 
ukazane zostaną przykłady o największych 

walorach architektonicznych kształtują-
cych lokalny krajobraz miejscowości. 

Wydarzenie organizowane w ramach pro-
jektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach po-
przez remont zabytkowego pensjonatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymaga-
na jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. Serdecz-
nie zapraszamy!

Organizatorzy:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 407 80 35
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org 
↗ www.dladziedzictwa.org
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18.00-20.00 zapraszamy na warsztaty foto-
graficzne Splot światła i cienia, które po-
prowadzi opolski fotograf Paweł Uchor-
czak. Warsztaty odbędą się w plenerze, 
w otoczeniu powstającego Domu Artysty 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa 
prezentująca historię Domu Artysty w Głu-
chołazach, a także gościnnie wystawa Nie-
zwykłe Polki  przygotowana w 2018r. przez 
Oddział Terenowy NID w Opolu.

Wydarzenie organizowane w ramach pro-
jektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w Parku Zdrojowym w Głuchołazach po-
przez remont zabytkowego pensjonatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja miejsc Zgłoszenia 
prosimy wysyłać na adres: 
biuro@benevolens.eu. 
Serdecznie zapraszamy!

GŁUCHOŁAZY

Splot światła i cienia. 
Warsztaty fotograficzne 
w zabytkowym parku

8 września

warsztaty

Organizatorzy:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 407 80 35
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
 t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org  
↗ www.dladziedzictwa.org 

Szlakiem plebiscytu z 1921 roku
wycieczka, spacer, 
zwiedzanie, aktywne

8 września

14.00-18.30 zapraszamy do udziału w raj-
dzie rowerowym szlakiem miejscowości 
w gminie Ozimek, które głosowały w ple-
biscycie 1921 r. za Polską. Start o godz. 14.00 

z placu Haliny Gładkowej w Grodźcu. Trasa 
rajdu: Grodziec – Szczedrzyk – Krzyżowa Do-
lina – Krasiejów – Chobie, w sumie ok. 30 km.
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:
→ Stowarzyszenie Nasz Grodziec
46-040 Grodziec, pl. Haliny Gładkowej t 77 546 40 29
@ admin.grodziec@gmail.com ↗ www. grodziec.eu

GRODZIEC
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7 września

zwiedzaniePocysterskie opactwo zaprasza

9.00 –16.00 zwiedzanie z przewodnikiem 
dawnego opactwa cysterskiego w Jemiel-
nicy i zabytkowego spichlerza z przełomu 
XVIII i XIX wieku. 

14-15 września 
Gminne Dożynki w Barucie. Szczegóły na 
www.jemielnica.pl

Organizator:
→ Gmina Jemielnica
47-133 Jemielnica, ul. Wiejska t 77 462 35 11
@ ug@jemielnica.pl ↗ www.jemielnica.pl

8 września

Sploty historii
 w Karłowicach

14.00 -18.00 
→ zwiedzanie zamku ( o pełnych godzinach, 
ostatnie wejście o godz. 17.00). 
→ wystawa Splecione w historii: zamek – 
wieś – miasto.

wystawa, zwiedzanie

Organizator:
→ Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy 
Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona
46-037 Karłowice, Zamek w Karłowicach, ul. Młyńska 7
t 512245795 @ stowarzyszenie-karlowice@wp.pl 
↗ www.facebook.com/stowarzyszeniekarlowice/

JEMIELNICA

KARŁOWICE

Sploty historii w Karłowicach. 
Jak Karlsmarkt zmieniło się 
w Karłowice

14.00-18.00 
→ prelekcja Splatając Karlsmarkt i Karło-
wice – co się wydarzyło w latach 1930-
1950 (mgr Stanisław Szynkowski, dokto-
rant UO).

15.00-18.00  
→ zwiedzanie zamku (o pełnych godzinach, 
ostatnie wejście o 17.00).

→ wystawa Splecione w historii: zamek –
wieś  – miasto.

15 września

prelekcja, wystawa, 
zwiedzanie

KARŁOWICE

Organizator:
→ Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona
46-037 Karłowice, Zamek w Karłowicach, ul. Młyńska 7
t 512245795 @ stowarzyszenie-karlowice@wp.pl 
↗ www.facebook.com/stowarzyszeniekarlowice/
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Stanisław Moniuszko i Józef 
Elsner - polska muzyka narodowa

KĘDZIERZYN-KOŹLE

7 września

Organizator:
→ Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Muszla koncertowa im. Teresy Haremzy w kozielskim parku nad Odrą
t 77 482 37 80 @ promocja@mbpkk.pl ↗ www.mbpkk.pl

koncert

18.00–19.00 zapraszamy na koncert mu-
zyki kompozytorów Stanisława Moniusz-
ki i Józefa Elsnera w wykonaniu koncer-
towej orkiestry dętej Power of Winds pod 
dyrekcją Klaudiusza Jani z udziałem wo-
kalnym solistów.

W nieograniczonej przestrzeni publicznej 
– muszli koncertowej im. Teresy Haremzy 
w kozielskim parku przy Odrze będzie 

wybrzmiewać muzyka Stanisława Mo-
niuszki i związanego z Opolszczyzną Jó-
zefa Elsnera w autorskich opracowaniach 
dyrygenta, instrumentalisty i założyciela 
orkiestry Power of Winds Klaudiusza Jani. 
W muzyce wokalno-instrumentalnej Sta-
nisława Moniuszki odbiorcy spotkają się 
z tekstami literackimi czołowych poetów 
XIX wieku, a dzieła te mają fundamental-
ne znaczenie dla polskiej kultury.

Rodzinne Czytanki Zaczarowany 
bifyj czyli bawimy się po śląsku

warsztaty, 
zajęcia edukacyjne,  
zabawa dla dzieci

7 września

16.15–17.15 zajęcia dla dzieci i rodziców obej-
mujące m.in. wspólne zabawy, zajęcia pla-
styczne, muzyczne i głośne czytanie.

W programie:
→ Głośne czytanie fragmentów książki Mar-
ka Szołtyska pt. Śląsk dla dzieci
→ Moda ślonsko - zapoznanie ze strojem 
regionalnym
→ Śląskie fajerowanie - prezentacja najważ-
niejszych świąt i uroczystości
→ Jak noleży godać - quiz z gwary śląskiej
Śląskie szlagry czyli śpiywomy po noszemu→ 

→ nauka śląskich piosenek

W programie również: stoisko z odpusto-
wymi maszketami, a także majstrowanie 
zwierzoków z papandekla- czyli wykony-
wanie zwierzątek z tektury.

Organizator:
→ Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
47-232 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 32 t 77 482 37 80
@ promocja@mbpkk.pl ↗ www.mbpkk.pl

KĘDZIERZYN-KOŹLE
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Zwiedzanie Muzeum im. Jana 
Dzierżona w Kluczborku

10.00 –13.30 zapraszamy do Muzeum im. 
Jana Dzierżona w Kluczborku.
Bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych 
i czasowych:
→ wystawy stałej: Pszczelarstwo dawne 
i nowe
→  wystaw plenerowych: Ule i Ule figuralne

→ wystaw czasowych: Miasto w muzeum, 
muzeum w mieście - wystawa ze zbiorów 
własnych oraz Tatusiu, kiedy wrócisz? – wy-
stawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

KLUCZBORK

7,8 września

Organizator:
→ Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10 t 77 418 2707
@ muzeum_kluczbork@op.pl ↗ www.muzeum.kluczbork.pl

zwiedzanie, wystawy

Tutaj zostaję. Polscy 
jeńcy wojenni na Śląsku

wykład, prelekcja

17.00-19.00 Śląsk to wyjątkowy region, 
w którym splatają się dzieje różnych naro-
dowości: tych żyjących tu od pokoleń i tych 
napływowych. Co wiemy o miejscu, w któ-
rym żyjemy? Czy znamy historię ludzi, z któ-
rymi na co dzień się stykamy? Co skłoniło 
ich do przyjazdu lub też pozostania tutaj 
na stałe?11 września

ŁAMBINOWICE

Emigracja, imigracja to hasła w dzisiejszym, 
jakże mobilnym świecie, nam bliskie. Nie-
stety do migracji zmuszają bardzo często 
warunki zewnętrzne, niezależne od ludzi 
(w tym wojny i krwawe konflikty graniczne), 
nierzadko brutalnie wyrywające ich z do-
tychczasowych siedlisk od pokoleń. Z przy-
musowymi migracjami wiąże się nieroze-
rwalnie konieczność tworzenia swojego 
życia w zupełnie obcym miejscu.
Takim były niewątpliwie Łambinowice (do 
1945 r. Lamsdorf) dla Polaków, byłych jeń-
ców wojennych, którzy po zakończeniu II 
wojny światowej podjęli decyzję o pozosta-
niu na Śląsku. Żołnierzy Wojska Polskiego, 
którzy trafili do niewoli niemieckiej po wal-
kach w 1939 r. przetrzymywano m.in. w tam-
tejszym obozie dla szeregowych i podofice-
rów. Liczbę Polaków szacuje się na ponad 
70 tys. z ok. 300 tys. jeńców różnych na-
rodowości, którzy przeszli przez kompleks 

obozów Lamsdorf w latach II wojny świato-
wej. Wielu z nich pracowało w miejscowych 
oddziałach roboczych na rzecz niemieckiej 
gospodarki, m.in. w Grabinie (Grüben), So-
winie (Annahof), Wierzbiu (Wiersbel)… i wie-
lu innych miejscowościach regionu. Byli 
zatrudniani w rolnictwie, zarówno w ma-
jątkach wielkich posiadaczy ziemskich, jak 
i u mniejszych gospodarzy, zajmowali się 
też budownictwem, transportem i melio-
racją. Zasilali szeregi robotników w hutach, 
stolarniach i młynach.
Wspólnie z prelegentem zastanowimy się, 
co nimi kierowało, że po zakończeniu wojny 
dobrowolnie postanowili tu zostać na sta-
łe. Spróbujemy poznać ich pierwsze wra-
żenia, oczekiwania, bolączki. A może także 
rozczarowania i chwile wątpliwości: czy do-
brze zrobili? Wybierzemy się w fascynującą 
wędrówkę po Łambinowicach sprzed lat.

Organizatorzy:
→ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych i Stowarzyszenie Przyjaciół 
→ Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4 t 77 434 34 75
@ a.wickiewicz@cmjw.pl ↗ www.cmjw.pl
partner:
→ Wójt Gminy Łambinowice

O
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Śląska Sykstyna - tego 
nie możesz przegapić

Zapraszamy do Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła w Małujowicach:

11.30 msza św. z udziałem chóru Cantate 
Domino ze Skarbimierza. Po mszy św. kon-
cert pieśni patriotycznych.

12.30 zwiedzanie kościoła z przewodnikiem 
PTTK dr. Tadeuszem Jurkiem.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Małujo-
wicach należy do jednych z najcenniejszych 
kościołów wiejskich na Śląsku. Jego wnę-
trze pokryte jest gotyckimi polichromiami 
datowanymi na I połowę XV wieku w pre-
zbiterium i na lata przed 1483 r. na ścianach 
nawy. Są one jednymi z najcenniejszych 
tego typu zabytków na Śląsku.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

MAŁUJOWICE

8 września

Organizatorzy:
→ Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
49-305 Brzeg, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna t 77 458 00 97
@ gbp-skarbimierz@wp.pl ↗ www.kultura.skarbimierz.pl
→ Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach
49-318 Małujowice, Małujowice 65 t 77 412 32 70, 609774419 
zwiedzanie kościoła t 663606908 @ malujowice@wp.pl 

uroczystość religijna, 
zwiedzanie

Będzin

Sztuka włókna. Wrocławska 
Grupa Tkacka Wątek. Indywidual-
ność kreacji wystawa

MOSZNA

7 września

Zapraszamy serdecznie na wystawę pt. 
SZTUKA WŁÓKNA. Wrocławska Grupa 
Tkacka WĄTEK. Indywidualność kreacji.
Od 7 września mury Galerii Zamkowej będą 
zdobić eksponaty tkackie artystów zrzeszo-
nych wokół Grupy Tkackiej WĄTEK.
Grupa Tkacka przy Galerii Tkackiej na Jat-
kach we Wrocławiu działająca od 1996 roku. 
Obejmuje osoby, które ukończyły dwustop-
niowy kurs tkacki pod kierunkiem prof. 

Ewy Poradowskiej Werszler, a które pra-
gną nadal pod jej patronatem zgłębiać taj-
niki sztuki tkackiej, wymieniać doświad-
czenia, tworzyć własne tkaniny unikatowe 
oraz brać udział w wydarzeniach artystycz-
nych.Prace grupy Wątek świetnie wpisu-
ją się w promocję tkactwa, a więc jednego 
z najstarszych rzemiosł uprawianych przez 
człowieka.

Organizator:
→ Moszna Zamek Sp. z o.o.
47-370 Zielina, ul. Zamkowa 1 t 77 466 96 78
@ recepcja@moszna-zamek.pl ↗ www. moszna-zamek.pl
partner:
→ Grupa Tkacka Wątek
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Granica niemiecko-polska 
po Traktacie Wersalskim na ziemi 
namysłowskiej

16.00 –17.00 - zwiedzanie wystawy. W wy-
niku postanowień Traktatu Wersalskiego 
fragment obszaru powiatu namysłowskie-
go z miastem Rychtal i okolicznymi wio-
skami został włączony w granice Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
Wystawa dokumentalno-fotograficzna ob-
razuje pograniczne wioski, budowle i urzą-
dzenia graniczne na dawnych widoków-
kach i zachowanych fotografiach oraz 
związane tematycznie dokumenty i mapy.

NAMYSŁÓW

6 września

Organizator:
→ Namysłowski Ośrodek Kultury – Izba Regionalna
46-100 Namysłów, pl. Powstańców Śląskich 2 t 516120973, 77 410 05 66
@ izba.regionalna@nok-namyslow.pl ↗ www.nasznok.pl
partner:
→ Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej

wystawa

W 75. rocznicę Powstania 
Warszawskiego wystawa

13 września

16.00-17.00 - zwiedzanie wystawy. W bie-
żącym roku obchodzimy 75. rocznicę Po-
wstania Warszawskiego. Po jego upadku 
ludność została przez niemieckiego oku-
panta wypędzona z miasta, część wywie-
ziono do obozów pracy.
Wystawa i towarzysząca jej publikacja bę-
dzie prezentowała dwa miejsca w powie-
cie namysłowskim, w Glausche (Głuszyna) 
i Bankwitz (Bąkowice), gdzie m.in. trafili 
mieszkańcy Warszawy. Zapoznać się będzie 

można z wspomnieniami robotników przy-
musowych oraz zobaczyć zachowaną kore-
spondencję z tych miejsc.

Organizator:
→ Namysłowski Ośrodek Kultury – Izba Regionalna
46-100 Namysłów, pl. Powstańców Śląskich 2 t 516120973, 77 410 05 66
@ izba.regionalna@nok-namyslow.pl ↗ www.nasznok.pl
partner:
→ Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej

NAMYSŁÓW
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Spacerem po (dawnym) 
Namysłowie

19.00-21.00  Towarzystwo Przyjaciół Na-
mysłowa i Ziemi Namysłowskiej zaprasza 
do wyjścia z domu i wyruszenia Spacerem 
po dawnym Namysłowie. Nasza wyciecz-
ka prowadzić będzie szlakiem obiektów 
przedstawionych w publikacji książko-
wej autorstwa Prezesa naszego stowarzy-
szenia, Mateusza Magdy. Na trasie zwie-
dzania znajdą się zarówno zabytki znane 
wszystkim mieszkańcom, jak i obiekty, któ-
re zniknęły z miejskiego krajobrazu przed 
laty. Zainteresowanych wspólną wieczorną 
wędrówką zapraszamy na godzinę 19 pod 
fontannę na Rynku.

14 września

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
46-100 Namysłów, ul. Kopernika 22 / 16  t 781029252
 @ towarzystwo.namyslow@onet.pl 

NAMYSŁÓW

wycieczka, spacer

Rajd rowerowy śląsko - wielko-
polskim pograniczem wycieczka, spacer

15 września

10.00-19.00 zapraszamy na rajd, którego 
trasa przebiegać będzie wzdłuż dawnej gra-
nicy polsko-niemieckiej, istniejącej w latach 
1920-1939. Obecnie stanowi ona granicę wo-
jewództw opolskiego i wielkopolskiego.

W roku 1920 decyzją Traktatu Wersalskiego 
Ziemia Namysłowska podzielona została na 
dwie części. Większa pozostała po niemiec-
kiej stronie granicy, zaś mniejszą (obecną 

gminę Rychtal w powiecie kępińskim) włą-
czono do odrodzonej II Rzeczpospolitej. Na 
trasie rajdu znajdą się miejsca związane z hi-
storią Polski, Śląska, Wielkopolski i Ziemi 
Namysłowskiej, m. in. Smyk, czyli przed-
stawiony na fotografii dom w miejscowo-
ści Skoroszów, przy którym zachował się 
dawny kamień graniczny. Rajd wystartuje 
o 10:00 spod Pomnika Namysłowskiej Nike 
na Placu Wolności.

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
46-100 Namysłów, ul. Kopernika 22 / 16 t 781029252
@ towarzystwo.namyslow@onet.pl 
partner:
→ Stowarzyszenie Nasz Smogorzów

NAMYSŁÓW
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Duch Mojego Miasta- quest

20.00 zapraszamy na quest Duch Mojego 
Miasta, który odbędzie się w przestrzeni 
miejskiej i na Zamku w Niemodlinie. Wy-
bierz się razem z nami w niezapomnianą 
podróż, pełną przygód, historii i tajemnic. 
W czasie trwania questu na dziedzińcu 
zamkowym odbędzie się ognisko oraz slaj-
dowisko: Zamek Niemodlin i miasto na sta-
rej fotografii. Udział dzieci tylko pod opie-
ka dorosłych.
 
Wymagana rezerwacja. Prosimy o zabranie latarek.

NIEMODLIN

7,8 września

Organizator:
→ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313
49-100 Niemodlin, Rynek 55 t 608090840
 @ zamek@zamekniemodlin.pl ↗ www.niemodlinzamek.pl

gra miejska, terenowa, 
questing Od pacynek do kukiełek - 

Teatr Dworski
zajęcia edukacyjne,
warsztaty

15 września

14.00-18.00 Od pacynek do kukiełek – Te-
atr Dworski – warsztaty dla dużych i ma-
łych, poznajemy techniki plastyczne, wy-
konujemy lalki motanki, pacynki, kukiełki. 
Inspiracją będą niemodlińskie legendy, ba-
śnie i podania.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję 
zapoznać się z legendami niemodlińskimi, 
wykonają kukiełki/pacynki. Będą mieli oka-
zję zaprezentować swoją własną wersję le-
gendy niemodlińskiej w scenerii historycz-
nego zamku.

Ilość miejsc ograniczona, wymagana re-
zerwacja, zajęcia idealne dla rodzin, dzieci, 
młodzieży. Organizator zapewnia materiały.
Wymagana rezerwacja.

Organizator:
→ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313
49-100 Niemodlin, Rynek 55 t  608090840
@ zamek@zamekniemodlin.pl ↗ www.niemodlinzamek.pl

NIEMODLIN
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Domowa wytwórnia 
Magdalena Bondar-Stanosz 
i Barbara Bondar-Suchońska

Wystawa prac rękodzieła m.in. renowacja 
mebli, szydełkowe cuda, makramy, łapa-
cze snów itp.
Nasza pasja jest przekazywana w rodzi-
nie z pokolenia na pokolenie. Chcemy się 
z Wami dzielić tym, co w wolnej chwili 
w trakcie prowadzenia domu, wychowy-
wania dzieci i pracy, udaje nam się two-
rzyć z zamiłowania do sztuki, szeroko po-
jętego rękodzieła.

NYSA

6 września

Organizator:
→ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego
48-300 Nysa, ul. Sukiennicza 2 t 77 433 27 56
 @ instruktor@migbp.nysa.pl ↗ www.migbp.nysa.pl

wystawa

Zwiedzanie Multimedialnej Trasy 
Turystycznej Twierdza Nysa zwiedzanie

7-8, 14-15 września

9.00-15.00  zapraszamy do zwiedzania  mul-
timedialnej trasy turystycznej Twierdza 
Nysa. Ta nowoczesna trasa turystyczna, to  
batalistyczne  widowisko  światło-dźwięk 
opowiadającym  o historii Twierdzy Nysa.
Nowatorski produkt turystyczny  – przenosi 
widzów w czasy XVIII i XIX wieku, czyli do   
okres świetności Twierdzy Nysa, która niero-
zerwalnie związana jest z naszym miastem 
po dziś dzień. Trasa będzie dostępna 7 - 8 
i 14 - 15 września.

Organizator:
→ Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie/
Nyski Dom Kultury w Nysie
48-300 Nysa, ul. Piastowska 19 t 77 433 49 71, 602654128
 @ bastion@twierdzanysa.com

NYSA
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8 września

wycieczka, spacer

Spacer  Miejskim Szlakiem 
Turystycznym w Nysie

14.00-17.00 zapraszamy na spacer z prze-
wodnikiem jednym z najnowszych oraz 

najciekawszych szlaków turystycznych 
w Nysie.

Organizator:
→ Oddział PTTK TRYTON w Nysie
48-300 Nysa ul. Poznańska 1 t 883680078
 @ trytonpttknysa@gmail.com ↗ www.pttk.nysa.pl

15 września

Z ziemi włoskiej na Śląsk

14.00-18.00 wystawa Z ziemi włoskiej do 
Polski, zwiedzanie fortu 2 z przewodnikiem.
W wyznaczonym dniu i godzinach udostęp-
niony zostanie fort nr 2 w Nysie wszystkim 
odwiedzającym nieodpłatnie. Odbędzie 
się grupowe zwiedzanie fortu z przewod-
nikiem. Wystawę można oglądać w godzi-
nach otwarcia biblioteki:  pon.- piątek 8.00-
18.00 oraz sobota 8.00-14.00

wystawa

Organizator:
→ Fundacja Twierdza Nysa
48-300 Nysa, Fort nr 2 (były poligon wojskowy)
 t 695355438 @ fort2nysa@gmail.com 
↗ www.sites.google.com/site/fort2nysa

NYSA

NYSA

14.00-17.00 spacer z przewodnikiem jed-
nym z najnowszych oraz najciekawszych 
szlaków turystycznych w Nysie.

Spotkanie autorskie promujące 
XII tom Nyskich Szkiców 
Muzealnych spotkanie z twórcą

14 września

12.00-14.00 Nyskie Szkice Muzealne to 
rocznik wydawany przez Muzeum Powia-
towe w Nysie od 12 lat. Zawiera artykuły 
i komunikaty pracowników merytorycznych 
Muzeum oraz zaproszonych do współpra-
cy gości, dotyczące zbiorów muzealnych, 
a także historii Nysy i regionu. Tegoroczne 
wydanie zawiera m.in. artykuły nawiązujące 
bezpośrednio do hasła Polski splot.
Spotkanie z autorami artykułów zamiesz-
czonych w najnowszym wydaniu Nyskich 

Szkiców Muzealnych, dotyczących historii 
i sztuki ziemi nyskiej.

Organizator:
→ Muzeum Powiatowe w Nysie
48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11 t  77 433 20 83
@ dzial.ow@muzeum.nysa.pl ↗ www.muzeum.nysa.pl

NYSA



48 49

ED
D

op
ol

sk
ie

14.00-18.00 wystawa Z ziemi włoskiej do 
Polski, zwiedzanie fortu 2 z przewodnikiem.
W wyznaczonym dniu i godzinach udo-
stępniony zostanie fort nr 2 w Nysie 
wszystkim odwiedzającym nieodpłatnie. 
Odbędzie się grupowe zwiedzanie fortu 
z przewodnikiem.

Szlakiem kościołów i klasztorów 
Nysy 

15 września

16.00-18.00 spacer krajoznawczy z cyklu: 
Szlakiem kościołów i klasztorów Nysy – Ślą-
skiego Rzymu pt. Dominikanie i kościół św. 
Dominika w Nysie.
Nysa, to przepiękne położone miasto nad 
rzeką Nysą Kłodzką i Jeziorem Nyskim, 
u podnóża Sudetów Wschodnich. Turystów 
wjeżdżających do naszego miasta już z da-
leka wita panorama kilku kościelnych wież, 
a uwagę przykuwa monumentalna bryła 
nyskiej Bazyliki Mniejszej św. Jakuba Star-
szego i św. Agnieszki – najcenniejszego za-
bytku w mieście, będącego arcydziełem 
XV-sto wiecznych budowniczych. Obecnie 
nyska katedra należy do jednych z najcen-
niejszych zabytków naszego województwa 
i została wpisana na prezydencką listę Po-
mnikiem Historii RP. Ale oprócz Bazyliki 
św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki w Ny-
sie mamy również inne wspaniałe świąty-
nie, które powstawały od średniowiecza do 
początku XX wieku.Ze względu na historię 

miasta jako stolicy księstwa nyskiego, któ-
rym przez ponad 500 lat rządzili biskupi 
wrocławscy oraz ze względu na dużą ilość 
kościołów i klasztorów fundowanych przez 
nyskich książąt – biskupów, nazywane jest 
Śląskim Rzymem.
W dniu dzisiejszym w Nysie istnieje 13 ko-
ściołów i świątyń, pochodzą one z różnych 
okresów historycznych i prezentują różne 
styl architektoniczne, aby mieszkańcy na-
szego miasta oraz turyści mogli bliżej po-
znać historię, architekturę oraz ciekawostki 
związane z nyskimi kościołami Oddziało-
wa Komisja Krajoznawcza, działająca przy 
Oddziale PTTK TRYTON w Nysie, serdecz-
nie zaprasza na cykl spacerów pt. Szlakiem 
kościołów, świątyń i klasztorów Nysy – Ślą-
skiego Rzymu. Cykl tych spacerów potrwa 
do 2023 roku i będzie doskonałą okazją, aby 
przygotować mieszkańców naszego mia-
sta do obchodów 800 lecia nadania praw 
miejskich Nysie. Kolejne spacery wkrótce…

Organizator:
→ Oddział PTTK TRYTON w Nysie
48-300 Nysa ul. Piastowska 1 t 883680078
 @ trytonpttknysa@gmail.com ↗ www.pttk.nysa.pl

NYSA

wycieczka, spacer

Róża zaklęta w drewnie

13.30-15.00 zwiedzanie z przewodnikiem 
kościoła pątniczego pw. św. Anny w Ole-
śnie, jednego z najorginalniejszych drew-
nianych budowli sakralnych w Polsce - Po-
mnika Historii.

Po zabytku oprowadzi Pani Ewa Cichoń, 
Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalne-
go w Oleśnie, która z pasją opowie dzie-
je kościoła. Sanktuarium ku cz św. Anny 
w Oleśnie jest jedną z najoryginalniejszych 
drewnianych budowli sakralnych w Polsce. 
Sanktuarium ku czci uwielbianej na Śląsku 

św. Anny jest jednym z piękniejszych kościo-
łów drewnianych historycznego Górnego 
Śląska, a także jednym z najważniejszych 
kościołów odpustowych w Diecezji Opol-
skiej. Jego oryginalny i unikatowy w skali 
kraju kształt, interpretowany jako pięcio-
płatkowa róża, związany jest z wielowar-
stwową symboliką chrześcijańską i daw-
ną nazwą Olesna Rosenberg. Ze względu 
na unikatową formę świątynia ta należy do 
grupy najcenniejszych drewnianych zabyt-
ków w Polsce.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

OLESNO

15 września

Organizatorzy:
→ Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Jaronia 7 t 34 358 24 38
 @ oleskiemuzeum@op.pl ↗ www.oleskiemuzeum.pl
→Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Kościelna 1

zwiedzanie
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W sercu Opola. Historia spleciona 
z teraźniejszością wystawa

OPOLE

6 września

15.00-20.00 zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy pt. W sercu Opola. Historia splecio-
na z teraźniejszością prezentującej dzieje 
domku szwajcarskiego, czyli tzw. Grabów-
ki w Opolu. 
Budynek wzniesiono w XIX wieku jako miej-
sce wypoczynkowe dla osób korzystających 
z opolskiej Wenecji, czyli Kanału Młynów-
ka. Od prawie trzydziestu lat Grabówka 
słynie ze wspaniałych naleśników francu-
skich, przyrządzonych według stałej re-
ceptury. Nieopodal zabytkowej Grabówki, 
przed wejściem na Most Groszowy rośnie 
wiąz szypułkowy (Ulmus leavis). Drzewo po-
sadzono jesienią 1903 r. z okazji otwarcia 

mostu Groszowego przez Kanał Młynówka 
– najcenniejszego tego typu zabytku tech-
niki w Opolu. 

Organizator:
→ Ryszard Czerwiński – Naleśnikarnia Grabówka
45-079 Opole, ul. Mozarta 2 t 602483771
 @ kontakt@grabowkanalesniki.pl ↗ www.grabowkanalesniki.pl

koncert

Polska Muzyka Zapomniana 
- Koncert symfoniczny

6 września

19.00-21.00  zapraszamy na koncert w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Opolskiej pod dr Przemysława Neuman-
na. W programie koncertu zabrzmią dzie-
ła Witolda Maliszewskiego: Bajka op.30, 

Poemat symfoniczny Legenda op.31 oraz 
Scherzo i Uwertura (ku czci Schuberta).
Bezpłatne wejściówki do odebrania 
od godz. 18:00 w Kasie Filharmonii Opol-
skiej. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator:
→ Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
45-075 Opole, ul. Krakowska 24 t 77 4423290 
@ k.wybraniec@filharmonia.opole.pl ↗ www.filharmonia.opole.pl

7 września

Moniuszko w odsłonie 
CAMERTONU

17.00 - 19.00 zapraszamy do Teatru Eco-
Studio przy ul. Armii Krajowej w Opolu 
na koncert Męskiego Zespołu Estradowe-
go CAMERTON pt. Moniuszko w odsłonie 
CAMERTONU, poświęcony Stanisławowi 
Moniuszce.

koncert

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Opola
45-023 Opole, ul. Krawiecka 13, Teatr Eko-Studio
 t 77 441 09 69 @ tpo.opole@wp.pl ↗ www.tpo.opole.pl

OPOLE

OPOLE
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Druki ulotne z czasu plebiscytu 
na Górnym Śląsku

9.30-15.30 zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy, na której zaprezentowane zostaną 
plakaty, afisze oraz ulotki z czasów plebi-
scytu na Górnym Śląsku, pochodzące ze 
zbiorów WBP w Opolu.

W roku 1918 odrodzenie państwa polskie-
go było już pewne. Należało jednak usta-
lić jego kształt terytorialny. Choć przedsta-
wiciele polskich władz przekonani byli, iż 
Rzeczpospolita bezwzględnie zająć musi 
ziemie wszystkich trzech zaborów, zda-
wano sobie sprawę z trudności realizacji 
tego planu. Zrezygnować należało nie tylko 
z części ziem wschodnich, na których w XIX 
wieku pojawiły się nowe narody, takie jak 
Białorusini, Ukraińcy, Litwini, ale i z tych te-
renów, które przez kilkaset lat uległy pełnej 
germanizacji. Uwagę zwracała też radyka-
lizacja uczuć narodowych, która nastąpiła 

wśród ludności polskiej w południowej 
części Prus Wschodnich oraz na Górnym 
Śląsku.
28 czerwca 1919 roku sygnatariusze trakta-
tu wersalskiego postanowili zapytać miesz-
kańców o to, w którym kraju – w Polsce czy 
w Niemczech – chcą żyć. W tej sytuacji za-
równo strona polska jak i niemiecka pod-
jęła szeroko zakrojoną akcję propagando-
wą. Powstałe Komisariaty – niemiecki oraz 
polski – rozpoczęły wzmożoną plebiscyto-
wą akcję agitacyjną, wykorzystując wszelkie 
możliwe wówczas środki przekazu – plakaty, 
ulotki, pocztówki, broszury czy główne me-
dium jakim była prasa. Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna w Opolu posiada w swych 
zbiorach kilkadziesiąt ulotek, broszur, pla-
katów oraz innych materiałów propagan-
dowych z okresu górnośląskiego plebiscytu, 
które zostaną zaprezentowane na wystawie.

7 września

Organizator:
→ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 18 t 77 406 64 74
@ b.giedrojc@wbp.opole.pl ↗ www.wbp.opole.pl

wystawa

OPOLE

Tkanie w Białym Kruku - 
warsztaty rękodzielnicze warsztaty

7 września

11.00 –13.00 Tkactwo na krośnie – kto nie 
zna, ten ma szansę poznać co to wątek, a co 
osnowa oraz nauczyć się kilku efektownych 
splotów. Warsztaty w Galerii Biały Kruk to 
propozycja dla pasjonatów rękodzieła ar-
tystycznego i wielbicieli kreatywnych spo-
tkań. Efektem będzie dekoracyjna makatka.

Galeria twórczości artystycznej osób niepeł-
nosprawnych Biały Kruk - to miejsce pro-
mocji i sprzedaży rękodzieła artystyczne-
go wykonywanego przez podopiecznych 
i pracowników Fundacji DOM Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgo-
wym. Wyroby artystyczne wykonywane są 
w wielu technikach m.in.: ceramika, malar-
stwo, grafika, stolarstwo, papieroplastyka, 

krawiectwo, poligrafia i sitodruk. Powstają 
unikatowe produkty, których sprzedaż po-
zwala Fundacji DOM na realizację zadań 
statutowych, skoncentrowanych wokół re-
habilitacji osób z niepełnosprawnościami.
Idea prowadzenia tego miejsca jest jednak 
znacznie większa i ważniejsza. Galeria Biały 
Kruk to miejsce spotkań dla osób potrzebu-
jących wsparcia i tych którzy tego wsparcia 
są gotowi udzielić. Miejsce integrujące, pro-
wadzące działające na styku sztuki i terapii, 
aktywizujące osoby niepełnosprawne spo-
łecznie i zawodowo, dające przestrzeń do 
rozwijania swoich możliwości i pokonywa-
nia ograniczeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Organizator:
→  Galeria twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych Biały Kruk
Opole, ul. Koraszewskiego 1  t 664085633

OPOLE
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Zwiedzanie zabytkowej 
siedziby TVP 3 Opole

7 - 8, 14-15 września 2019 

12.00 –14.00  zapraszamy do zwiedzania za-
bytkowej siedziby TVP3 Opole – starej syna-
gogi. Będzie można poznać kulisy produkcji 
telewizyjnej i spotkać ulubionych dzien-
nikarzy TVP3 Opole przy pracy. Specjalnie 
z okazji EDD zapraszamy w godz. 20:00 – 
22:00 na nocne zwiedzanie TVP. Nie zabrak-
nie niespodzianek i atrakcji! Wydarzeniu to-
warzyszyć będzie foto ścianka.

Warto przy okazji wspomnieć, że pierwsza 
bożnica mieszkających w Opolu Żydów po-
wstała w 1840 roku. I, jak można przeczy-
tać w różnych opracowaniach na temat hi-
storii Opola, przetrwała do naszych czasów 
w niemal niezmienionym kształcie. Rolę 

miejsca kultu pełniła przez ponad pół wie-
ku. Gdy jednak w Opolu zbudowano nową 
synagogę, większą i znacznie bardziej oka-
załą, ta dawna zmieniła charakter. Uloko-
wał się tu zakład drukarski. Od 2006 r. rzą-
dzi tu słowo mówione i obraz, bo w dawnej, 
starej synagodze mieści się opolski oddział 
3. Programu Telewizji Polskiej. Telewizja Re-
gionalna to przede wszystkim bieżące infor-
macje z województwa, także publicystyka, 
programy tematyczne.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga, liczba miejsc ograniczona! 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc pod 
nr tel. 77 4232791

7 września

Organizator:
→ Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu
45-010 Opole, ul. Szpitalna 1 t 605605300 
@ sekretariat.opole@tvp.pl ↗ www.opole.tvp.pl

OPOLE

zwiedzanie

Edmund Jan Osmańczyk – 
wystawa biograficzna

projekcja, prezentacja, 
wystawa

7-15 września

10.00-18.00 zapraszamy od Muzeum Uni-
wersytetu Opolskiego w Opolu na wysta-
we, przybliżająca życie oraz działalność 
Edmunda Jana Osmańczyka. Pisarza, pu-
blicysty, poety i dziennikarza. Polityka i po-
litologa. Posła wielu kadencji Sejmu i se-
natora III RP.
Wernisaż połączony będzie z projek-
cją filmu Człowiek z pomnika. Rzecz 
o Edmundzie Osmańczyku w reżyserii 
Leszka Myczki. Ekspozycja w tym wypad-
ku uatrakcyjniona będzie autentycznym 

wyposażeniem. Wnuk senatora Edmunda 
Jana Osmańczyka, Pan Szymon Ostrow-
ski, przekazał na ten cel – jako darowiznę 
bądź depozyt – liczne obiekty z dawnego 
wyposażenia mieszkania senatora: zabyt-
kowe meble, dokumenty, fotografie oraz ro-
dzinne pamiątki. Do ekspozycji od początku 
włączono też wybrane eksponaty z kolekcji 
własnej Muzeum.
Wystawa będzie dostępna w Muzeum do 
końca 2019 roku.

Organizator:
→ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
45-040 Opole, ul. Kopernika 11 t 77 541 59 50 
@ kasiam@uni.opole.pl ↗ www.muzeum.uni.opole.pl

OPOLE
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W splocie historii – zwiedzanie 
Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

14.00 –18.00 zapraszamy do zwiedzania 
zabytkowego gmachu Opolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Wejścia o godz. 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 i 16.00 w pięciu grupach. 
W tym miejscu już w X wieku istniał gród 
piastowski, wchodzący w skład państwa 
Mieszka I, będący ośrodkiem władzy regio-
nalnej. Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie 
nieprzerwanie od średniowiecza, aż do dziś 
sprawowana jest funkcja administracyjna. 
Zbiórki osób zainteresowanych odbędą się 
w holu na parterze urzędu. Zwiedzającym 

udostępnione zostaną podziemia, piw-
niczka na wino prezydenta rejencji, Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, wystawa 
sprzętu obrony cywilnej, sale konferencyj-
ne, zabytkowa winda typu paternoster oraz 
gabinet wicewojewody. Gości przywita oso-
biście Pani Violetta Porowska, Wicewo-
jewoda Opolski. Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszamy!

Zapisy grup na mail: rpierzga@opole.uw.gov.pl 
(w temacie proszę napisać zwiedzanie OUW). 

7 września

Organizator:
→ Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
45-082 Opole, ul. Piastowska 14 t 77 452 41 25
@ rpierzga@opole.uw.gov.pl ↗ www.opole.uw.gov.pl

OPOLE

zwiedzanie

Multimedialna wystawa prac 
Jana Cybisa wystawa

7-8 września

15.00-19.00 serdecznie zapraszamy na mul-
timedialną wystawę prac Jana Cybisa.
Dzięki najnowszym technologiom, twórcy 
wystawy otaczają widza barwami i posta-
ciami z obrazów Jana Cybisa. Malarz zdołał 
wypracować własny, łatwo rozpoznawalny 
styl – ekspresyjnie, grubo kładziona farba, 
bogata faktura. Istotą tej twórczości była 
nie treść, ale malarska forma, jaką przybie-
rał wycinek natury na płótnie.
Za sprawą projekcji motion design oraz wi-
deo mappingu przekroczymy barierę ramy 
obrazu i „zanurzymy” się w jego ożywionym 
wnętrzu. Odwiedzający wystawę wspólnie 
stworzą instalację przestrzenną, inspirowa-
ną twórczością artysty, aktywnie uczestni-
cząc w wystawie.

W zestawie obrazów prezentowanych w for-
mie multimedialnej wystawy prześledzić 
możemy całą rozpiętość twórczości Cybi-
sa – od najstarszego zachowanego obra-
zu olejnego, malowanego w Paryżu w 1925 
roku aż po te ostatnie, powstające tuż przed 
śmiercią malarza. Obrazy pochodzą z kolek-
cji należącej do Muzeum Śląska Opolskie-
go – największej w Polsce muzealnej kolek-
cji prac Jana Cybisa.

Wystawa prezentowana będzie na Sce-
nie Modelatornia Teatru im. Jana Kocha-
nowskiego w Opolu w dniach 7.09.2019 
oraz 8.09.2019 w godz. 15.00-19.00. Wstęp 
bezpłatny.

Organizator:
→ Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole, Pl. Teatralny 12 t 77 454 59 41
@ bilety@teatropole.pl ↗ www.teatropole.pl

OPOLE
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Dzieje Ozimka – performance 
historyczny w Opolu

16.00 –18.00 zapraszamy na Plac Jana Paw-
ła II przy ul. Ozimskiej w Opolu na przed-
stawienie uliczne o Ozimku w wykonaniu 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Te-
mat przedstawienia ma nawiązywać do cie-
kawej historii Ozimka, którego symbolem 
jest najstarszy most żeliwny w Europie, któ-
ry w 2017 r. został wpisany na prezydenc-
ką listę Pomników Historii. Plac Jana Paw-
ła II natomiast jest zlokalizowany przy ul. 
Ozimskiej, która prowadzi historycznie do 
Ozimka, z którym w XIX w. Opole prowadzi-
ło ożywioną działalność gospodarczą. Wy-
darzenie zrealizowane zostanie w ramach 

projektu pt. Przebudowa placów miejskich 
w Opolu, który Fundacja Dla Dziedzictwa-
realizuje w partnerstwie z Miastem Opole.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

7 września

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org 
↗ www.dladziedzictwa.org

OPOLE

spektakl

inneDrzewo splecione z piosenką

9 września

17.00-19.00 zapraszamy na happening przy 
ul. Barlickiego pod hasłem Drzewo splecio-
ne z piosenką. Spotykamy się pod Drzewem 

Karola Musioła (dąb szypułkowy – Pomnik 
Przyrody).

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Opola
Opole, staw Barlickiego t 77 441 09 69 
@ tpo.opole@wp.pl ↗ www.tpo.opole.pl

14 września

Życie wpisane 
w tradycję

10.00 - 15.00  zapraszamy na wystawe, któ-
ra  będzie przebiegać dwutorowo: w gablo-
tach będą wystawione pamiątki rodzin-
ne, natomiast żywą historią będą postaci 
w strojach z okresu, ubrani i umundurowa-
ni studenci i przyjaciele z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Opolskiego.

wystawa

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego,
Archiwum Państwowe w Opolu
Archiwum Państwowe w Opolu t 608691912
@ magdalenapp11@wp.pl

OPOLE

OPOLE



60 61

ED
D

op
ol

sk
ie

Zwiedzanie Zamku Górnego - 
najbardziej tajemniczej budowli 
Opola

11.00-16.00 zapraszamy do zwiedza-
nia Zamku Górnego w Opole. Stał on we 
wschodniej części miasta w obrębie murów 
obronnych, nieopodal Bramy Gosławickiej. 
Z uwagi na położenie przyjęto nazywać go 
Zamkiem Górnym.
Dzieje Zamku Górnego stanowią dużą za-
gadkę dla badaczy, to najbardziej tajemni-
cza budowla Opola. Nieliczne dokumen-
ty poświadczają jego istnienie. Przyjmuje 
się, że budowa Zamku Górnego nastąpiła 

w latach 1382 – 1387 , za czasów księcia 
Władysława II Opolczyka, który na scenie 
politycznej ówczesnej Europy uchodził 
za ważnego polityka. Książę był fundato-
rem klasztoru Paulinów na Jasnej Górze 
w Częstochowie, w 1382 roku, któremu to 
klasztorowi przekazał obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem.
Zwiedzanie Zamku odbywa się z przewod-
nikiem, trwa około 40 minut. Uwaga - 50 % 
zniżki – 5 zł normalny , 3 zł ulgowy.

14-15 września

Organizator:
→ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Opole, ul. Osmańczyka 22 t 77 4415020 t 609648509
@ a.snigorska@mosir.opole.pl ↗ www.zamekgorny.opole.pl

OPOLE

zwiedzanie

Plebiscytowe Opole wystawa

14 września

15.00 pomimo długoletniego oderwania 
Śląska od Polski, mieszkańcy Górnego Ślą-
ska zachowali w życiu codziennym kulturę 
i mowę polską. Propolskie nastroje i nadzie-
ja na połączenie z Ojczyzną wzrosły wraz 
z zakończeniem pierwszej wojny światowej 
i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Wystawa Plebiscytowe Opole jest wystawą 
multimedialną stworzoną wspólnie z Te-
atrem Dramatycznym im. Jana Kochanow-
skiego w Opolu, Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Opo-
lu oraz PIN - Instytutem Śląskim w Opo-
lu. Na wystawie zaprezentujemy materiały 

ilustrujące sytuację Polaków w mieście 
i jego okolicy oraz dążenia do zmiany gra-
nic na korzyść Polski w końcowej fazie 
pierwszej wojny światowej oraz po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. Mate-
riały będą pochodzić m. in. ze śląskich ga-
zet wydawanych w tamtym okresie.

Organizatorzy:
→ Stowarzyszenie Nasz Grodziec i Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy 
w Opolu, PIN – Instytut Śląski w Opolu i Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Opole, Plac Teatralny 12  t 608389784
@ admin.grodziec@gmail.com ↗ www.grodziec.eu

OPOLE
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Przestrzeń otwarta jako splot 
kulturowych i społecznych 
odniesień

10.00 –15.00  zapraszamy na plener malar-
ski pt. Przestrzeń otwarta jako splot kultu-
rowych i społecznych odniesień, który po-
prowadzi Beata Tarnowska. Temat pleneru 
nawiązuje do trudnej i ciekawej historii pla-
cu Sebastiana w Opolu, który od wieków 
był areną ważnych wydarzeń w dziejach 
miasta. Organizator zapewnia sztalugi, po-
dobrazia, pędzle, papier, ołówki, węgiel 
i akryle. Uczestnicy, którzy chcieliby wyko-
nać swoje prace w innej technice muszą 
zabrać własne materiały (farby olejne, pa-
stele itp.). Spotkanie uczestników pleneru 

przy stanowisku Fundacji Dla Dziedzic-
twa w okolicach Placu Sebastiana w Opo-
lu. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. 
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 
biuro@dladziedzictwa.org

Fundacja Dla Dziedzictwa w partnerstwie 
z Miastem Opole realizuje projekt pt. Prze-
budowa placów miejskich w Opolu.

14 września

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org 
↗ www.dladziedzictwa.org

OPOLE

warsztaty

Zwiedzanie Wieży Piastowskiej zwiedzanie

14-15 września

11.00 –16.00  zapraszamy do zwiedzanie 
Wieży Piastowskiej w Opolu z dużym ra-
batem! Wieża Piastowska w Opolu to pozo-
stałość po nieistniejącym dziś Zamku Pia-
stowskim, zlokalizowanym na odrzańskiej 
wyspie Pasiece, w części zwanej Ostrów-
kiem. Należy do najstarszych w kraju zabyt-
ków architektury obronnej.
Jest symbolem Opola oraz województwa 
opolskiego. W latach 2013 – 2014 dokonano 
gruntownej renowacji obiektu, największej 
od lat 30 – tych XX wieku. Celem prac był 
nie tylko remont, ale także adaptacja do 
celów turystycznych. Dziś Wieża Piastow-
ska to nowoczesne muzeum multimedial-
ne. Zwiedzanie trwa około 40 minut wraz 

z opieką przewodnika. Uwaga -  50 % zniż-
ki – 5 zł normalny , 3 zł ulgowy.

Ze względu na duże zainteresowanie, dla Państwa 
komfortu zalecamy wcześniejsze rezerwacje pod 
numerem telefonu: tel. 77 4415020

Organizator:
→ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Opole, ul. Piastowska 14  t 77 441 50 20, 609648509
@ a.snigorska@mosir.opole.pl ↗ www.wiezapiastowska.pl

OPOLE
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Wodna Akademia - zajęcia 
edukacyjne o wodzie

11.00 –13.00 zapraszamy na Wodną Akade-
mię, czyli warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 
lat. Wodna Akademia to zajęcia edukacyjne 
o roli wody w naszym codziennym życiu. Są 
częścią szerszej kampanii mającej na celu 
promocję picia opolskiej wody kranowej – 
Wody Opolanki. 

Poruszane zagadnienia związane są z po-
znaniem środowiska lokalnego w kontek-
ście wody i jej znaczenia dla życia czło-
wieka. Zajęcia mają uczyć przez zabawę 
i prowadzone są w formie warsztatów po-
zwalających doświadczyć otaczający nas 
świat. Podczas ich trwania dzieci będą 

miały okazję wziąć udział w grach i kon-
kursach oraz dowiedzą się, m.in., że opolska 
woda kranowa Woda Opolanka pochodzi 
z głębi ziemi, a jej picie jest całkowicie bez-
pieczne dla zdrowia, a także ekologiczne.

14 września

Organizator:
→ Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
45-222 Opole, ul. Oleska 64 t 77 443 56 87
@ marketing@wikopole.com.pl ↗ www.wikopole.com.pl

OPOLE

zajęcia edukacyjne

Pokaz malowania wzoru 
opolskiego rzemiosło, warsztaty

14 września

11.00-18.00 zapraszamy na Plac Wolności 
w Opolu na pokaz malowania tradycyjne-
go, kwiatowego motywu Śląska Opolskiego. 
Wzór opolski to, obok motywów łowickich 
czy kaszubkich, tradycyjny element polskie-
go folkloru ludowego. 

Sam wzór opolski pochodzi z kroszonek, 
czyli wielkanocnych jaj zdobionych tech-
niką rytowniczą. W latach 60. XX w. padł 
pomysł, aby wzory przenieść na bardziej 
trwały materiał. Zadania tego podjęła się 

twórczyni ludowa – Stefania Okos (później 
Topola). Wzory początkowo przenoszono 
wyłącznie na porcelit, dopiero pod koniec 
lat 60. zaczęto do tego celu wykorzysty-
wać białą porcelanę. Dzisiaj wzory pojawia-
ją się także na przedmiotach użytkowych, 
jak: torby, koszulki, breloki i wiele innych. 
Kwiaty znajdujące się na wzorze także nie 
są przypadkowe. Dostrzeżemy tu tylko te, 
które znaleźć można na opolskich łąkach: 
niezapominajki, chabry, słoneczniki, maki 
czy stokrotki.

Organizator:
→ Opolskie Dziouchy
t 692517934 @ opolskiedziouchy@gmail.com
↗ www.opolskiedziouchy.pl

OPOLE
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Subotnik – spacer 
z dr. Krzysztofem Spałkiem

15.30 –18.00 zwiedzanie parku w Prószkowie 
i rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki.
Zapraszamy do zwiedzania parku w Prósz-
kowie. Miejsce zbiórki: Galeria Sztuki Współ-
czesnej, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
Ilość miejsc ograniczona!
Szczegóły na stronie www.galeriaopole.pl

→ Park w Prószkowie
Zabytkowy park dawnego Królewskie-
go Instytutu Pomologicznego z licznymi 
gatunkami roślin egzotycznych, pocho-
dzącymi, m.in. z południowej Europy, Bli-
skiego Wschodu, Chin, Indii, Ameryki Pół-
nocnej, Ameryki Południowej, Afryki. Do 
1895 r. w prószkowskim parku wysadzono 
900 gatunków drzew i krzewów, a ogól-
na liczba ich odmian sięgała wtedy kilku 
tysięcy. W latach 20. i 30. XX w. na terenie 
parku prowadzono systematyczne badania 
nad rozmieszczeniem ptaków, gdyż w jego 

sąsiedztwie znajdowała się pierwsza na Ślą-
sku stacja ochrony ptaków.
→ Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki
Rezerwat florystyczny w Nowej Kuźni koło 
Prószkowa. Dawny staw młyński. Jego 
przedmiotem ochrony jest bardzo rzadka, 
objęta ochroną w Polsce roślina – kotewka 
orzech wodny oraz liczne gatunki ptaków 
wodno-błotnych.

14 września

Organizator:
→ Galeria Sztuki Współczesnej
45-056 Opole, pl. Teatralny 12  t 77 402 12 35 
@ info@galeriaopole.pl ↗ www.galeriaopole.pl

OPOLE-PRÓSZKÓW

zwiedzanie, spacer, 
wycieczka

Prezentacja witryny interneto-
wej poświęconej Powstaniom 
Śląskim oraz bazy danych Znajdź 
powstańca projekcja,  prezentacja

14 września

16.00 –19.00 zapraszamy na prezentację 
witryny internetowej poświęconej Powsta-
niom Śląskim oraz bazy danych Znajdź 
powstańca.

Witryna zawierać będzie najciekawsze ma-
teriały zgromadzone w Archiwum w Opo-
lu i Katowicach poświęcone Powstaniom 
Śląskim. Jej ważną częścią będzie baza 
Znajdź powstańca służąca do wyszukiwa-
nia nazwisk osób, które występują w aktach 

w kontekście powstań oraz wskazująca kon-
kretne materiały, z którymi można się za-
poznać, aby odkryć historię osób bliskich.

Organizator:
→ Archiwum Państwowe w Opolu
Opole, ul. Zamkowa 2 t 77 454 55 36
@ a.wojnar@opole.ap.gov.pl  ↗ www. opole.ap.gov.pl

OPOLE
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Plac św. Sebastiana – 
historyczny zakątek Opola

16.00 –17.00 zapraszamy na prelekcję, którą 
poprowadzi archeolog Krzysztof Spycha-
ła. Zbiórka pod kościołem św. Sebastiana 
o godz. 16.00.
Dzisiejszy plac św. Sebastiana powstał 
w XVII w. w wyniku wyburzenia pięciu bu-
dynków zniszczonych w wyniku jednego 
z kolejnych pożarów miasta, z których je-
den z najstraszliwszy miał miejsce 28 sierp-
nia 1615 roku. Na planie Opola wykonanym 
w 1734 r. przez Daniela Pezolda, w miejscu 
obecnego Placu św. Sebastiana wyraźnie 
widać niezabudowany plac opisany jako 
Freier Platz, czyli wolny plac. W legendzie 
do planu teren placu opisany jest jako wol-
ne miejsce powstałe na pogorzelisku pięciu 
kamienic. Z czasem gruzowisko uprzątnię-
to, a na powstałym placu odbywał się targ 
bydlęcy i garncarski. Prawdopodobnie po 
pożarze miasta 30 maja 1739 r. i zniszcze-
niu zabudowań w pobliżu kaplicy św. Seba-
stiana, plac ten ostatecznie przeznaczono 
na targowisko dla garncarzy. Nawiązywała 

do tego nazwa placu Töpfer Markt widocz-
na na planie Opola z 1750 r. autorstwa ślą-
skiego rysownika Friedricha Bernharda 
Wernera.
Po wzniesieniu w 1711 r. kaplicy wotywnej św. 
Sebastiana (jeszcze podczas trwania prac 
budowlanych w latach 1681 – 1710) na pla-
cu odbywały się procesje ku czci śś. Seba-
stiana i Rocha. Władze miasta ustanowiły 
20 stycznia dniem świątecznym ku czci św. 
Sebastiana. Opolanie czcili też 16 sierpnia, 
czyli dzień św. Rocha, patrona chroniącego 
przed chorobami zakaźnymi. W tych dniach 
na placu św. Sebastiana odbywały się uro-
czyste procesje, a podczas mszy św. ksiądz 
głosił kazania w języku polskim.

Fundacja Dla Dziedzictwa w partnerstwie 
z Miastem Opole realizuje projekt pt. Prze-
budowa placów miejskich w Opolu.

14 września

OPOLE

prelekcja, zwiedzanie

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org ↗ www.dladziedzictwa.org

Przeszłość spleciona z przyszło-
ścią... w służbie archeologii warsztaty

14 września

17.00 –18.30 zapraszamy do Archiwum Pań-
stwowego w Opolu na warsztaty archeolo-
giczne. Archeologia uważana jest za na-
ukę działającą tylko dla przeszłości. Dzięki 
archeologii i jej miłości do dziedzictwa 
kulturowego powstały najnowsze meto-
dy dokumentacji, które wykorzystuje się 
w przemyśle, architekturze. Wzory zabyt-
ków, zdobnictwo i dawne tradycje wyko-
rzystywane są również w najnowszych tren-
dach mody.
Dawne tradycje zamknięte w zabytkach, nie 
muszą być obrośnięte kurzem. Wykorzysta-
ne w sposób nowoczesny – wzory z tkanin, 

pierścieni, kamieni wikińskich, okładzin 
noży czy pięknych ozdób kobiecych, mogą 
posłużyć we współczesnych czasach… a naj-
nowsze technologie skanowania i drukowa-
nia 3D, nie służą tylko archeologii, ale innym 
dziedzinom, które zmieniają dla nas świat..

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego 
→ Archiwum Państwowe w Opolu
Opole, ul. Zamkowa, Archiwum Państwowe w Opolu t 608691912
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.historia.uni.opole.pl

OPOLE
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Punkt konsultacyjny Archiwa 
rodzinne oraz szkolenia z zakresu 
zabezpieczania archiwów 
prywatnych

16.00 –19.00 zapraszamy do odwiedzenia 
punktu konsultacyjnego Archiwa rodzin-
ne oraz skorzystania z możliwości wzięcia 
udziału w warsztatach poświęconych za-
bezpieczaniu materiałów przechowywa-
nych w domowych archiwach.
W ramach punktu konsultacyjnego pro-
mować będziemy ideę zbierania pamiątek, 
które oprócz dokumentowania historii ro-
dziny mogą się przyczynić do poszerzenia 
naszej wiedzy na temat historii miasta czy 
regionu. Zaprezentujemy możliwości za-
bezpieczenia tychże materiałów w postaci 

kopii cyfrowych oraz możliwości przekaza-
nia ich do zasobu Archiwum Państwowego. 
Podzielimy się wiedzą na temat zabezpie-
czania domowych archiwów, aby jak naj-
dłużej służyły przyszłym pokoleniom.

14 września

Organizator:
→ Archiwum Państwowe w Opolu
Opole, ul. Zamkowa 2 t 77 454 55 36
@ a.wojnar@opole.ap.gov.pl  ↗ www.opole.ap.gov.pl

OPOLE

warsztaty
Prudnicki splot - 
dzieje fabryki Frotex

17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy fo-
tografii opowiadającej historię prudnickiej 
fabryki tkackiej FROTEX w Prudniku od cza-
sów jej powstania, przez lata świetności, 
aż po dziś dzień, okresu jej upadłości i ru-
iny zarówno przemysłu, jak i architektury 
obiektu. Wystawa będzie wydrukowana na 
planszach 80×100 PCV z możliwością pre-
zentacji na wolnym powietrzu.

14 września

Organizatorzy:
→ LOFT GALLERT Mariusz Przygoda
dom Expo Opole, ul. Kępska 8 t 503159640 
@ foto@loftstudio25.pl ↗ www.loftgallery.com.pl
partner:
→ Loft Studio

wystawa

OPOLE
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Wystawa : 
Ślązacy dla Niepodległej. 
Trwanie-wiara-nadzieja-walka wystawa

7 września

15.00 zapraszamy na wystawę Ślązacy dla 
Niepodległej. Trwanie-wiara-nadzieja-
-walka do Urzędu Wojewódzkiego w Opo-
lu. Opole jako siedziba Międzysojuszniczej 
Komisji Rządzącej dla Górnego Śląska i ze 
stacjonującymi wojskami sił ententy stało 
się w czasie plebiscytu centrum wydarzeń 
międzynarodowych, identyfikowanym na 
mapie Europy. Wystawa będzie ukazywała 
aktywność miejscowego środowiska pol-
skiego. Na planszach wystawowych poka-
zane zostaną miejsca, które nie są identy-
fikowane historycznie. W sposób ciekawy 
i atrakcyjny wizualnie pokażemy nie tyl-
ko wielką politykę światową, która pojawi-
ła się w trakcie wersalskim w artykule 88 

dotyczącym Śląska, ale także codzienne ży-
cie na pograniczu. Pojawią się nazwiska lo-
kalnych działaczy polskich: Damboń, Kora-
szewski, Koszyk czy Poliwoda oraz polskie 
inicjatywy, takie jak Gazeta Opolska, czy 
manifestacje z okazji świąt narodowych.

Organizatorzy:
→ Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
→ Muzeum Śląska Opolskiego
→ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
→ Archiwum Państwowe w Opolu
t 533336306 @ a.haas@instytutslaski.com  ↗ www.instytutslaski.com

OPOLE

Łukasz
MRZYGŁÓD Konserwacja gotyckiego tryptyku z Kostowa

Konserwatorzy dla Opola

10.00 zapraszamy na spacer tematyczny po 
mieście związany z prezentacją wybranych 
realizacji konserwatorskich. Wydarzeniu to-
warzyszyć będzie wystawa przedstawiająca 
sylwetki konserwatorów zabytków, związa-
nych z Opolszczyzną. Ich żmudna i często 

anonimowa praca przyczyniła się do odkry-
cia i zachowania wielu zabytków, które są 
częścią lokalnego dziedzictwa. Rozpoczę-
cie spaceru o godzinie 10.00  w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Opolu, a zakończenie 
w Muzeum Wsi Opolskiej.

7 września

Organizator:
→ Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Opolski
t 601730639 @ iwona-solisz@o2.pl

OPOLE

spacer, zwiedzanie, wystawa

Formowanie z papieru - 
splot na twórczym placu!

rzemiosło, kulinaria, warsztaty

10.00 - 13.00  zapraszamy na warsztaty wi-
kliniarskie na pl. św. Sebastiana w Opolu, 
które poprowadzi Magdalena Pach - twór-
czyni ludowa, która tworzy dzieła z papieru.

Fundacja Dla Dziedzictwa w partnerstwie 
z Miastem Opole realizuje projekt pt. Prze-
budowa placów miejskich w Opolu.

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org
 ↗ www.dladziedzictwa.org

15 września

OPOLE
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Samodzielne rzeźbienie na placu 
garncarzy w Opolu

spotkanie z twórcą, 
warsztaty

15 września

14.00-17.00 zapraszamy na warsztaty rę-
kodzielnicze, które poprowadzi Stanisław 
Pietrusa – rzeźbiarz i medalier.
Warsztaty odbędą się w plenerze, w pobliżu 
placu św. Sebastiana, dawnym placu garn-
carzy. Artysta, Stanisław Pietrusa jest ab-
solwentem wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych; długoletni nauczyciel w Zespo-
le Szkół Plastycznych w Katowicach, au-
tor licznych realizacji i rzeźb plenerowych, 
nagradzany w kraju i za granicą. Podczas 
otwartych zajęć w Opolu, przybliży on me-
tody oraz sposoby rzeźbienia w drewnie. 

Na przygotowanym materiale uczestnicy 
przy pomocy prostych narzędzi, jak dłuta 
i pobijaki będą mogli wykonać własną pła-
skorzeźbę na zadany temat. Podczas warsz-
tatów możliwe będą konsultacje z artystą. 
Serdecznie zapraszamy!

Fundacja Dla Dziedzictwa w partnerstwie 
z Miastem Opole realizuje projekt pt. Prze-
budowa placów miejskich w Opolu.

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org ↗ www.dladziedzictwa.org

OPOLE

Oprowadzenie po wystawie 
Salon Jesienny

16.00 –18.00 zapraszamy do zwiedzania 
wystawy Salon jesienny w Galerii Sztuki 
Współczesnej w Opolu.
Salon Jesienny – to wystawa konkursowa, 
która jest przeglądem twórczości artystów 
związanych z opolskim okręgiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Wystawa ma 
charakter cykliczny, a jej pierwsze edycje 
odbyły się na przełomie lat 50. i 60. XX w. 
Ideą tej konkursowej wystawy jest pokaza-
nie tego, czym obecnie zajmują się opolscy 
twórcy, jakie są trendy w opolskim środowi-
sku artystycznym.

15 września

Organizator:
→ Galeria Sztuki Współczesnej
t 77 402 12 35 @ info@galeriaopole.pl ↗ www.galeriaopole.pl

OPOLE

wystawa
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Splot światła i cienia. Warsztaty 
fotograficzne warsztaty

15 września

18.00-12.00 zapraszamy na warsztaty fo-
tograficzne pt. Splot światła i cienia, które 
poprowadzi opolski fotograf Paweł Uchor-
czak. Warsztaty odbędą się w plenerze, 
w otoczeniu placu św. Sebastiana w Opolu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wy-
magana jest wcześniejsza rezerwacja 
miejsc. Zgłoszenia prosimy wysyłać na ad-
res puchorczak@gmail.com. Serdecznie 
zapraszamy!
Paweł Uchorczak – miłośnik fotografii kra-
jobrazowej, rodowity Opolanin. Fotogra-
fia jest dla niego oderwaniem się od co-
dzienności. Wychodzi z założenia, że chwile 

w życiu są zbyt ulotne, dlatego też fotogra-
fuje by zatrzymać je na dłużej. Przepięk-
ne barwy, bajkowe krajobrazy pozwalają 
się nam przenieść do świata marzeń, który 
tak naprawdę jest w zasięgu naszych oczu, 
tylko trzeba nauczyć się na otaczający nas 
świat patrzeć. 

Fundacja Dla Dziedzictwa w partnerstwie 
z Miastem Opole realizuje projekt pt. Prze-
budowa placów miejskich w Opolu.

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
t 606394451 @ biuro@dladziedzictwa.org 
↗ www.dladziedzictwa.org

OPOLE

Wycieczka do działu żelek 
Zakładów Przemysłu 
Cukierniczego Otmuchów S.A.

12.00 –13.30 zapraszamy bardzo serdecznie 
na niezwykłą wycieczkę, której celem jest 
pokazanie iż dziedzictwo to nie tylko za-
bytki. Dziedzictwo to określenie wielowy-
miarowe. Ta jedyna w swoim rodzaju wy-
cieczka zabierze uczestników do Zakładów 
Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Zakłady wpisują się w dziedzictwo miasta 
Otmuchowa już od ponad pół wieku do-
kładnie od 1952 roku.

Znane są z takich produktów jak niepowta-
rzalne chrupki Bingo. Producent niezliczo-
nej gamy produktów w tym m.in przekąsek 

śniadaniowych. Wycieczka zabierze uczest-
ników do najmłodszego działu mianowicie 
działu żelek. Podczas wycieczki uczestnicy 
dowiedzą się o samej produkcji oraz histo-
rii zakładu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wycieczka 
odbędzie się 7 września w sobotę o godz. 
12.00. Zapisy na wycieczkę będą przyj-
mowane do środy 4 września pod nr tel. 
798982225. Podczas wycieczki po zakła-
dzie obowiązywał będzie całkowity i bez-
względny zakaz fotografowania.

OTMUCHÓW

7 września

Organizator:
→ Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW S.A.
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com  ↗ www.grupaotmuchow.pl
partner:
→ Wortal  Otmuchoeskie zabytki i osobliwości

wycieczka, spacer
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wystawaOtmuchów na dawnej pocztówce

7 września

18.00 wernisaż wystawy pt. Otmuchów na 
dawnej pocztówce eksponowanej w sali 
SEZAM. Będzie to wystawa wyjątkowa, pre-
zentująca miasto na dawnych pocztów-
kach, na których niejednokrotnie utrwalono 

obraz miasta, który już niestety nie istnieje. 
Celem wystawy jest zwrócenie uwago na 
dziedzictwo jakie kiedyś posiadał Otmu-
chów i to, które się zachowało. Wystawę 
będzie można oglądać do 30 września br.

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225  @ otmuchow24@gmail.com ↗ www.otziootmuchow.co.nf

13 września

II Gala Nagrody 
Otmuchowski 
Panoramicon

19.00–21.00 zapraszamy na II Galę Nagrody 
Otmuchowski Panoramicon, która zostanie 
wręczona po raz drugi w historii. Nagroda 
została ustanowiona przez Wortal Otmu-
chowskie zabytki i osobliwości, i jest wrę-
czana za działania w dziedzinie szeroko 
pojętej kultury. Podczas gali odbędzie się 
wstęp artystyczno-wokalny poprzedzający 
wręczenie II Otmuchowskiego Panoramico-
nu. Gala odbedzie się w Kinie Podzamcze.

inne, koncert

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.otziootmuchow.co.nf

OTMUCHÓW

OTMUCHÓW

Śladami zachowanych 
i nieistniejących inskrypcji 
historycznych

13 września | piątek
14.00 –16.00   

14 września | sobota
14.00 –16.00   

15 września | niedziela
14.00 –16.00  

Zapraszamy Państwa na spacery edukacyj-
ne, których celem będzie odnalezienie ist-
niejących inskrypcji historycznych na za-
bytkowych obiektach Otmuchowa. Miejsce 
zbiórki - pod ratuszem miejskim.

OTMUCHÓW

13,14,15 września

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com ↗ www.otziootmuchow.co.nf

wycieczka, spacer, 
zwiedzanie
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Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Paczkowie zwiedzanie

7 września

12.00 bezpłatne zwiedzanie z przewod-
nikiem Polskiego Carcassonne - Pomnika 
Historii.
W programie zwiedzania Polskiego Carcas-
sonne: wejcie na Wieżę Wrocławską, Wie-
żę Ratuszową, zwiedzanie Kościoła pw. św. 
Jana Ewangelisty, Domu Kata, Centrum 
Informacji Turystycznej, oraz kościóła pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

14.00 bezpłatne zwiedzanie z przewodni-
kiem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
Zbiórka uczestników pod Ratuszem Miej-
skim, Rynek 1, 48-370 Paczków. 

Zapisy na zwiedzanie z przewodnikiem, będzie 
prowadzić: Biuro TeraTour, adres: Rynek 1, 48-370 
Paczków, tel.+48 796030025, biuro@zwiedzanie.
paczkowa.pl

Organizatorzy:
→ Gmina Paczków i Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, Rynek 1 t 77 431 67 91
@ promocja@paczkow.pl ↗  www.paczkow.pl

PACZKÓW

7 września

wystawa

Świadek Niepodległej. 
Wincentego Jungowskiego 
podróż do Niepodległej Polski

9.00 –13.00 zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy, która ma na celu przypomnienie 
jednego z najwybitniejszych mieszkań-
ców 1. poł. XX w., działacza społecznego 

i politycznego, p.o. burmistrza Praszki, Po-
wstańca Śląskiego, więźnia niemieckiego 
obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

Organizator:
→ Muzeum w Praszce
46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 15 t 34 359 11 85
@ muzeum@praszka.pl ↗  www.muzeum.praszka.pl

14-15 września

Moniuszko w Proślicach

11.00,  14,00,  17.00  - koncerty utworów Sta-
nisława Moniuszki w pałacu w Proślicach. 
Będzie można zwiedzić obiekt pałacowo-
parkowy i poznać fascynującą historię rodu 
Watzdorfów, dawnych właścicieli pałacu.
Serdecznie zapraszamy!

koncert, zwiedzanie

Organizator:
→ Przedsiębiorstwo Agroturystyczne Hetman Roma 
Byczyna SP.Z O.O.
46-220 Byczyna, Pałac Proślice t 501388798
@ kn54@wp.pl ↗ www.hrbyczyna.pl

PRASZKA

PROŚLICE
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spotkanie z twórcąSpotkanie z Panią Franciszką 
Wiśniewską twórczynią ludową

7-8 września

12.00-16.00 Muzeum Dawnego Piękna 
i Symboliki – zaprasza na spotkanie z Pa-
nią Franciszką Wiśniewską liczącą sobie 
już 98 lat! Pani Franciszka od kilkudziesiąciu 

lat zajmuje się hafciarstwem artystycznym. 
Jest to zatem rzadka okazja do osobiste-
go spotkania z Artystką ludową oraz z Jej 
Dziełami!

Organizator:
→ Muzeum Dawnego Piękna i Symboliki – Andrzej Biernacki
48-200 Prudnik, ul. Piastowska 59/2 t 537462256
@ mdpisporaj@interia.pl

12 września

Prudnicki splot

18.00 - 20.00 zapraszamy na prelekcję Mar-
cina Husaka – pracownika Muzeum Zie-
mi Prudnickiej pt. Prudnicki splot – polskie 
akcenty w monografiach miasta Prudni-
ka na Górnym Śląsku autorstwa Augusti-
na Weltzla (1870) i Johannesa Chrząsz-
cza (1912).
Spotkanie odbędzie się w Arsenale przy 
ul. Bolesława Chrobrego 5 Prudniku.

wystawa

Organizatorzy:
→ Muzeum Ziemi Prudnickiej
t 77 406 80 60 @ biuro@muzeumprudnik.pl
↗  www.muzeumprudnik.pl

PRUDNIK

PRUDNIK

Przęśliki tkackie w pradziejach 
i średniowieczu wystawa, warsztaty

14 września

13.00-16.00 zapraszamy na otwarcie wysta-
wy archeologicznej Przęśliki tkackie w pra-
dziejach i średniowieczu.
Przęśliki są drobnymi, najczęściej glinia-
nymi krążkami obciążającymi wrzeciona. 
Zapobiegały one zsuwaniu się nici, a tak-
że ułatwiały tkanie. Na ekspozycji będzie 

można zobaczyć ciekawy zbiór tych zabyt-
ków z terenu Ziemi Prudnickiej. Wystawie 
towarzyszyć będą warsztaty tkackie dla 
dzieci i dorosłych.

Organizator:
→ Muzeum ZIemi Prudnickiej
Prudnik, Bolesława Chrobrego 5 t 77 406 80 60
@ biuro@muzeumprudnik.pl ↗  www.muzeumprudnik.pl

PRUDNIK
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Polska kolorami opleciona 

15.00 –16.30 zapraszamy najmłodszych na 
barwne warsztaty, nawiązujące do lokal-
nych tradycji i obrzędów ludowych, w na-
strojowej przestrzeni Regionalnej Izby Tra-
dycji. W otoczeniu pamiątek z przeszłości 
regionu stworzymy własne rękodzieła.
Warsztaty plastyczne obejmować będą trzy 
zakresy tematyczne: korony ze słomy, tj. na-
wiązanie do lokalnej tradycji wyplatania ko-
ron dożynkowych; papierowe wianki – zain-
spirowane ludowym strojem i obrzędami 

nocy świętojańskiej; wełniane zamki – za 
pomocą sznurka, wełny, pudełek stworzy-
my makiety opolskich i polskich zabytków. 
Zajęcia odbędą się w Regionalnej Izbie Tra-
dycji, w której eksponowana będzie kolej-
na edycja wystawy Odkurzona przeszłość… 
zapomniane skarby mieszkańców powia-
tu strzeleckiego. Zgromadzone artefakty 
ukażą życie codzienne mieszkańców nasze-
go regionu w XIX i początkach XX stulecia.

14 września

Organizatorzy:
→ Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23 t 77 412 30 13
@ sekretariat@centrum-kultury.eu  ↗ www.centrum-kultury.eu

STRZELCE OPOLSKIE

wystawa, warsztaty
Piknik historyczny 
w Skorogoszczy

prezentacja, zwiedzanie,
biesiada, rekonstrukcja 
historyczna, wystawa

15 września

14.00 Sto lat mody polskiej - wystawa i pre-
zentacja multimedialna na 100-lecie Nie-
podległości, kościoła parafialnego pw. św. 
Jakuba Ap. w Skorogoszczy - oprowadzanie 
ksiądz proboszcz Tomasz Struzik.

16.00 prezentacje artystyczne dzieci i mło-
dzieży, projekt pt. Historia w postaciach 
zapisana - promocja publikacji.

16.30 przejażdżki bryczką po Skorogoszczy 
z udziałem przewodnika opowiadającego 
o ciekawych miejscach tego dawnego mia-
steczka. Możliwość zdobycia punktów do 
odznaki krajoznawczej PTTK pt. Szlakiem 
Wsi-Dawnych Miast. 

17.00  inscenizacja plenerowa - rekonstruk-
cja historyczna – Agresja Sowiecka na Pol-
skę. Tematyką będzie zbrojna napaść przez 
Związek Radziecki na Polskę dokonana 
w dniu 17 września 1939. W tym roku przy-
pada 80. rocznica tych działań przez ZSRR. 

Pokaz wydarzeń historycznych będzie obej-
mował :
→  wkroczenie armii sowieckiej
→ zajęcie miejscowości przez Armię 
Czerwoną
→ ludność cywilną zabraną do niewoli
→ przeszukiwanie mieszkań przez wojsko.

SKOROGOSZCZ
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→ Towarzystwo Rozwoju Lokalnego Zielony Most
t 77 412 10 48 @ dzieba@op.pl ↗ www.skorogoszcz.pl

Rekonstruktorzy w historycznych mundu-
rach z epoki, wyposażeni w broń, przepro-
wadzą działania wojenne. Pokaz będzie 
opatrzony wprowadzeniem w tło historycz-
ne przez narratora i komentowany z ob-
jasnieniem zasad taktyki i prowadzenia 
działań.

19.00 zabawa taneczna dla dorosłych do 
godzin wieczornych.

koordynator wojewódzki:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa
45-023 Opole, ul. Krawiecka 13
Joanna Banik  @ jbanik@nid.pl
↗ www.edd.nid.pl ↗ www.nid.pl

teksty:
→ Organizatorzy, Joanna Banik

fotografie:
→ ze zbiorów: organizatorzy oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa
→ autorstwa: Paweł Uchorczak, Mirosław Dedyk, Mariusz Przygoda
→ na okładce: Przygotowywanie kroszonek przez rodzinę pani Edeltraudy 

Krupop z Kamienia Śląskiego, fot. Mariusz Przygoda

projekt identyfikacji wizualnej edd:
→ Zofia Oslislo-Piekarska, Waldemar Węgrzyn / Printscreen

skład i łamanie:
→ Ewelina Skut

druk:
→ Drukarnia Kolumb 

© wszelkie prawa zastrzeżone 
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
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w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
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Najbardziej interesująca trasa 
turystyki industrialnej w Polsce.

Łączy 42 wyjątkowe obiekty zlokalizowane 
w 26 miejscowościach województwa śląskiego.

Wyrusz w trasę, by dowiedzieć się jak niegdyś wyglądała 
praca górników, jakimi sposobami warzono piwo, jak mieszkali 
pracownicy kopalni i hut oraz czym drukowano prasę. 
Poznaj lepiej szlak pełen industrialnych perełek, 
wyjątkowych przestrzeni i niezwykłych opowieści.

zabytkitechniki.pl

Fot. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zeskanuj kod
SNAP CHAT
i oglądaj na żywo 
 radio RMF
od kuchni.
SNAPCHAT: radio.rmffm

www.rmfon.pl

Dzięki aplikacji RMF ON posłuchasz w swoim 
 telefonie i tablecie radia RMF FM 
oraz 100 innych stacji radiowych   
z portalu RMF ON. 
Pobierz!

NAJLEPSZA MUZYKA

RMF-FM_aplikacja-RMF-ON_148x210.indd   1 17.07.2019   10:00



ogólnopolski konkurs filmowy / nid.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022

droga
do wolności

informacje o konkursie na stronie 
   www.zabytkomania.pl

na twoje zgłoszenie czekamy do 31 października 2019 roku

Laury Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla 
organizatorów wydarzeń w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2018 r. w woj. opolskim

Ogólnopolski temat przewodni 26. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa – „Niepod-
legła dla wszystkich”, dzięki zaangażo-
waniu organizatorów udało się przekłuć 
w sukces. W województwie opolskim 
organizatorzy zorganizowali blisko 270 
wydarzeń w 43 miejscowościach, w któ-
rych udział wzięło ponad 30 tys. osób. 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, chcąc 
uhonorować animatorów i organizato-
rów EDD zorganizował IV Ogólnopolską 
Galę EDD, która odbyła się 7 grudnia 2018r. 
w Warszawie. 
Laureatami NID za organizację EDD 2018 
zostali:
1. Olesno: Burmistrz Sylwester Lewicki, dr 
Bożena Matusiak, Sekretarz Gminy Olesno 
i Małgorzata Jaskulska z promocji.

2. dr Krzysztof Kleszcz, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
3. Stanisław Szynkowski, Stowarzyszenie 
Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej 
im. Ks. dr Jana Dzierżona.
4. Maria Przebindowska, dyrektor biura To-
warzystwa Przyjaciół Opola.
5. Krzysztof Herman, Fundacja „Twierdza 
Nysa”.
6. dr Przemysław Neumann, Dyrektor Fil-
harmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.
Wyróżnienia specjalne przyznano dla:
- Agnieszki Kamińskiej, Dyrektor Depar-
tamentu KST Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego.
- Joanny Wilk i Bartosza Swobody z De-
partamentu KST Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Opolskiego.
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