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miejscowości biorące udział w EDD 2020

Małujowice → 6–7

Barut → 8–9

Biała → 10

Biedrzychowice → 11

Brzeg → 12-22

Brzezina → 23

Byczyna → 24

Centawa → 25

Czeska Wieś → 26

Dobrodzień → 27–29

Głubczyce → 30–31

Głuchołazy → 32–34

Góra św. Anny → 35–36

Grodziec → 37

Grodzisko Ryczyńskie → 38

Jemielnica → 39

Karłowice → 40–41

Kędzierzyn-Koźle → 42–44

Kluczbork → 45–46

Kopice → 47–48

Krzyżowice → 49

Lewin Brzeski → 50

Łambinowice → 51–52

Michałów → 53

Namysłów → 54–60

Nysa → 61–67

Obórki → 68

Olesno → 69

Opole → 70–88

Otmuchów → 89-93

Piotrówka → 94-95

Polska Cerekiew → 96

Poznowice→ 97

Praszka → 98

Prudnik → 99–102

Skorogoszcz → 103

Skarbimierz Osiedle → 104

Skarbiszowice → 105

Strzelce Opolskie → 106

Tułowice → 107

Zagwiździe → 108

Zimna Wódka → 109-110
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Szanowni Państwo,

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt 

społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków 

kultury Starego Kontynentu. Jest mi niezmiernie miło, że pod-

czas tegorocznej wojewódzkiej inauguracji tego święta zabytków 

spotkamy się w Małujowicach, w Powiecie Brzeskim!

 Cieszę się, że zobaczymy się właśnie w Małujowicach, w tutej-

szym Sanktuarium pw. św. Jakuba Apostoła leżącym na legen-

darnej Drodze św. Jakuba. To unikatowy zabytek, który od lat za-

chwyca turystów wczesnogotyckimi malowidłami opisującymi 

Stary i Nowy Testament. Jesteśmy w przededniu wpisania obiek-

tu na prezydencką listę Pomników Historii. Tegoroczna edycja 

Europejskich Dni Dziedzictwa jest idealną formą promocji tego 

unikatowego i wyjątkowego miejsca. Warto poznać jego histo-

rię, do czego serdecznie zachęcam. Dzięki obcowaniu z naszym 

zabytkiem, wydarzenia sprzed kilkuset laty staną się mniej od-

ległe i bardziej zrozumiałe. 

Co roku we wrześniu kraje europejskie, w których organizowane 

są EDD, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności swoje 

dziedzictwo i liczne miejsca kultury. W tych dniach organizowa-

ne są wykłady, prelekcje, wystawy, imprezy towarzyszące i udo-

stępniane są obiekty na co dzień niedostępne. Wszystko po to, 

aby pokazać potencjał dziedzictwa i zamanifestować dumę na-

rodową. W krajach Unii Europejskiej EDD to idea mająca na celu 

upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, to 

idea łącząca różnych organizatorów pod jednym szyldem w jed-

nym celu:  budowy poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo. 

Do zobaczenia w Małujowicach, a także w innych miejscowo-

ściach Powiatu Brzeskiego, którego potencjał dziedzictwa jest 

ogromny i wciąż, niestety, mało wykorzystywany! 

Jacek Monkiewicz
Starosta Powiatu Brzeskiego

Szanowni Państwo,

coroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, zainicjowa-

ne blisko 30 lat temu, od lat są największym świętem zabyt-

ków w Europie. Również w Polsce obchody EDD to jeden z klu-

czowych elementów edukacji i promocji ochrony dziedzictwa 

kulturowego, który znacząco zwiększa świadomość społeczną 

dotyczącą zabytków materialnych i wyjątkowych tradycji kultu-

ralnych naszego kraju.  

Warto podkreślić, że hasło przewodnie obecnej edycji EDD Moja 

droga jest wielowątkowe i daje organizatorom szerokie możli-

wości interpretacyjne. Z pewnością istotny jest wydźwięk tego 

hasła związany z podróżowaniem, choćby szlakami lokalnego 

dziedzictwa i zabytków, a także z poszukiwaniem i odkrywaniem 

miejsc będących świadkami wydarzeń historycznych. Hasło do-

skonale wpisuje się także w specyfikę naszego regionu, w którym 

podróżować możemy śladem rozsianych po całej Opolszczyźnie 

wspaniałych pałaców i rezydencji, czy też skarbów architektu-

ry sakralnej, w tym unikatowym szlakiem drewnianego budow-

nictwa sakralnego. 

Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, chciałbym serdecz-

nie podziękować wszystkim organizatorom i osobom włącza-

jącym się z takim zapałem w obchody EDD w regionie za trud 

i zaangażowanie w utrwalanie pamięci o kulturowym i historycz-

nym dziedzictwie Śląska Opolskiego. Ja zaś głęboko wierzę, że 

ta inicjatywa zwiększa w naszym społeczeństwie szacunek dla 

historii oraz świadomość potrzeby wspólnej troski o materialne 

i niematerialne dziedzictwo, jakie otrzymaliśmy w darze od po-

przednich pokoleń. 

Wszystkim uczestnikom zaplanowanych w tym roku imprez 

i wydarzeń życzę wspaniałych przeżyć i niezapomnianej rodzin-

nej przygody. 

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
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Inauguracja EDD 
w województwie Opolskim

uroczystość religijna, 
projekcja / prezentacja, 
wystawa, zwiedzanie, 
koncert, inne, spektakl

12 września | sobota

15.00 Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Małujowicach. 

Święto zabytków w województwie opol-
skim zainaugurowane zostanie w przepięk-
nym wnętrzu Sanktuarium pw. św. Jaku-
ba Apostoła w Małujowicach, w powiecie 
brzeskim. Kościół zlokalizowany jest przy 
legendarnej Drodze Świętego Jakuba (Ca-
mino de Santiago), znanym także jako Via 
Jacobi, która przebiega przez całą Europę, 
a jej cel znajduje się w Santiago de Com-
postela. Tradycja szlaku ma ponad 1200 lat. 

Równie ciekawa jest świątynia jakubo-
wa w Małujowicach zwana powszech-
nie Śląską Sykstyną. Jest ona jednym 

z ważniejszych obiektów zabytkowych 
w województwie opolskim. Należy do naj-
cenniejszych kościołów wiejskich na histo-
rycznym Śląsku. Wnętrze kościoła pokryte 
jest dekoracją malarską, która powstawała 
na przestrzeni 150 lat. Budzi ona podziw, 
uznawana jest za jedną z największych i naj-
bogatszych w Polsce. Kościół i polichro-
mie w Małujowicach są najbardziej cha-
rakterystycznym elementem tzw. Szlaku 
Polichromii Brzeskich, unikalnego w skali 
kraju skupiska średniowiecznych malowi-
deł rozmieszczonych na niewielkiej prze-
strzeni wokół miasta Brzeg. 

Program inauguracji EDD w województwie 
opolskim:
→ uroczysta Msza św., uroczyste otwarcie 
EDD

→  zwiedzanie kościoła z przewodnikiem
→ prelekcja na temat znaczenia kościoła  
   w Małujowicach
→  wernisaż wystawy
→ koncert i przedstawienie teatralne.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie również 
piknik historyczny związany z Via Jacobi. 
Cała uroczystość tłumaczona będzie na 
język migowy. Serdecznie zapraszamy do 
Małujowic!

M
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12 września

MAŁUJOWICE

Organizatorzy:
→ Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach
→ Starostwo Powiatowe w Brzegu
→ Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
49-318 Skarbimierz, ul. Małujowice 65 
t 77 4123270 @ malujowice@wp.pl ↗ www.swjakub.info
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Cytat pochodzi ze słów najprężniej działa-
jącego na Śląsku dowódcy partyzanckiego 
w latach 1945-1946, kpt. Henryka Flame-
go Bartka, zwanego Królem Podbeskidzia. 
W tym krótkim zdaniu charakteryzował 
on sens walki Narodowych Sił Zbrojnych 
w okolicach Baraniej Góry. W ramach te-
gorocznej edycji EDD zapraszamy do obej-
rzenia na stronie www.dladziedzictwa.org 
wystawy online prezentującej Śląski Katyń, 
czyli miejsce kaźni żołnierzy NSZ, którzy zgi-
nęli w operacji Lawina, zasadzce przygoto-
wanej przez Urząd Bezpieczeństwa.

W trzech transportach, między 6 a 25 wrze-
śnia 1946, wyjechało 90-110 żołnierzy, zwa-
bionych obietnicą wyjazdu na Zachód, 
w celu podjęcia dalszej walki na pogra-
niczu polsko-czesko-niemieckim. Zostali 

wymordowani przez UB-NKWD na terenie 
województwa opolskiego.

Pierwsza grupa została rozbita najprawdopo-
dobniej w poniemieckim majątku Scharfen-
berg (Grudzieniec), niedaleko Łambinowic. To 
była egzekucja tzw. metodą katyńską – strza-
łem w tył głowy nad wykopanym grobem. 
Ich szczątki zostały odnalezione w 2012 roku. 
Żołnierzy z drugiego transportu września wy-
sadzono w powietrze w zaminowanym bara-
ku w Starym Grodkowie. Oni także zostali od-
nalezieni. Zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka 
dokonał tego w 2016 roku.

25 września narodowców z trzeciego trans-
portu zamordowano na polanie Hubertus 
w lesie koło Barutu. Spędzono ich do za-
minowanej stodoły i wysadzono. Szczątki 

BARUT

Chrystus za nas, my za Chrystusa wystawa

12 września

spalono i najprawdopodobniej pogrzeba-
no w dwóch mogiłach zbiorowych. Do dzi-
siaj nie udało się ich odnaleźć. O tej komu-
nistycznej zbrodni przez lata nie można 
było mówić. Dziś stoi tu postawiony przez 
miejscową ludność krzyż, pod którym co 
roku w każdą ostatnią sobotę września od-
prawiana jest Msza św. i odbywa się Apel 
Poległych.

Organizator:
→ Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle
t 737160904 @ pkkozle@gmail.com  
↗ www.facebook.com/pkkozle
partner:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa

B
A
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Organizatorzy:
→ Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice – Muzeum Wiejskie Farska Stodoła 

w Biedrzychowicach
→ Muzeum Ziemi Prudnickiej
t 77 4068060 @ biuro@muzeumprudnik.pl ↗ www.muzeumprudnik.pl

Wyszli stąd, podążali różnymi 
drogami projekcja / prezentacja

18.00–20.00 serdecznie zachęcamy do 
obejrzenia filmu pt. Wyszli stąd, podąża-
li różnymi drogami, w którym zaprezen-
towane zostaną życiowe drogi nietuzinko-
wych postaci: Anny Kaworek, ks. Franciszka 
Styry, Franciszka Lercha, Alfreda Twardego 
oraz Edmunda Krolla, których łączy miejsce 

urodzenia – Biedrzychowice. Ich później-
sze losy były różnorodne, od sukcesów po 
tragizm.

Wydarzenie dostępne będzie w mediach społecz-
nościowych Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.

18 września | piątek

16.00 –18.00 zapraszamy do zwiedzania kir-
kutu w Białej. Po zabytku oprowadzi Pan 
Andrzej Biernacki, pasjonat historii i twór-
ca prywatnego Muzeum Dawnego Pięk-
na i Symboliki w Prudniku. Zbiórka o godz. 
16.00 przy pomniku Poległych w wojnach 
światowych na przeciw stacji benzynowej 
przy ul. Prudnickiej w Białej!

Kirkut w Białej
Z dala od zgiełku współczesności –
Na zboczu wzgórza skąpanym w zacho-
dzącym słońcu
TRWA kamienna wyspa
Zapomnianej kultury.

Pilnowani przez pokrzywy i brzęczące 
muchy
W cieniu starych drzew –
Pięknie jest Wam tak  śnić
I może czekać?
 
Wasze Imiona porosły mchem
I tylko Bóg pamięta Wasze twarze –
I choć Was już nie ma
Wciąż TU jesteście…
 
W szeleście liści
W twardości kory
W zapachu leśnych kwiatów
Gdy JA: wciąż przemijam…

Andrzej Biernacki

BIAŁA BIEDRZYCHOWICE

Kamienna wyspa 
zapomnianej kultury zwiedzanie

Organizator:
→ Andrzej Biernacki
Biała, 50° 22′ 52.5″ N, 17° 39′ 8.4″ E 
t 884358175 @ sardonsauron@interia.pl 

18 września

20 września



12 13

ED
D

op
ol

sk
ie

Organizator:
→ Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
49-300 Brzeg, pl. Zamkowy 1 t 77 4019118 
@ oswiatowy@zamek.brzeg.pl ↗ www.zamek.brzeg.pl

W ramach tegorocznej edycj EDD zaprasza-
my do wzięcia udziału w konkursie zwią-
zanym ze stworzeniem projektu maskotki 
z herbem Brzegu. Technika dowolna, płasz-
czyzna możliwa 3D. 
Wszystkie projekty należy udokumentować i na-
desłać na adres koordynatora:
magdalenapp11@wp.pl

konkurs

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl

17.00 –18.00 zapraszamy na wykład dr Mag-
daleny Przysiężnej-Pizarskiej nt. Historii 
badań archeologicznych w Altavilli Milicia 
na Sycylii. Archeologia to nauka o odkry-
waniu przeszłości, o nie zawód, to styl ży-
cia. Badacz przeszłości jest i odkrywcą, de-
tektywem i pisarzem. Mozolnie zbiera ślady 
przeszłości, łączące w sobie nauki huma-
nistyczne, przyrodnicze i techniczne. Wy-
biera skrupulatnie miejsca badań, aby od-
słonić tą przeszłość światu. Altavilla Milicia 

to miejscowość na Sycylii, gdzie dzięki ba-
daniom archeologicznym, możliwe było 
odkrycie niesamowitych tajemnic związa-
nych z chrystianizacją tego regionu… łącząc 
tradycję ze współczesnością, prezencja 
multimedialna również będzie dostępna 
na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu 
Opolskiego.

Miejsce: wykład odbędzie się w zamkowej Kapli-
cy św. Jadwigi w Brzegu.

BRZEG

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
→ Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
49-300 Brzeg, pl. Zamkowy 1  t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl

Moja droga ... do archeologii 
na Sycylii

wykład / prelekcja, 
projekcja / prezentacja

Kresy. Ocalone wspomnienia wystawa

10.00 –17.00 zapraszamy do obejrzenia 
wystawy stałej pt. Kresy. Ocalone wspo-
mnienia, która jest inspiracją do rozwa-
żania, poznawania bogatej, interesującej 
i wielokulturowej, niejednokrotnie trudnej 

i bolesnej historii Kresów Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. Jest przyczynkiem do 
gromadzenia źródeł opisujących przeszłość 
tych ziem.

BRZEG

Konkurs na maskotkę 
z herbem Brzegu 
w oparciu o tradycję

BRZEG

12 września

12-13 września

12-20 września
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konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
przeznaczonym dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 6 klasy 1-3, związany z przedsta-
wieniem okładki książki, związanej z przed-
stawianiem rodziny i jej drogi do różnych 
tradycji związanych z dziedzictwem kul-
turowym. Konkurs będzie poprzedzony 

spotkaniem z wykładowcą, który opowie 
o tym, czym są tradycje rodzinne w domu. 
Prace konkursowe uczniowie klas 1-3 nad-
syłają do komisji, na podany e-mail.

magdalenapp11@wp.pl

BRZEG

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
49-304 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Opowieści o mojej rodzinie konkurs

12-20 września

BRZEG

12-20 września

Serdecznie polecamy konkurs na przemó-
wienie pt. Spacerkiem po nieodkrytych 
miejscach Brzegu, jest próbą pokazania 
miejsc, które związane z dziedzictwem kul-
turowym miasta, nie są popularne, są nie-
znane, tajemnicze lub związane z histo-
rią osób na trwałe wpisane w przeszłość 
miasta. 

Pracę prosimy wysyłać na e-mial: 
magdalenapp11@wp.pl

Spacerkiem po 
nieodkrytym Brzegu

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie na 
portfolio pt: Moja droga do szkoły jest …. 
Może być to zbiór rysunków lub fotografii, 
wykonanych przez ucznia, techniką dowol-
ną, następnie przesłanych na adres koordy-
natora. Całość prac wykonanych samodziel-
nie przez ucznia, oceni komisja.

Pracę prosimy wysyłać na e-mial: 
magdalenapp11@wp.pl

Moja droga do szkoły 
jest …
konkurs
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W ramach tegorocznej edycji EDD, zachę-
camy do udziału w konkursie na tomik po-
etycki pt. Eksperymenty z poezją, tradycją 
i historią miasta w tle. Ten osobliwy kon-
kurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Przed-
sięwzięcie ma na celu propagowanie nie 
tylko poezji, literatury, ale także różnorod-
ności kulturowej Brzegu, historii miasta - 
dawnej siedziby Piastów śląskich i jego bo-
gatego dziedzictwa.

Prace należy nadesłać na adres e-mail koordyna-
tora: magdalenapp11@wp.pl

BRZEG

Eksperymenty z poezją, 
tradycją i  historią 
miasta w tle Moja mała ojczyzna - Brzeg 

Konkurs na lapbooka konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie na 
przygotowanie lapbooka na temat Moja 
mała ojczyzna - Brzeg.

Lapbook to forma kreatywnej prezentacji. 
Przeważnie teczka, większa kartka z możli-
wością składania, w której w formie rysun-
ków, wykresów, otwieranych okienek oraz 
ruchomych elementów przekazuje się wy-
brane treści. Ma tę przewagę nad klasycz-
nym słowem pisanym, że wzbudza cieka-
wość i motywuje do odkrywania ukrytych 
ciekawostek, a także do ich gromadzenia. 
Lapbbok pozwala bowiem na zbieranie 

informacji i nieskończone rozszerzanie jego 
zawartości. 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 
4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Li-
czymy, że młodzi ludzie w formie lapbooka 
zbiorą i zaprezentują informacje związane 
z Brzegiem: zabytki, atrakcje turystyczne, 
watki historyczne, osobliwości przyrody itp.

Preferujemy lapbook w formie cyfrowej i w tej 
wersji prosimy o przeslanie go na e-mail koordy-
natora: magdalenapp11@wp.pl

BRZEG

12-20 września

12-20 września

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Organizator:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Zapraszamy uczniów klas 4-8 Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Brzegu do udziału w kon-
kursie literackim pt. Opowiadanie o mojej 
drodze … Droga pojmowana jest w spo-
sób wieloznaczny i wielokierunkowy. Każ-
da wybrana droga związana jest z pewny-
mi wyborami, które dopiero na dalszym 
etapie okazują dobrymi lub złymi. Każdy 
z wyborów, kształtuje nasze charaktery 
i świadomość.

Prace należy nadesłać na adres e-mail koordyna-
tora: magdalenapp11@wp.pl

Opowiadanie o mojej 
drodze …

konkurskonkurs
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10.00 –12.00 zapraszamy na prezentację 
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki w Brzegu, której celem będzie 
zapoznanie młodego pokolenia Polaków 
z dziedzictwem niematerialnym na przy-
kładzie rodzinnych tradycji. Uczniowie będę 
mogli przekonać się, że rodzinne zwyczaje 

i opowieści w jaki sposób dziedzictwo wpły-
wa n tożsamość, na to kim jesteśmy i jaką 
mamy wrażliwość przeszłość. Młode po-
kolenie poznając zagadnienia związane 
z dziedzictwem, staje się jego częścią, prze-
nosząc świadomość o zachowaniu dzie-
dzictwa, następnym pokoleniom.

BRZEG

Moja droga... do tradycji. 
Nie pozwolimy zapomnieć projekcja / prezentacja

16 września

Organizator:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
49-300 Brzeg, ul. Poprzeczna 1 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl

Zapisane w pamięci - 
droga do tradycji

14.00 –16.00 serdecznie zapraszamy do 
udziału w warsztatach w Brzeskim Stowarzy-
szeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy  
ul. Piastowskiej 14 w Brzegu. Przekonamy 
się że dziedzictwo kulturowe jest tym, co 
łączy pokolenia.

warsztaty

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
→ Brzeskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Oddział Brzeg
Brzeg, ul. Piastowska 14 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.historia.uni.opole.pl

16 września

BRZEG
16.00 –17.00 zwiedzanie z przewodnikiem 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Brzegu, w którym znajdują się unika-
towe freski Joahanna Kubena. W tym roku 
przypada 250. rocznica śmierci śląskiego 
artysty. W świątyni zachowało się 115 scen 
o bogatym programie ikonograficznym.

zwiedzanie

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
→ Maria Budzik
49-306 Brzeg, ul. Pańska 1, Kościół Rzymskokatolicki 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego t 608691912
 @ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.psp6brzeg.pl
partner:
→ Urząd Miasta Brzeg

Szuflada pamięci moją drogą 
do tradycji

wykład / prelekcja, 
rzemiosło / kulinaria, 
warsztaty

17.00 –18.00 zapraszamy do Herbaciarni przy 
ul. Jana Pawła II 20 w Brzegu na prelekcję 
i warsztaty kulinarne. Przekonamy się, że dzie-
dzictwo niematerialne pielęgnowane w na-
szych rodzinach może być niezapomnia-
ną wycieczką w przeszłość. Przeszukamy 

szuflady głęboko skrywanych wydarzeń, 
przeżyć i wspomnień. Każda rodzina ma 
własne tradycje : te dnia codziennego, świą-
teczne czy rękodzielnicze. Poznając tradycje 
mieszkańców Opolszczyzny pokażmy wielo-
kulturowość naszego regionu.

Magia iluzji

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Herbaciarnia niezależny ośrodek kultury
49-304 Brzeg, Jana Pawła II 20 t 608691912 
@ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.historia.uni.opole.pl

18 września

BRZEG

BRZEG

18 września

partner:
→ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
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14.00 –17.00 zapraszamy do Brzeskiego Cen-
trum Kultury na spotkanie z Panią Alicją 
Heflich , Prezesem Brzeskiego Oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. W spotkaniu we-
zmą udział osoby, które opowiedzą o swo-
jej drodze z Kresów do Brzegu. Wydarzenia-
mi towarzyszącymi będą warsztaty kuchni 
kresowej i haftu.

BRZEG

Moja droga z Kresów do Brzegu - 
spotkanie z Panią Alą Heflich

spotkanie (z twórcą, 
podróżnikiem, regionalistą), 
warsztaty

Z Kresów do Brzegu -
koncert zespołu Leśne Echo

festyn / biesiada, 
koncert

14.00 –17.00 serdecznie zapraszamy do 
Brzeskiego Centrum Kultury na koncert ze-
społu Leśne Echo. Zespół ten działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy. Popu-
laryzuje piosenki kresowe i jest 3- krotnym 
laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Pio-
senki Kresowej organizowanego przez Wo-
jewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie na Opolszczyźnie.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa 
pt: Moja droga z Kresów do Brzegu - zapi-
sane w pamięci.

BRZEG

19 września

Organizatorzy:
→ Urząd Miasta Brzeg
→ Brzeskie Centrum Kultury
→ Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, Brzeskie Centrum Kultury
 t 77 4169801 @ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

19 września

Organizatorzy:
→ Urząd Miasta Brzeg
→ Brzeskie Centrum Kultury
→ Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu
49-305 Brzeg, ul. Mleczna 5, Brzeskie Centrum Kultury
 t 77 4169801 @ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
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BRZEG BRZEZINA

14.00 –17.00 zapraszamy na oryginalną pre-
zentację online odrestaurowanej Sali Raj-
ców w brzeskim ratuszu! Prezentacja bę-
dzie dostępna na witrynie internetowej 
Urzędu Miasta w Brzegu oraz we wszystkich 
kanałach w mediach społecznościowych.

Renesansowa bryła ratusza kryje w sobie 
elementy starszych budowli. Około 1300 r. 
zbudowano wieżę w jej kwadratowej części, 
która stała się zalążkiem kompleksu obej-
mującego dzisiejszy ratusz. Początek mu-
rowanej zabudowie w obrębie ratusza dała 
budowa kramów bogatych w roku 1309. 
Jeszcze w XIV w. do rzędu południowego 
kramów bogatych dostawiono budynek 
wagi i ciąg murowanych bud – tym samym 
zamknięty został plan skrzydła południo-
wego w jego dzisiejszym obrysie. Po poża-
rze w 1380, zabudowę kramów zastąpiły 

dwa trzykondygnacyjne budynki jednotrak-
towe. Po częściowym zawaleniu się wieży 
w 1456 nadbudowano ją o część ośmio-
boczną. W 1496 otrzymała nowe zwieńcze-
nie. W 1569 ratusz spłonął kolejny raz. Od-
budowę powierzono Włochom Bernardowi 
Niuronowi i Janowi Parrowi, zaangażowa-
nym wcześniej przy budowie brzeskiego 
zamku. Przebudowa z lat 1570-77 nadała 
obiektowi charakter północnowłoskiego 
pałacu z loggią w centralnej zachodniej 
części i flankującymi ją dwoma wieżami 
oraz dominantą w postaci gotyckiej wieży 
przykrytej renesansowym hełmem. Taką 
formę budynek zachowuje do dziś. W bu-
dynku zachowały się zabytkowe wnętrza: 
monumentalna sala stropowa z oryginal-
nym stropem (1646) i jedno z nielicznych 
w Polsce świeckich wnętrz barokowych 
Sala Rajców (Rady) z 1742.

Sala Rajców - droga do 
świetności inne, inscenizacja / pokaz

19 września

Organizatorzy:
→ Urząd Miasta Brzeg
→ Biuro Promocji, Kultury,Sportu i Turystyki
49-300 Brzeg, Rynek, Ratusz Miejski
 t 608691912, 77 4169801 @ kinga.kobialka@brzeg.pl ↗ www.brzeg.pl
partner:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Szczęśliwi, których droga 
nieskalana

uroczystość religijna, 
zwiedzanie

12.00 –14.00  zapraszamy do udziału w EDD 
w Brzezinie. W programie m.in.:

→ uroczysta msza święta w zabytkowym ko-
ściele parafialnym pw. Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej w Brzezinie
→ wyjątkowy występ chóru Cantate Domi-
no ze Skarbimierza
→ zwiedzanie kościoła z przewodnikiem.

Szczęśliwi, których droga nieskalana, 
którzy postępują według Prawa Pańskiego 
Szczęśliwi, którzy zachowują Jego,
upomnienia, 
całym sercem Go szukają
którzy nie czynią nieprawości, 
lecz kroczą Jego drogami. 
 
Psalm 119 (118)

13 września

Organizatorzy:
→ Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie 
→ Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
49-305 Brzeg, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna
t 77 4580097 @ gbp-skarbimierz@wp.pl
↗ www.gbpskarbimierz.naszabiblioteka.com
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Z Paryża do Byczyny - obraz 
Zwycięstwo Jana Zamoyskiego 
pod Byczyną

projekcja / prezentacja, 
wystawa

16.00 –17.00 w kontekście wystawy Bitwa 
pod Byczyną w malarstwie, grafice i na 
mapach od XVI do XX w. zostanie zapre-
zentowany zabytkowy obraz Zwycięstwo 
Jana Zamoyskiego pod Byczyną wykona-
ny w Paryżu.
Bitwa pod Byczyną w 1588 r. była ważnym 
wydarzeniem historycznym dla Polski i Eu-
ropy. Odniesione przez hetmana i kanclerza 

Jana Zamoyskiego zwycięstwo zostało upa-
miętnione nie tylko w licznych publikacjach 
literackich ale także w muzyce i sztukach 
plastycznych, na przestrzeni wieków. Od-
zwierciedlenie tego wydarzenia w malar-
stwie, grafice i mapach, przez wybitnych 
twórców polskich i zagranicznych jest te-
matem tej wystawy i prezentacji.

BYCZYNA

12 września

Organizator:
→ EKSPOZEUM Przystanek Turystyczny w Byczynie
46-220 Byczyna, ul. Krótka 8,  Ekspozeum
t 512486679 @ zbigniewwro@o2.pl

CENTAWA

14.30  zapraszamy na mszę święta dożyn-
kową w imieniu księdza proboszcza Jana 
Ludwika Czekańskiego. 

15.30  spotkanie z krakowskim konserwato-
rem zabytków – Zbyszkiem Kiełbasą, który 
opowie o niedawnym odkryciu XIX-wiecz-
nych polichromii na balustradzie chóru mu-
zycznego w kościele parafialnym.

W trakcie prac konserwatorskich pod XX-
-wiecznymi malowidłami pędzla Łukasza 
Mrzygłoda odsłonięto o wiek starsze po-
lichromie z przedstawieniem ornamentów 
roślinnych, w tym liści dębu i żołędzi. Na-
malowane techniką temperową o bardzo 
intensywnej kolorystyce stają się spójne z re-
nesansowym stropem kasetonowym zdo-
biącym wnętrze świątyni.

Nowo odkryte polichromie 
empory muzycznej projekcja / prezentacja

20 września

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

15.00 –18.00 zapraszamy na wielopokole-
niowe warsztaty nauki wykonywania pisa-
nek. Dla wtajemniczonych doskonalenie 
umiejętności. W trakcie zajęć ciekawe opo-
wieści o Pisance.

Pisanie pisanek – sformułowanie zasłysza-
ne od starszego pokolenia pisankarek pi-
sanki pisze się jak ikony, określające po-
wtarzające się czynności  wielokrotnego 
nakładania gorącego wosku na kolejno bar-
wione skorupki jajka.

CZESKA WIEŚ

19 września

Organizator:
→ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
49-332 Czeska Wieś, Świetlica wiejska
 t 77 4129023 @ gokis.olszanka@interia.pl ↗ www.gokis.olszanka.pl

Przejażdżka zabytkowym austi-
nem z 1945 roku Historycznym 
szlakiem turystycznym 
w Dobrodzieniu wycieczka / spacer

17.00 –19.00  Przejażdżka zabytkowym sa-
mochodem marki austin z 1945 roku odre-
staurowanym przez pasjonatów Piotra Koja 
z synem Marcinem. Trasa biegnie odnowio-
nym i na nowo oznakowanym historycznym 
szlakiem turystycznym.

Przejażdżka odbędzie się angielskim au-
tem co nawiązuje do epizodu w historii Do-
brodzienia, który przez krótki okres należał 

DOBRODZIEŃ

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu będące w strukturach Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 343575346
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info/?page_id=22
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice

do króla angielskiego ponieważ prawowity 
właściciel nie był jeszcze pełnoletni. Tra-
sa będzie wiodła m.in. do pałacu, w któ-
rym właściciele miasta mieszkali, do domu 
ciotek Edyty Stein, które późniejsza święta 
odwiedzała w dzieciństwie oraz do szpita-
la, który wybudowała królowa Carola żona 
króla Alberta Wettin von Saschsen. Trasa 
w tym roku została oznaczona tablicami 
informacyjnymi dla turystów.

13 września
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Legendy Ziemi Dobrodzieńskiej 
w teatrze kamishibai - warsztaty 
teatralno-plastyczne warsztaty

16.00 –17.30  zapraszamy na warsztaty te-
atralno-plastyczne. Uczestnicy będą mo-
gli poznać legendy Ziemi Dobrodzieńskiej 
w niecodziennej formie – poprzez narysowa-
ne historyjki i opowiedziane przez autorów 
przy pomocy skrzynki teatru kamishibai.

Warsztaty będą polegać na przypomnieniu 
wspólnie legend o Ziemi Dobrodzieńskiej – 
zgromadzeniu ich jak najwięcej – jakie znają 
uczestnicy i czy znają czy dopiero poznają. 
W podziale na grupy powstaną plastycz-
no – teatralne opowieści np. o czarnej da-
mie snującej się po parku dworskim czy 

DOBRODZIEŃ

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu będące w strukturach Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 343575346
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info/?page_id=22
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice

o zatopionej wiosce. Pracować mogą dzie-
ci z dorosłymi.

19 września

Warsztaty haftu - 
wzór dobrodzieński warsztaty

17.00 –18.30  zapraszamy na warsztaty hatu, 
które poprowadzi miejscowa rękodzielnicz-
ka Pani Maria Eichhorn. Twórczyni ludo-
wa nauczy nie tylko techniki haftowania, 
ale także opowie o wzorze dobrodzień-
skim oraz o wzorze opolskim – kolorysty-
ce, pochodzeniu itd. Ci, którzy nie czują 
się na siłach haftować mogą narysować 
wzór na tkaninie – koszulkach oraz torbach. 
Wzór haftu dobrodzieńskiego jest elemen-
tem naszego dziedzictwa, które nas wy-
różnia, a które jest mało znane szerszemu 
odbiorcy!

DOBRODZIEŃ

20 września

Organizator:
→ Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu będące w strukturach Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu
46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24 t 343575346
@ a.hurnik@dokis.nazwa.pl ↗ www.dokis.info/?page_id=22
partner:
→ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice
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14.00 –17.00 w ramach tegorocznej edy-
cji EDD zapraszamy do obejrzenia wystaw 
czasowych: 
→ Pod sztandarem PSL z Kresów na ziemię 
głubczycką. 75 lat PSL na ziemi głubczyc-
kiej – wystawa dotyczy losów działaczy lu-
dowych osiadłych ns ziemi głubczyckiej po 
1945r. i ich działań
→ W drodze za powołaniem, by służyć 
– wystawa prezentuje dawną i obecną 

działalność zgromadzenia Sióstr Maryi Nie-
pokalanej w Branicach.

Prezentujemy 2 wystawy w formie plansz, 
które dostępne będą w dniach 12-20 wrze-
snia 2020 r. na stronie muzeum prezentuje-
my 2 wystawy w formie plansz, które dostęp-
ne będą w dniach 12-20 wrzesnia 2020 r. na 
stronie muzeum.

GŁUBCZYCE

Pod sztandarem PSL z Kresów 
na ziemię głubczycką wystawa

Organizator:
→ Powiatowe Muzeum Ziemi Glubczyckiej
48-100 Głubczyce, Rynek 1 t 669010751 
@ sekretariat@muzeum.glubczyce.info ↗ www.muzeum.powiatglubczycki.pl

2-20 września

wykład / prelekcja, wystawa, 
warsztaty

Szlak Bursztynowy 
na Opolszczyźnie

11.00 –17.00 w ramach tegorocznej edycji 
EDD serdecznie zapraszamy na warsztaty 
i prelekcję dra Marka Bednarka na temat 
Bramy Morawskiej i Szlaku Bursztynowego 
na Opolszczyźnie! 

Przedstawimy Szlak Bursztynowy jako dro-
gę niosącą postęp i jako trasę zwykłej wy-
miany handlowej. Zaprezentujemy idee, 
które płynęły z południa Europy przez 
Opolszczyznę. Zaprezentujemy wybra-
ne zabytki świadczące o kontaktach po-
nadregionalnych na wielu płaszczyznach. 
Wydarzeniom będzie towarzyszyć mini 
wystawa zabytków pochodząca z badan 
archeologicznych.

11 września | piątek

11.00 –13.00 warsztaty w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Głubczy-
cach, ul. Niepodległości 2.
Prowadzenie: dr Marek Bednarek

12 września | sobota

16.00 –17.00 prelekcja w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Głub-
czycach, ul. Niepodległości 2. Grant na re-
alizację zadania pozyskany z Urzędu Mar-
szałkowskiego z Opola.
Prelegent: dr Marek Bednarek

Miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Głubczycach, ul. Niepodległości 2,  
48-100 Głubczyce.

Organizator:
→ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
t 601148316 @ sp6zjp@interia.pl
↗ www.skpo.glubczyce.info

11-12 września

GŁUBCZYCE
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wystawa

Szkicownik z drogi do Podlesia
Marka Synowieckiego

11.00 –17.00 w ramach tegorocznej edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy 
na wystawę grafik autorstwa Marka Syno-
wieckiego, która odbędzie się w powsta-
jącym Domu Artysty w Parku Zdrojowym. 

Wystawa jest częścią cyklu Szkicowni-
ka Marka Synowieckiego i dotyczy głów-
nie miejsc związanych z Górami Opawski-
mi i Głuchołazami. Przedstawione szkice 
tuszem, ukazują głównie architektonicz-
ne fascynacje historyczną tkanką miejską, 
krajobrazem starych uliczek, urodą ma-
lowniczych zakątków miejsc, które autor 

odwiedza w swych podróżach. Marek Sy-
nowiecki jest absolwentem Wydziału Ar-
chitektury politechniki wrocławskiej, byłym 
asystentem i doktorantem prof. Zdzisława 
Jurkiewicza w Katedrze Rysunku, Malar-
stwa i Rzeźby Politechniki Wrocławskiej. 
Jest miłośnikiem sztuk wizualnych, z zami-
łowania grafik, fotograf i podróżnik, autor 
wielu rysunków i szkiców do licznych publi-
kacji naukowych i autorskich. Założyciel ka-
meralnej galerii Kwarantanna w Podlesiu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy!

GŁUCHOŁAZY

Organizator:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 4078035
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu

12-13 września

Droga z Waldschule 
do Domu Artysty

wystawa, zwiedzanie, 
wycieczka / spacer

11.00 –17.00 zapraszamy na spacer do Parku 
Zdrojowego przy Górnym Stawie w Głucho-
łazach połączony ze zwiedzaniem wysta-
wy pn: Upór i konsekwencja. Dzieje Domu 
Artysty w Głuchołazach. Możliwe również 
będzie zwiedzanie wyremontowanego bu-
dynku historycznego dawnej Leśnej Szkoły.
Ekspozycja prezentować będzie drogę jaką 
przeszedł budynek dawnej Leśnej Szkoły 

do powstania Domu Artysty. Zaprezento-
wane zostaną archiwalne fotografie poka-
zujące obiekt, a także współczesne stara-
nia Fundacji Benevolens, która postanowiła 
nadać zabytkowi nową funkcję i podnieść 
go z ruiny.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy!

GŁUCHOŁAZY

12 września

Organizator:
→ Fundacja Benevolens
48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 t 77 4078035
@ biuro@benevolens.eu ↗ www.benevolens.eu
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17.00 –19.00 zapraszamy do Centrum Kul-
tury w Głuchołazach przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7 na prelekcję pt. Droga do wol-
ności. Marsz Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
przez Śląsk. 

W związku z 75. rocznicą marszu Bryga-
dy Świętokrzyskiej NSZ przez Śląsk, Dele-
gatura IPN w Opolu przygotowała projekt 
edukacyjny Droga do Wolności. Ma on na 
celu przybliżenie mieszkańcom regionu 

historii największej polskiej jednostki nie-
podległościowej okresu niemieckiej oku-
pacji, z naciskiem, na wciąż zapomniany 
epizod przemarszu przez Śląsk. Relacje żoł-
nierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ z mar-
szu na Zachód stanowią cenne i unikatowe 
świadectwo stosunków polskich żołnierzy 
z rdzenną ludnością Śląska. Prelekcja zosta-
nie przeprowadzona przez pracowników 
Delegatury IPN w Opolu.

Droga do wolności. Marsz 
Brygady Świętokrzyskiej NSZ 
przez Śląsk wykład / prelekcja

16 września

Organizator:
→ Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu

48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 7  t 792 856 108 
@ marcin.zukowski@ipn.gov.pl ↗ www.facebook.com/pg/IPNOpole

GŁUCHOŁAZY

Dróżki Maryi Chwalebne wycieczka / spacer

12 września

GÓRA ŚW. ANNY

Kalwaria na Górze Św. Anny, stanowi nie-
zwykły i godny podziwu przykład zespołu 
komponowanego wedle włoskiej koncep-
cji sacro monte. Zapraszamy Państwa na 
jedną z tras spacerowych kompleksu kal-
waryjskiego, obejmującego Dróżki Maryi 
Chwalebne.

Trasa wiedzie przez pn-wsch. części stoku 
ku pobliskiej wsi Poręba. Wzdłuż tej sta-
rej drogi stoją kapliczki maryjne, które po-
wstawały od XVIII w. Dróżka modlitewna 
przebiega wśród łąk i pól uprawnych, a jej 
kierunek wyznaczają stare lipy. Pierwszym 
z obiektów trasy spacerowej – pątniczej 
jest kaplica Koronacji Matki Boskiej, któ-
ra powstała w 1910 roku, którą wzniesiono 
z okazji 200-lecia kalwarii. Następnie trasa 

prowadzi do kaplic: Przyjęcia w niebie, Po-
żegnania z Matką, Królowej Patriarchów, 
Królowej Aniołów (wzniesiona w 1870 r. 
w miejscu wcześniejszej osiemnastowiecz-
nej kaplicy maryjnej ) i Matki Miłosierdzia.
Trasa dostępna na: 

www.zabytek.pl

Organizator:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu
47-154 Góra św. Anny  t 77 4230184
@ ot.opole@nid.pl  ↗ www.nid.pl
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Górny Śląsk na zakręcie historii- 
spotkania w Muzeum Czynu 
Powstańczego wykład / prelekcja

15 września | wtorek

10.00 –17.00 Muzeum Czynu Powstańczego 
w Górze Świętej Anny zaprasza na prelek-
cje związane z tematyką powstań śląskich 
oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Groma-
dzi pamiątki po uczestnikach powstań, do-
kumentuje drogę życiową jaką przeszli byli 
ich uczestnicy.
Górny Śląsk na zakręcie historii- spotka-
nia w Muzeum Czynu Powstańczego w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020

10.00 –10.30 – dr Katarzyna Szawan (Mu-
zeum Czynu Powstańczego w Górze św. 
Anny) – wystąpienie pt. Robert Oszek – ży-
ciowa droga marynarza z Zabrza.

10.30 –11.00 – dr Przemysław Jagieła (Ar-
chiwum Państwowe w Opolu) – wystąpienie 
pt. Na rozdrożu. Górny Śląsk w 1920 roku.

GÓRA ŚW. ANNY

Organizator:
→ Muzeum Śląska Opolskiego
47-154 Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 28 t 77 4431761 
@ edukacja@muzeum.opole.pl ↗ www.muzeum.opole.pl

15-17 września

11.20 –11.50 – dr Klaudia Janicka (Szko-
ła Podstawowa w Chechle) – wystąpie-
nie pt. Kult św. Anny na Górnym Śląsku 
w średniowieczu.

12.00 –13.00 – spotkanie z Józefem Szen-
dzielorzem, strażnikiem pamięci o historii 
Góry św. Anny i okolicach.

17 września | czwartek

16.30 – spotkanie autorskie z dr Joanną 
Lusek, autorką książki pt. Zanim nastała 
Polska. Praca społeczna kobiet w okresie 
powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. 
Wybór relacji.

Rajd Rowerowy Szlakiem 
Pamięci Powstań Śląskich

wycieczka, spacer, 
zwiedzanie, aktywne

07.45-21.00 zapraszamy do udziału w raj-
dzie rowerowym szlakiem historycznych 
miejsc związanych z powstaniami śląskimi 
(miejsca walk, upamiętnienia).

Wyruszamy z Grodźca z ul. Leśnej o 7.45. 
Około 8.00 będziemy na moście żeliwnym 
przy Hucie Małapanew. Przebieg trasy: Gro-
dziec-Ozimek-Żyrowa-Zdzieszowice-Góra 
św. Anny-Kalinów-Ozimek-Grodziec. Trasa 
liczy około 75 km. Serdecznie zapraszamy.

Organizator:
→ Stowarzyszenie Nasz Grodziec
46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 146 A t 794621575
@ t531153356@outlook.com ↗ www.grodziec.eu

GRODZIEC

19 września

Zdzieszowice

Ozimek

Góra Świętej AnnyŻyrowa

Kalinów
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13.00 –14.00  Moja droga do tradycji, to dro-
ga związana z odkryciem jednego z naj-
ważniejszych stanowisk archeologicznych.
Grodziska Ryczyńskie to rezerwat arche-
ologiczno – przyrodniczy, dotyczący kom-
pleksu osadniczego okresu wczesnego śre-
dniowiecza. Historia miejsca związana jest 
z pierwszymi badaniami archeologicznymi 

prowadzonymi w 1390 roku przez księcia 
brzeskiego Ludwika I. Jest to miejsce gdzie 
ślady przedchrześcijańskie i chrześcijań-
skie bardzo mocno są czytelne w mate-
riale archeologicznym. Powoli odkrywamy 
tajemnice Ryczyna i rozwiązujemy zagad-
ki przeszłości, które zaskakują nawet sa-
mych badaczy.

Moja droga ...do tradycji 
wycieczka / spacer, 
zwiedzanie

Organizator:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Lipowa, Rezerwat przyrody Grodzisko Ryczyńskie
t 608691912 @ magdalenapp11@wp.pl ↗ www.historia.uni.opole.pl

12 września

GRODZISKO RYCZYŃSKIE

Zwiedzanie z przewodnikiem 
pocysterskiego kompleksu klasz-
torno-kościelnego w Jemielnicy zwiedzanie

12 września | sobota
9.00 –15.00

13 września | niedziela
12.00 –16.00

Zapraszamy na spacer trasą cystersa w Je-
mielnicy wraz z przewodnikiem

Jemielnica to przykład dobrze zachowane-
go zespołu kulturowego, w którego skład 
wchodzi dawne opactwo cysterskie i wieś 
klasztorna z kaplicą. Na trasie znajduje się: 
kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia 

JEMIELNICA

Organizator:
→ Gmina Jemielnica
47-133 Jemielnica, ul. Wiejska 65 t 77 4623510 
@ ug@jemielnica.pl ↗ www.jemielnica.pl/68/aktualnosci.html

Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy, 
klasztor (obecnie plebania), browar, młyn, 
spichlerz, mur okalający kościół i klasztor, 
charakterystyczna ulica Wiejska, Kościół 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych, hi-
storyczny układ wsi ze stawami cysterski-
mi, który do tej pory jest dobrze zachowa-
ny i mało przeobrażony. Dotyczy to zarówno 
opactwa ze stawami jak i wsi przyklasztor-
nej. Jednym z istotnych wyróżników zespo-
łu cysterskiego jest harmonijny kontekst 
krajobrazowy. Nadal jest czytelny historycz-
ny układ polegający na równowadze bu-
dowli cysterskich z otaczającą ich przyrodą.

12-13 września
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13 września | niedziela
13.00

20 września | niedziela
14.00,16.00 w ramach zwiedzania pokaz 
książek i pocztówek ze zbiorów prywat-
nych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Popielowie.

Poznaj drogi i bezdroża historii Śląska na 
zamku w Karłowicach. Zamek w Karło-
wicach przeszedł długa drogę – od śre-
dniowiecza majestatycznie trwa wśród 

zmieniających się czasów, ludzi, mód i sty-
lów. Dzięki temu możemy zobaczyć unikal-
ny zespół budowli tworzących mieszankę 
stylów, a każdy zachęca do snucia osobnej 
opowieści. Zapraszamy na wyprawę w ślą-
skie dzieje drogą pełną zakrętów, poprzez 
komnaty karłowickiego zamku, wokół we-
wnętrznego dziedzińca i w półmroku ka-
plicy zamkowej. Czas zwiedzania ok. 1 h 45 
min.
Zbiórka: przed mostem zamkowym, obok mły-
na -ul. Młyńska 7. Zwiedzanie będzie dostępne 
w transmisji on-line.

KARŁOWICE

Zamek w Karłowicach na 
drogach i bezdrożach historii 
Śląska zwiedzanie

Organizator:
→ Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona
46-037 Karłowice, ul. Pokojowa 1 t 512245795 
@ stowarzyszenie-karlowice@wp.pl ↗ www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniekarlowice

13, 20 września

Spacer historyczno-przyrodni-
czy aleją lipowo-dębową ks. Jana 
Dzierżona w Karłowicach

wycieczka / spacer,
zwiedzanie

15.00 –17.00 rusz z nami drogami ks. Jana 
Dzierżona i jego pszczół w Karłowicach – 
poznaj niezwykłą aleję lipowo-dębową i hi-
storię odkrywcy partenogenezy.

Spacer rozpocznie się przed kościołem 
w Karłowicach. Na trasie m.in. dom ks. 
Jana Dzierżona, pomniki przyrody, aleja li-
powo-dębowa prowadząca do dawnej pa-
sieki ks. Jana Dzierżona. Trasa będzie pro-
wadzić wśród malowniczych krajobrazów 
Karłowic ulicami wsi i drogami gruntowymi. 

Planowana trasa ok. 3 km oraz droga po-
wrotna ok. 2,5 km. Zalecamy wygodne buty 
i drobny prowiant – po drodze punkty wy-
poczynkowe. Zadanie pn. Aleja lipowo-dę-
bowa ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 
- miejsce dla wszystkich, pożytek dla każ-
dego jest współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Opolskiego.

Spacer będzie dostępny w transmisji on-line. 
Start: parking przed kościołem – ul. Kościelna 9.

13 września

Organizator:
→ Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej  
   im. ks. dr Jana Dzierżona
46-037 Karłowice, ul. Pokojowa 1 t 512245795 
@ stowarzyszenie-karlowice@wp.pl 
↗ www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniekarlowice

KARŁOWICE
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Polscy podróżnicy na końcu 
świata zajęcia edukacyjne

16.15 –18.00 zajęcia dla dzieci i rodziców 
obejmujące m.in. wspólne zabawy, zajęcia 
plastyczne i głośne czytanie.
Dzieci biorące udział w Rodzinnych Czy-
tankach poznają nie tylko sylwetki ważnych 
Polaków, ale przede wszystkim będą miały 
okazję porozmawiać o różnych formach pa-
triotyzmu, a także o własnych marzeniach 
i trudnościach, jakie trzeba pokonywać, aby 
je zrealizować. Właśnie ten aspekt uważa-
my za szczególnie ważny w całym wydarze-
niu. Po pierwsze pokazujemy sylwetki osób, 
które dokonały czegoś wielkiego, ale zasta-
nawiamy się także, czy zawsze był to suk-
ces natychmiastowy, oraz nad procesami 

jakie sprawiły, że nasi bohaterowie zostali 
zapomniani przez polskie społeczeństwo. 
A na przykładzie podróżników pomówi-
my o tym, że czasami nie wystarczy talent 
i ciężka praca, ale trzeba mieć też trochę 
szczęścia albo trafić na właściwych ludzi, 
którzy będą nas wspierać.

W programie:
→ Głośne czytanie fragmentów książki An-
drzeja Fedorowicza Podróżnicy. Wielkie wy-
prawy Polaków
→ warsztaty budowania camera obscura
→ podchody Śladami Polskich podróżników 
w poszukiwaniu skarbów.

12 września

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Organizator:
→ Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Rynek 3
 t 77 4823780 @ promocja@mbpkk.pl ↗ www.mbpkk.pl

Konkurs fotograficzny Moja droga ma na 
celu ukazanie piękna materialnego dzie-
dzictwa kulturowego z terenu powiatu kę-
dzierzyńsko-kozielskiego – nie tylko zabyt-
ków, ale wyjątkowych budynków, miejsc o 
doniosłym znaczeniu dla lokalnej historii.
Chcemy zwrócić uwagę na najbliższe oto-
czenie – codzienną drogę, którą pokonu-
jemy obserwując istotne dla lokalnego 
dziedzictwa miejsca. Ostatnie miesiące po-
kazują, jak cenne jest zatrzymanie się przy 
tym, co jest blisko nas. Podróże po okolicy 
mogą być wzbogacające i pozwalają zajrzeć 
w głąb własnej tożsamości.

Konkurs fotograficzny Moja droga zosta-
nie ogłoszony 1 lipca 2020 r., a prace będą 
zgłaszane do 31 sierpnia 2020 r. Konkurs 
skierowany jest do młodzieży i dorosłych 
i ma zasięg powiatu kędzierzyńsko-koziel-
skiego. Fotografie zostaną opublikowane na 
Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kędzierzynie-Koźlu. Zwycięzca konkursu 
zostanie ogłoszony 12 września 2020 roku. 
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie 
www.mbpkk.pl

Konkurs fotograficzny 
Moja droga konkurs

Organizator:
→ Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Rynek 3
t 77 4823780 @ promocja@mbpkk.pl ↗ www.mbpkk.pl

KĘDZIERZYN-KOŹLE

12 września
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KĘDZIERZYN-KOŹLE

Jedną z dróg do Polskości Śląska były zbroj-
ne wystąpienia naszych przodków, w wal-
ce o ukochaną ojczyznę. 3 Powstania Ślą-
skie stanowią ważny, często niedoceniany 
punkt, na mapie wyzwoleńczej walki o nie-
podległość. W szczególnym czasie 100-lecia 
Powstań chcemy przypomnieć o bohater-
skich czynach polskich żołnierzy, synów tej 
ziemi. Za pomocą wystawy planujemy uho-
norować członków Bitwy o Kędzierzyn, jaka 

rozegrała się w dniach 6-10 maja 1921 roku 
na terenie naszego powiatu. Ślady ich dzia-
łalności znaleźć można nie tylko w samej 
gminie Kędzierzyn-Koźle, ale także w są-
siednich miejscowościach: Starym Koźlu, 
Bierawie czy Dziergowicach.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane 
z wirusem COVID-19, wystawa będzie dostępna je-
dynie online na stronie www.dladziedzictwa.org

W drodze do polskiego 
Kędzierzyna wystawa

Organizator:
→ Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle
t 737160904 @ pkkozle@gmail.com  
↗ www.facebook.com/pkkozle

12 września

15.00 –18.00 zapraszamy na wielopokole-
niowe warsztaty nauki wykonywania pisa-
nek techniką batikową (pisanie gorącym 
woskiem na białej skorupce jajka i barwie-
nia w zimnych barwnikach). Dla wtajemni-
czonych doskonalenie umiejętności. W trak-
cie zajęć ciekawe opowieści o Pisance.

warsztaty

Organizator:
→ Kluczborski Dom Kultury
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 5 t 77 4181268
@ dyrekcja@kluczborskidomkultury.eu 
↗ www.kluczborskidomkultury.eu

Zwiedzanie Muzeum 
im. Jana Dzierżona wystawa, zwiedzanie

13, 20 września | niedziela 
10.00 –13.30 zapraszamy do Muzeum im. 
Jana Dzierżona w Kluczborku.

W programie bezpłatne zwiedzanie wysta-
wy stałej Pszczelarstwo dawne i nowe, wy-
staw plenerowych: Ule i Ule figuralne oraz 
wystaw czasowych:

→ Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskie-
go do Shigeru Kayano– wystawa ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Żorach;
→ Pod opieką Dwunastu Apostołów - daw-
ny rynek w Kluczborku - wystawa ze zbio-
rów własnych;
→ Malarstwo Elżbiety Szołomiak – wystawa 
prac Artystki.

KLUCZBORK

Warsztaty pisankarskie

13, 20 września

Organizator:
→ Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10 t 77 4182707 
@ muzeum@kluczbork.pl ↗ www.muzeum.kluczbork.pl

KLUCZBORK

19 września
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19 września

Warsztaty pn Śladami naszych 
ojców - stroje regionalne XIX/XX 
w. mieszkańców wsi 
pow. kluczborskiego warsztaty

11.00 –14.00 zorganizujemy warsztaty ręko-
dzielnicze w celu poznania strojów regio-
nalnych mieszkańców wsi pow. kluczbor-
skiego na przełomie XIX/XX w.

Warsztaty rękodzielnicze skierowane do 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły pod-
stawowej. Organizatorzy zapoznają uczest-
ników warsztatów ze strojami regionalny-
mi. Następnie każdy uczestnik będzie miał 
okazję wykonać taki zminiaturyzowany strój 

samodzielnie za pomocą kolorowego pa-
pieru, bibuły, materiału, wełny itp. Dodat-
kową atrakcją będzie możliwość wykonania 
sobie zdjęcia na ściance fotograficznej na-
wiązującej do tematyki warsztatów (ołma 
i ołpa czyli: babcia i dziadek).

Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej w Klu-
czborku ul. Pułaskiego 5, (Centrum Kluczborska 
Bajka), 46-200 Kluczbork.

Organizator:
→ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nadzieja
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 t 77 4187613
@ sds@kluczbork.pl

KLUCZBORK

10.00 –16.00 W ramach obchodów 110 rocz-
nicy śmierci Joanny Schaffgotsch zaprasza-
my do sprzątanie parku w Kopicach!

W programie m.in.:
→ 10.00 msza św. w kościele w Kopicach
→ 11.00 uroczyste otwarcie wyremontowa-
nego mauzoleum
→ 12.00 sprzątanie parku w Kopicach
→ 15.00 ognisko,  prezentacja  przez O.S. ,We-
teran broni sportowej, bojowej i kolekcjo-
nerskiej ,prezentacja strojów strażackich Fo-
jermana R. Gołebskiego, S.W.A.Ś. w Opolu 
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, 
oraz przedstawimy Protokół Marche, oraz 
gawędy i opowiadania o Kopicach, Joannie 
Schaffgotsch i Odsieczy Wiedeńskiej z oka-
zji 337 rocznicy.

Liczba miejsc ograniczonych, zapisy poprzez fb 
na kopice.pl i mauzoleum Kopice.

Sprzątanie parku w Kopicach gawęda / opowieść

Organizator:
→ Mauzoleum Kopice
49-200 Kopice, Mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach 
t 669444554 @ maciej.mischok@gmail.com ↗ www.mauzoleumKopice.pl

12 września

KOPICE
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Droga Joanna - industrialna 
księżniczka wystawa

10.00 –15.00 serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia wystawy on-line opisującą hi-
storię jednej z najciekawszych kobiet w hi-
storii Śląska. – Joanny Schaffgotsch, zwa-
nej śląskim Kopciuszkiem lub industrialną 
księżniczką. Ta wyjątkowa kobieta wspie-
rała ubogich i sieroty, fundowała ochronki, 
szpitale, kościoły, szkoły i zakłady przemy-
słowe. Była pionierem w tworzeniu nowo-
czesnego przemysłu na Śląsku. W jej za-
kładach, jako pierwszych na kontynencie,  

w 1883 roku zastosowano w podziemiach 
kopalni, pierwsze kolejki elektryczne. Jest 
godną spadkobierczynią spadku, po Karo-
lu Godulli – ojcu preindustrialni.
Wystawa opisuje również słynny ród Schaf-
fgotschów, który zapisał się złotymi głoska-
mi na Śląsku i w czasach Odsieczy Wiedeń-
skiej w 1683 roku.

Wystawa będzie dostępna na naszej witrynie in-
ternetowej: www.mauzoleumKopice.pl

12 września

Organizator:
→ Mauzoleum Kopice
49-200 Kopice, Mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach
t 669444554 @ maciej.mischok@gmail.com ↗ www.mauzoleumKopice.pl

KOPICE KRZYŻOWICE

W drodze na listę 
Pomników Historii zwiedzanie

10.45 –11.45 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem kościoła filialnego pw. 
Wniebowzięcia NMP w Krzyżowicach.

W świetle najnowszych badań, świątynia ta  
uchodzi za jeden z najstarszych drewnianych 
kościołów w Polsce. Badania dendrochrono-
logiczne belek wykazały, że drzewa na budo-
wę  ścięto w latach 1325 i 1326. Eksperci, anali-
zując słupową konstrukcję wieży, stwierdzili, 
iż materiał drewniany pochodzi z lat 1340-
1341. Pierwsze wzmianki o kościele w źró-
dłach pisanych pochodzą z dokumentu wy-
stawionego 14 stycznia 1376 r. w Awinionie. 

W XV w. prezbiterium ozdobione zosta-
ło malowidłami. Polichromie pochodzące  
z 1 połowy XV w. występują na północnej, po-
łudniowo-wschodniej i południowej ścianie 
prezbiterium. Przedstawiają one sceny: św. 
Jerzego, Pokłon Trzech Króli, Ukrzyżowanie, 
Męczeństwo na górze Ararat, Vir Dolorum 
i Oblicze Chrystusa przy Sakrarium. W XVII w. 
kościół poddano renowacji, po której do dziś 
zachowała się część ufundowanego wów-
czas wyposażenia. Obecnie, parafia w Po-
gorzeli wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Brzegu czynią starania o wpisanie zabyt-
ku na prestiżową listę Pomników Historii. 

Organizator:
→ Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli
49-332 Olszanka, Pogorzela 10
t 507099823 @ ms.pinus@wp.pl 
↗ www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=2&id_par=9
partner:
→ Starostwo Powiatowe w Brzegu

13 września
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15.00 –16.00 zapraszamy do zwiedzania 
z przewodnikiem niedostępnej na co dzień 
fary miejskiej w Lewinie Brzeskim, położo-
nej w sercu miasta.

Kościół patronacki pw. ś.ś. Piotra i Paw-
ła w Lewinie Brzeskim pochodzi z XIV w. 
Prawdopodobnie wzniesiono go w miejscu 
istniejącego kościoła drewnianego, który 
dla ówczesnych dominikanów ufundowa-
ła wpływowa rodzina Panów z Pogorzeli. 

W XVI w., został przejęty przez społecz-
ność ewangelików. Przez wiele lat stano-
wił ostoję dla wiernych z całego historycz-
nego Górnego Śląska. Liczba uczestników 
nabożeństw była tak duża, że konieczne 
okazało się dostawienie chórów. Ostatni 
wielki remont świątyni przeprowadzono  
w 1909 r. Obecnie, kościół opuszczony 
i znacznie zdegradowany czeka na remont 
kapitalny, o który zabiega Gmina Lewin 
Brzeski – właściciel obiektu.

Fara miejska w Lewinie Brzeskim 
otwarta dla zwiedzających! zwiedzanie

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Lewina Brzeskiego
49-340 Lewin Brzeski, Rynek 14
t 77 4042300 @ tpl.lewin@gmail.com ↗ www.tpl-lewinbrzeski.pl
partner:
→ Starostwo Powiatowe w Brzegu
→ Gmina Lewin Brzeski

19 września

LEWIN BRZESKI

Europa zaczyna się...w Łambino-
wicach. Rajd rowerowy jeniec-
kim szlakiem rajd rowerowy, spacer

16.00 zapraszamy na rajd rowerowy jeniec-
kim szlakiem. Każdy z nas ma swoją drogę, 
którą możemy rozumieć wieloznacznie – 
jako drogę do wyznaczonego celu, ale też 
w sensie dosłownym jako naszą trasę, któ-
rą codziennie – wręcz rutynowo pokonuje-
my do szkoły lub pracy. W czasie tegorocz-
nych Europejskich Dni Dziedzictwa chcemy 
pokazać zarówno drogę w rozumieniu do-
słownym – tę którą przemierzali jeńcy do 
obozów Lamsdorf wysiadający z pociągów 
towarowych na pobliskich stacjach, ale tak-
że ich  wieloletnią drogę od zniewolenia do 
wolności naznaczoną cierpieniem zarówno 
psychicznym, jak i fizycznym. 

W Łambinowicach przedstawimy nowe 
spojrzenie, na wydawałoby się, dosko-
nale znaną drogę do stacji kolejowych 

w Łambinowicach i Sowinie. Dziś przeby-
wają ją głównie okoliczni mieszkańcy pra-
cujący w oddaleniu od domu, uczniowie 
i studenci. Ale czy pamiętamy, że w czasie 
II wojny światowej tymi samymi szlakami 
– wówczas brukowanymi bądź piaszczy-
stymi szosami, poruszali się (choć w prze-
ciwną stronę) jeńcy wojenni różnych naro-
dowości? To tutaj z zatłoczonych pociągów 
towarowych wysiadali, poganiani przez 
strażników, pojmani żołnierze koalicji an-
tyhitlerowskiej. W Annahof (Sowinie) ko-
lumny marszowe formowali: Polacy wal-
czący z kampanii wrześniowej, Brytyjczycy, 
Francuzi, Amerykanie kierowani do Stalagu 
VIII B (344) Lamsdorf. Natomiast do stacji 
Lamsdorf (Łambinowice) docierali głównie 
jeńcy z Armii Czerwonej, Włosi, powstań-
cy warszawscy i słowaccy. Wszyscy jeńcy 

11 września

ŁAMBINOWICE



52 53

ED
D

op
ol

sk
ie

pieszo, pod eskortą strażników szli do obo-
zów oddalonych o kilka kilometrów. Dziś 
– 80 lat później, w miejsca te przyjeżdżają 
rodziny byłych jeńców chcące uczcić pa-
mięć o przodkach, aby w zadumie i wzru-
szeniu przejść tą samą drogę, którą wie-
le dekad wcześniej podążali ich ojcowie 
lub dziadkowie. My zapraszamy również 
do poznania tej drogi. Jak wyglądała po-
konywana koleją, a następnie piesza droga 
do niewoli? W jakiej atmosferze przebiega-
ła? Co myśleli żołnierze, którzy rozpoczyna-
li ją w Lamsdorf. Jaki był stosunek miesz-
kańców Annahof i Lamsdorf do jeńców 

wojennych maszerujących szosą przez ich 
wioskę? W trakcie przejazdu rowerowego 
odwiedzimy także tzw. Drogę Pamięci, któ-
rą tworzą obiekty: Stary Cmentarz Jeniecki, 
Cmentarz Jeńców Radzieckich wraz z Po-
mnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych, 
Cmentarz Ofiar Obozu Pracy, Centralne Mu-
zeum Jeńców Wojennych. Opowiemy o każ-
dym z tych miejsc, wskazując na ich tragicz-
ną historię która sprawa, że stają się one 
symbolem cywilizacyjnych nieprawości oraz 
znakiem przestrogi przed konsekwencjami, 
jakie niesie brak poszanowania dla godno-
ści ludzkiej i łamanie praw człowieka.

Organizator:
→ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4
t 77 4343475 @ a.wickiewicz@cmjw.pl
↗ www.cmjw.pl

Ł
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11.30 –15.30 zapraszamy do Michałowa i po-
znania niezwykłej historii kościoła pw. św. 
Józefa Robotnika, który choć jest perłą sztu-
ki sakralnej, wciąż jest mało znany. 

W programie m.in.:
→ 11.30 msza święta
→ 12.30 koncert orkiestry dętej
→ 13.00 zwiedzanie kościoła z ks. probosz-
czem Czesławem Morańskim
→ 13.30 poczęstunek – potrawy (wołyńskie) 
naszych dziadków
→ 14.00 wystawa rękodzieła
→ 14.30-15.30 zabawa dla dzieci.

MICHAŁÓW

Ja jestem drogą, i prawdą, 
i życiem (Jan 14)

uroczystość religijna, 
wystawa, rzemiosło / 
kulinaria, zwiedzanie, 
koncert, zabawa dla dzieci

Organizatorzy:
→ Rada Parafialna
→ Towarzystwo Przyjaciół Michałowa
→ Koło Gospodyń Wiejskich
→ Ochotnicza Straż Pożarna
49-332 Olszanka, Michałów 119, Parafia pw. św. Józefa Robotnika
t 608352092 @ grosa@onet.pl

13 września

partner:
→ Wójt Gminy Olszanka
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17.00 –18.30 połączony z prezentacją mul-
timedialną wykład, poświęcony dostojnym 
gościom, którzy przed wiekami odwiedzi-
li Namysłów.

Cesarz Karol IV Luksemburski. Królowie Pol-
ski, Prus, Czech i Węgier. Cesarzowa Ro-
sji, poseł sułtana oraz brat Napoleona. Co 
ich łączy? To, że na ich drodze w pewnym 
momencie znalazł się Namysłów. Podczas 
wykładu z serii Historie Małych Ojczyzn 
prześledzimy dzieje wizyt dostojnych go-
ści w mieście nad Widawą.

Goście, goście. Królewskie wizyty 
w dawnym Namysłowie wykład / prelekcja

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
t 781029252 @ towarzystwo.namyslow@onet.pl 
↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow
partner:
→Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
46-100 Namysłów, ul. Reymonta 56

NAMYSŁÓW

12 września

NAMYSŁÓW

Mury obronne Namysłowa —
spacer miejski wycieczka / spacer

16.00 –18.00 zapraszamy na spacer tema-
tyczny szlakiem murów obronnych Namy-
słowa. Od połowy XIV w. na polecenie ce-
sarza Karola IV Luksemburskiego miasto 
Namysłów otaczane było wykonanymi z ce-
gły oraz kamienia polnego murami obron-
nymi. Serdecznie zapraszamy na spacer po 
zabytkowej fortyfikacji!
Mieszkańców Namysłowa oraz turystów 
zapraszamy na wspólny spacer wzdłuż 
średniowiecznych murów miejskich. Zo-
baczymy gdzie dawniej znajdowały się 
cztery bramy miejskie, w którym miejscu 
zachował się podwójny ciąg fotyfikacji 
oraz usłyszymy legendę o nieszczęsnym 
rajcy-gadule.

Zbiórka chętnych do udziału w spacerze odbędzie 
się na Skwerze Ignacego Jana Paderewskiego.

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
t  781029252 @ towarzystwo.namyslow@onet.pl
↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow

13 września
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10.00 –13.00 zapraszamy na grę terenowa 
dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Podczas rywalizacji uczest-
nicy – drużyny reprezentujące swoje szkoły, 
będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę 
na temat Namysłowa. Wezmą także udział 
w konkurencjach związanych z zabytkowy-
mi obiektami, które znajdą się na ich trasie. 
Zapisy prowadzone będą do 15 września po-
przez adres e-mail Organizatora.

Zbiórka uczestników gry miejskiej odbędzie się 
przy fontannie na namysłowskim rynku.

Gra terenowa 
Poznajemy nasze miasto

gra miejska / terenowa / 
questing

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
t 692486573  @ towarzystwo.namyslow@onet.pl 
↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow
partner:
→ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

NAMYSŁÓW

18 września

Uciekinierzy, osadnicy,
przesiedleńcy, autochtoni.  
Oblicza Ziemi Namysłowskiej seminarium / sesja naukowa

17.00 –18.30 zapraszamy na seminarium 
naukowe, którego tematem będą zmia-
ny, jakie zaszły na terenie powiatu namy-
słowskiego po 1945 roku. Niemal całkowita 
wymiana ludności, zmiana przynależności 
państwowej, ustroju politycznego, kręgu 
kulturowego… Prelegenci i dyskutanci będą 
mieli okazję poruszyć różne aspekty proce-
su, który rozpoczął się w mroźne, stycznio-
we popołudnie.

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, wykład odbędzie się w pracowni infor-
matycznej (sala 18).

19 września

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
t 781029252 @ towarzystwo.namyslow@onet.pl 
↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow
partner:
→ Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
46-100 Namysłów, ul. Reymonta 56
 

NAMYSŁÓW
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10.00 –18.00 zapraszamy na rajd rowero-
wy Śladem Widawy, podczas którego na-
sza droga prowadzić będzie śladem mean-
drującej przez serce Ziemi Namysłowskiej 
Widawy.

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi 
Namysłowskiej zaprasza pasjonatów tury-
styki rowerowej na Turystyczny Rajd Rowe-
rowy Śladem Widawy. Nasza trasa prowa-
dzić będzie przez pogranicze województw 
opolskiego i dolnośląskiego – odwiedzimy 
miejscowości położone na obszarze gmin 
Namysłów, Wilków oraz Bierutów.

Turystyczny Rajd Rowerowy 
Śladem Widawy wycieczka / spacer

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
t 781029252 @ towarzystwo.namyslow@onet.pl
↗ www.f acebook.com/TowarzystwoNamyslow

20 września

NAMYSŁÓW

Namysłów
Ligotka

DębnikLubska

Młokicie

Pielgrzymowice

Bierutów

Bukowie Pągów
Idzikowice

Pawłowice Namysłowskie
Smogorzów

Objazda

Kowalowice

Michalice

Kamienna

Start spod pomnika namysłowskiej Nike na Pla-
cu Wolności w Namysłowie.

wycieczka / spacer

NAMYSŁÓW

12.00 –18.00 w związku z pandemią korona-
wirusa przygotowaliśmy rozwiązanie, dzięki 
któremu będą mogli Państwo zwiedzić Na-
mysłów bez wychodzenia z domu.

Na stronie www.zabytek.pl opublikowali-
śmy propozycję trasy spacerowej Szlakiem 
namysłowskich zabytków. Mogą z niej 
Państwo skorzystać przez swoje kompu-
tery i urządzenia mobilne. Posłużyć może 
też jako program prawdziwej wycieczki, 
podczas której niepotrzebny będzie Wam 
przewodnik.

Link: https://zabytek.pl/pl/wycieczki/396

Miejsce: Punktem początkowym wycieczki jest 
namysłowski rynek, proponujemy zacząć ją od 
ratusza.

Szlakiem namysłowskich 
zabytków - trasa spacerowa

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
46-100 Namysłów, ul. Reymonta 56 t 781029252
@ towarzystwo.namyslow@onet.pl ↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow

12-20 września
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NAMYSŁÓW

Rowerem przez 
Ziemię Namysłowską wycieczka / spacer

19 września

Organizator:
→ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
46-100 Namysłów, ul. Reymonta 56 t 781029252
@ towarzystwo.namyslow@onet.pl ↗ www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow
partner:
→ Stowarzyszenie Nasz Smogorzów

8.00 –18.00 wrześniowe weekendy to ideal-
ny czas na uprawianie turystyki rowerowej. 
Wychodząc naprzeciwko Państwa ocze-
kiwaniom prezentujemy propozycję trasy 
wycieczkowej.

27 kilometrowa trasa przebiega przez ob-
szar gmin Namysłów i Rychtal, położo-
nych na pograniczu województw opol-
skiego i wielkopolskiego. Znajdują się na 
niej zabytkowe pałace i kościoły, a także 
dworskie parki i powstały 20 lat temu Za-
lew Michalicki.

Link: https://zabytek.pl/pl/wycieczki/398

Miejsce: Na punkt startowy wycieczki proponuje-
my Baldwinowice i zabytkowy kościółek św. Trój-
cy. Wybrać mogą jednak Państwo dowolny inny 
punkt na trasie.

12-20 września

MS Batory wszedł do służby w 1936 r. i był 
wyjątkowym transatlantykiem. Był nie tylko 
synonimem luksusu, potęgi morskiej Gdy-
ni, ale także szczęśliwym statkiem, które-
go omijały niemieckie bomby. Przylgnę-
ło do niego miano lucky ship. MS Batory 
brał udział w przerzucaniu do Kanady złota 
z Bank of England oraz skarbów wawelskich 
z Krakowa. Przetrwał wojnę. W 1971 r. sprze-
dano go na złom do Chin... Replika statku 
znajduje się w Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Wystawę B jak Batory można obejrzeć w czy-
telni czasopism od poniedziałku do piątku 
8.00 –18.00, w soboty 8.00 –14.00.

Ekspozycja składa się z 12 plansz. Na plan-
szach można odnaleźć wiele archiwalnych 
zdjęć, map i mnóstwo ciekawostek, które 
pozwalają prześledzić losy statku od pierw-
szego rejsu po zakończenie służby.

Serdecznie zapraszamy!

NYSA

B jak Batory - wystawa wystawa

3-30 września

Organizator:
→ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie
Nysa, ul. Sukiennicza 2 t  77 4332756
@ instruktor@migbp.nysa.pl ↗ www.migbp.nysa.pl
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 Droga na zachód wykład / prelekcja

13.00 –14.00 wykład z prezentacją multime-
dialną, przygotowany przez Edwarda Ha-
łajko – dyrektora Muzeum Powiatowego 
w Nysie, inicjatora wystawy stałej Kresy w 
pamięci mieszkańców powiatu nyskiego. 
Utrata Kresów wiązała się z rekompensa-
tą terytorialną na zachodzie. Zmusiło to 

mieszkańców do przymusowej podróży 
często w bardzo złych warunkach i w wol-
nym tempie. Los rzucił kresowian o kilkaset 
kilometrów na zachód od swoich dotych-
czasowych domów, na ziemie nowe i nie-
znane. W podróż zabierali tylko to co było 
niezbędne …

Twierdza Nysa

10.00 –15.00 Multimedialna Trasa Turystycz-
na Twierdza Nysa – przenosi widzów w cza-
sy XVIII i XIX wieku, jest to okres świetności 
Twierdzy Nysa, która nierozerwalnie zwią-
zana jest z naszym miastem po dziś dzień.

zwiedzanie

Organizator:
→ Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi 
w Nysie (Nyski Dom Kultury)
t 77 4334971 @ pit@ndk.nysa.pl
↗ www.informacja-turystyczna.nysa.pl

12-20 września

Organizator:
→ Muzeum Powiatowe w Nysie
48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11 t 77 4355010
@ dzial.ow@muzeum.nysa.pl ↗ www.muzeum.nysa.pl

NYSA

NYSA

12 września

Z historią Polski w tle
Spacer z przewodnikiem wycieczka / spacer

10.00 –13.00 spacer historyczny z przewod-
nikiem po Nysie trasą pt. Z historią Polski 
w tle.

Nysa, przez okres swojej historii przynale-
żała do różnych państw. Początkowo mia-
sto było częścią państwa polskiego, w wie-
ku XIV stało się częścią Korony Czeskiej, aby 
po roku 1526 znaleźć się w granicach Mo-
narchii Habsburskiej. Taki stan rzeczy miał 
miejsce do 1741 r., kiedy to w wyniku I wojny 

śląskiej, Nysa przeszła pod panowanie pru-
skie, a następnie niemieckie. Od 1945 r. Nysa 
znalazła się w nowych granicach Polski. Ale 
nawet w czasach nie przynależności Nysy 
do państwa polskiego, związki Nysy z Pol-
ską były bardzo silne, co przybliży uczest-
nikom ten spacer.

Zbiórka w punkt Informacji Turystycznej Bastion 
św. Jadwigi w Nysie.

13 września

Organizator:
→ Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie
   (Nyski Dom Kultury)
Nysa, ul. Piastowska 19 t 77 4334971
@ pit@ndk.nysa.pl ↗ www.informacja-turystyczna.nysa.pl
partner:
→ Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

NYSA
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15.00 –16.00 zapraszamy na wiedzanie For-
tu II z żołnierzem Legi Polsko – Włoskiej.

Fort II powstał pod koniec XIX wieku i jest 
najlepiej zachowanym obiektem fortecz-
nym Twierdzy Nysa. W trakcie zwiedzania 
możliwość obejrzenia wystawy dotyczącej 
historii Legi Polsko – Włoskiej pt. Z ziemi 
włoskiej… na Śląsk, poświęconej m.in. hi-
storii powstania Mazurka Dąbrowskiego 
i historii Legi Polsko-Włoskiej.

Zwiedzanie Fortu II z żołnierzem 
Legi Polsko-Włoskiej zwiedzanie

Organizator:
→ Fundacja Twierdza Nysa
Nysa , ul. Orląt Lwowskich
t 695355438 @ fort2nysa@gmail.com
↗ www.fortynysa.com

19 września

NYSA

Droga w świat gliny warsztaty, zajęcia edukacyjne

9.00 –13.00 zapraszamy na warsztaty two-
rzenia mis ceramicznych Droga w świat 
gliny.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nysie zapra-
sza do zapoznania się z techniką lepienia 
mis ceramicznych. Podczas warsztatów bę-
dzie można samodzielnie wykonać misę 
oraz poznać historię pracy w glinie. Nasze 
misy ceramiczne posiadają certyfikat pro-
duktu lokalnego, nadany przez Stowarzy-
szenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

14 września

Organizator:
→ Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa
48-300 Nysa, ul. Grodkowska 26 t 77 4332464
@ wtznysa@gmail.com

NYSA
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13.00 –14.00 Oddajemy w ręce czytelników 
XIII tom rocznika muzealnego, w którym 
znajdą się kolejne interesujące artykuły, 
m.in. sprawozdania z badań archeologicz-
no-architektonicznych prowadzonych na 
terenie Nysy w 2019 r. oraz opracowania za-
bytków z kolekcji Muzeum Powiatowego 

w Nysie, a także związanych z naszym mia-
stem. Promocja XIII t. Nyskich Szkiców Mu-
zealnych w formie otwartego spotkania 
z autorami artykułów tworzących zawar-
tość tegorocznego tomu, a także promo-
cyjnej sprzedaży NSM 2020.

NYSA

Promocja XIII t. Nyskich Szkiców 
Muzealnych 2020

spotkanie (z twórcą, 
podróżnikiem, regionalistą)

Spacer z przewodnikiem 
Szlakiem fortecznym w Nysie wycieczka / spacer

16.00 –20.00 zapraszamy na spacer Szla-
kiem fortecznym najnowszym szlakiem tu-
rystycznym w Nysie prowadzącym po zre-
witalizowanych obiektach Twierdzy Nysa.

Spacer z przewodnikiem nowym Szlakiem 
fortecznym w Nysie pozwoli zapoznać się 
z nowym szlakiem turystycznym w Nysie, 
opracowanym przez Urząd Miejski w Ny-
sie, prowadzący przez zrewitalizowany ob-
szar Twierdzy Nysa. Spacer rozpocznie się 

przy Fortecznej Wieży Ciśnień (ul. Obroń-
ców Tobruku), uczestnicy w trakcie spaceru 
odwiedzą m. in. Fort Prusy, Fort II oraz inne 
obiekty forteczne, a wydarzenie zakończy 
się ogniskiem z poczęstunkiem dla uczest-
ników wydarzenia. Każdy z uczestników bę-
dzie miał mozliwość zdobyć Odznakę Kra-
joznawczą Twierdza Nysa.

Rozpoczęcie spaceru: ul. Obrońców Tobruku, For-
teczna Wieża Ciśnień.

Organizator:
→ Muzeum Powiatowe w Nysie
48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11 t  77 4355010
@ dzial.ow@muzeum.nysa.pl ↗ www.muzeum.nysa.pl

Zwiedzanie Fortu II 
w Nysie

10.00 –14.00 Bezpłatne zwiedzanie Fortu II – 
perły nyskich fortyfikacji. Fort II powstał pod 
koniec XIX wieku i należy do jednych z naj-
lepiej zachowanych obiektów fortecznych 
Twierdzy Nysa, ze względu na stan zacho-
wania nazywany jest perłą twierdzy nysa.

zwiedzanie

Organizator:
→ Fundacja Twierdza Nysa
Nysa, ul. Orląt Lwowskich t 695 355 438
@ fort2nysa@gmail.com ↗ www.fortynysa.com

19-20 września

Organizator:
→ Urząd Miejski w Nysie
Nysa, ul. Obrońców Tobruku t 77 4080551
@ m.nowak@www.nysa.pl ↗ www.nysa.eu

NYSA

NYSA

19 września

20 września
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W drodze na listę 
Pomników Historii zwiedzanie

13.30 –14.30 zapraszamy do zwiedzania za-
mkniętego na co dzień kościoła pw. śś. Pio-
tra i Pawła w Obórkach.

Ten wyjątkowy zabytek pochodzi z począt-
ków XV w. i jest jednym z najstarszych, za-
chowanych kościołów drewnianych na zie-
miach polskich. Świątynię wzmiankowano 
w źródłach pisanych w 1335 r., co w zesta-
wieniu z poświadczoną w 1337 r. własnością 

tej miejscowości umożliwia połączenie fun-
dacji kościoła z rodem możnych Panów  
z  Pogorzeli. Ze względu na zachowane war-
tości, zabytek jest kandydatem do wpisu na 
prezydencką listę Pomników Historii, o co 
stara się Starostwo Powiatowe w Brzegu 
Po obiekcie oprowadzi Pan Radek Preis, 
brzeski, powiatowy konserwator zabytków.

Miejsce: Obórki, 41-351 Olszanka.

12 września

Organizator:
→ Starostwo Powiatowe w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20 t 77 4447979
@ starostwo@brzeg-powiat.pl ↗ www.brzeg-powiat.pl

14.00 –18.00 zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy znaczków pocztowych ze zbiorów 
Ryszarda Szircha - Prezesa Koła Związku 
Filatelistów Polskich w Oleśnie.

W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin 
Jana Pawła Wielkiego, przepowiedziane-
go w proroczej wizji wieszcza Słowackie-
go. Owego Słowiańskiego Papieża, który 
przeprowadził chrześcijaństwo w nowe ty-
siąclecie i wpłynął znacząco na wydarzenia 
w Europie i na świecie. Pontifexa Maximus – 
papieża budowniczego mostów – następcę 
Chrystusa, który jako jedyny (poza św. Pio-
trem) przekroczył próg synagogi, a ponad-
to ucałował Koran i zgromadził w Asyżu 
na modlitewnym czuwaniu przedstawicie-
li religii oraz wyznań niemal z całego świa-
ta. Niestrudzonego Pielgrzyma, pierwszego 
Ojca Świętego, który odwiedził wszystkie 

zamieszkałe kontynenty, ponad 100 krajów, 
w tym anglikańską Wielką Brytanię i komu-
nistyczną Kubę. Jedynego papieża, który ca-
łował ziemię kraju, do którego pielgrzymo-
wał, przemawiając do milionowych tłumów 
w ich ojczystym języku, choćby była to tylko 
krótka sentencja. Następcę św. Piotra, który 
żył, modląc się i umarł, modląc się. Papieża, 
który potrafił być wszędzie i dla wszystkich.
 
Aby bardziej uświadomić sobie, jak niezwy-
kłym darem była dla nas Osoba Jana Paw-
ła II i fakt, że dane nam było żyć w czasach 
Jego pontyfikatu, Oleskie Muzeum Regio-
nalne zorganizowało te wyjątkową wysta-
wę ze zbiorów Ryszarda Szircha, który swo-
ją kolekcję tworzy od 50 lat. Ryszard Szirch 
jest również autorem licznych projektów 
kartek beznominałowych i okolicznościo-
wych oraz kasowników.

W stulecie urodzin Papieża 
Polaka - wystawa filatelistyczna 
ze zbiorów Ryszarda Szircha wystawa

Organizator:
→ Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Jaronia 7
t 343582438 @ oleskiemuzeum@op.pl
↗ www.oleskiemuzeum.pl

13 września

OBÓRKI OLESNO
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Kobiece tajemnice Karolinki. 
Archiwalne źródła do dziejów 
stroju Śląska Opolskiego wystawa

W jaki sposób podkreślała swoją urodę Ka-
rolinka? Czy nosiła czerwone korale? I czy 
statuetka nagrody opolskiego festiwalu jest 
wierną kopią dziewczyny w śląskim stroju 
ludowym? Zapraszamy na plenerową wy-
stawę przygotowaną w oparciu o archi-
walną dokumentację fotograficzną stro-
jów ludowych.

Dzieje śląskich strojów ludowych, ich bo-
gactwo i zróżnicowanie, zależne zarówno 

od historycznych kanonów piękna, jak i od 
lokalnych zwyczajów, to pasjonująca dzie-
dzina badań. Wiemy, że to co dziś wydaje 
nam się charakterystycznym strojem ślą-
skim, jest najczęściej związane z inną, dość 
odległą częścią Śląska. Rzadko zdajemy so-
bie sprawę z tego, że statuetka festiwalowej 
Karolinki to przetworzona artystycznie wizja 
dziewczyny w stroju ludowym, niepodobna 
do tych dziewcząt, które można było zoba-
czyć na podopolskich wsiach 100 lat temu.

OPOLE

Organizator:
→ Archiwum Państwowe w Opolu
45-016 Opole, Zamkowa 2 t 77 4544075 
@ a.wojnar@opole.ap.gov.pl

10.00 –12.00 zapraszamy na spacer z prze-
wodnikiem turystycznym PTTK pt. Śladami 
Polaków w przedwojennym Opolu.
W trakcie spaceru uczestnicy odwiedzą 
miejsca związane z przedwojenną opol-
ska Polonią.

wycieczka / spacer

Organizator:
→ Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycie-
czek Województwa Opolskiego ORSO PTTK w Opolu
Opole,ul. Książąt Opolskich 36A Bank Rolników 
t  784493750 @ malkon.op@wp.pl↗ www.facebook.com/Klub-
-Przewodnik%C3%B3w-Turystycznych-i-Pilot%C3%B3w-Wy-
cieczek=-Woj-Opolskiego-PTTK107493424176509-/?modal-
admin_todo_tour

Warsztaty online rysowania 
wzoru opolskiego

spotkanie (z twórcą, 
podróżnikiem, regionalistą)

14.00 –15.00 Umiejętność ręcznego malo-
wania wzoru opolskiego została wpisana 
w 2019 r. na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj pragnie-
my przybliżyć wszystkim technikę powsta-
wania tego wzoru: zasad kompozycji oraz 

znaczenia poszczególnych jego elementów.
Warsztaty będą odbywać się w formie onli-
ne. Zatem uczestniczyć może każdy zainte-
resowany! Wystarczy przygotować w domu 
kartkę, ołówek, włączyć nasz filmik i od razu 
zabrać się do pracy.

Śladami Polaków 
w przedwojennym Opolu

Organizator:
→ Fundacja Opolskie Dziouchy
profil FB – Opolskie Dziouchy t 77 4552831
@ opolskiedziouchy@gmail.com ↗ www.opolskiedziouchy.pl

12 września

4-30 września

OPOLE

OPOLE

12 września
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Europa zaczyna się... w Łambino-
wicach. Miasta i Miejsca Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego wystawa 

13.00 Centralne Muzeum Jeńców Wojen-
nych i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambi-
nowicach zostało w tym roku uhonorowane 
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Dla-
tego podczas tegorocznych Europejskich 
Dni Dziedzictwa chcemy pokazać naszą 
drogę do tego ważnego wyróżnienia o ska-
li europejskiej.

W opolskiej siedzibie Muzeum prezento-
wana będzie wystawa stworzona przez 
Komisję Europejską pt.: Miasta i Miejsca 
Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to 
ekspozycja przedstawiająca wybrane miej-
sca i obiekty uhonorowane dotychczas 
tym wyróżnieniem, przyznawanym obiek-
tom i miejscom, których historia niesienie 

uniwersalne przesłane nawołujące do po-
szanowania godności ludzkiej, praw czło-
wieka i humanitaryzmu. Wśród tych miejsc 
są m. in.: centrum starożytnych Aten, Park 
Archeologiczny w Ostii, powstały w duchu 
Wiosny Ludów hymn narodowy Słowa-
cji, czy czeski Zamek Kynžvar, a także – na 
gruncie polskim m.in. Konstytucja 3 Maja 
i Unia Lubelska. Na tle tych obiektów, któ-
rych przesłanie jest dziś niezwykle ważne 
dla zjednoczonej Europy, pokażemy histo-
rię Miejsce Pamięci Narodowej w Łambino-
wicach i jego drogę do Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego.

Wystawa będzie dostępna również na naszej stro-
nie internetowej i Facebooku.

OPOLE

Organizatorzy:
→ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
→ Muzeum w Opolu
45-017 Opole, ul. Minorytów 3 
t 77 4537872, 77 4539216 @ m.cieslinski@cmjw.pl

11 września

Kiedy Opole było morzem seminarium / sesja naukowa

12.00 –16.00 Europejskie Centrum Paleon-
tologii Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Pa-
leobiologii UO oraz Muzeum Uniwersyte-
tu Opolskiego zapraszają na seminarium 
dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. Kie-
dy Opole było morzem – jego najmniejsi 
i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat.

W programie m.in. prezentacja książki Kie-
dy miasto było morzem. Historia geolo-
giczna Opola. Dr hab. Elena Yazykova, prof. 
UO, geolog i paleontolog, doktor habilito-
wany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor 
Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Eu-
ropejskiego Centrum Paleontologii przy 
Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania 
naukowe: stratygrafia i paleontologia kre-
dowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji 
oraz innych regionów świata. Badania nad 
zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi 

oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością róż-
nych grup fauny mezozoicznej. Członek 
rady redakcyjnej międzynarodowego cza-
sopisma naukowego Cretaceous Research 
oraz uniwersyteckiego czasopisma Frag-
menta Naturae. Jest autorem wielu publi-
kacji naukowych i naukowo-popularnych, 
w tym wydanej w roku 2017 książki Kiedy 
miasto było morzem. Historia geologicz-
na Opola.
Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikro-
paleontolog, sedymentolog, dyrektor In-
stytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik 
Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośro-
dowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: 
nannoskamieniałości kredy, zmiany klima-
tyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymie-
rania, kolonizacja dna morskiego po epi-
zodach beztlenowych, bakteryjne procesy 
bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat 

OPOLE

12 września
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Organizatorzy:
→ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
→ Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius p 18 t 77 5415950 
@ kasiam@uni.opole.pl ↗ www.muzeum.uni.opole.pl

późnej kredy, badania morskich utworów 
węglanowych różnych środowisk, od głębo-
kowodnych po szelfowe. Jest autorem wie-
lu publikacji naukowych i popularnonauko-
wych, w tym wydanej w roku 2017 książki 
Kiedy miasto było morzem. Historia geo-
logiczna Opola.
Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i pale-
ontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pra-
cownik naukowy Instytutu Nauk Geologicz-
nych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej 

Do dzieła... zajęcia dla seniorów 
oraz warsztaty rodzinne warsztaty

13.30 –16.30 zapraszamy na zajęcia warsz-
tatowe dla rodzin oraz seniorów. 

13.30 zajęcia dla seniorów: film dostęp-
ny on-line: Czas i przestrzeń w myśleniu 
magicznym.
prowadzenie: Izabela Jasińska

15.00 otwarte warsztaty rodzinne: Księga 
wspomnień (ozdabiamy rodzinny album).

Uwaga! opłata: 10 zł od osoby, bilety do nabycia 
w kasie muzeum.
Zapraszamy serdecznie!

Organizator:
→ Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, Mały Rynek 7, Budynek główny t 77 4431754
@ edukacja@muzeum.opole.pl ↗ www.muzeum.opole.pl

OPOLE

12 września

Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi ba-
dania koncentrujące się na kopalnych re-
kinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju 
drapieżnictwa w erach paleozoicznej i me-
zozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleon-
tologią triasu oraz kredy, a także potencja-
łem geoturystycznym Śląska. Jest autorem 
wielu publikacji naukowych i popularno-
naukowych, w tym wydanej w roku 2017 
książki Kiedy miasto było morzem. Histo-
ria geologiczna Opola.
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10.00 –17.00 w ramach 28 edycji EDD na te-
renie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu pra-
gniemy zaprezentować wystawę zatytuło-
waną Drewniane kościoły Opolszczyzny 
w fotografii Andrzeja Nowaka oraz zapro-
sić na inaugurację wystawy stałej pt. Krucha 
sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej 
kroszonki. Z tej okazji odbędą się również 
spotkania z kroszonkarkami.

Od 10. lipca br. w Muzeum Wsi Opolskiej 
eksponowana jest wystawa, nosząca tytuł 
Drewniane kościoły Opolszczyzny w fo-
tografii Andrzeja Nowaka. Mieści się ona 
w drewnianym spichlerzu dworskim z Gru-
dyni, znajdującym się na terenie Muzeum 

Przystanek Muzeum Europejskie 
Dni Dziedzictwa w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu

wystawa, inscenizacja / 
pokaz

12 września

OPOLE

Organizator:
→ Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 t 77 4572349
@ tomasz.dziedzic@muzeumwsiopolskiej.pl 
↗ www.muzeumwsiopolskiej.pl

metody i narzędzia kroszonkarskie. Zorga-
nizowanie tej wystawy, ma szczególnie zna-
czenie w kontekście wpisania jej na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego, które miało miejsce we wrześniu 
2019 roku. Wystawa przybliży technikę zdo-
bienia jaj metodą rytowniczą krok po kroku 
w sposób przystępny dla każdej grupy wie-
kowej, będzie miała charakter informacyj-
no–edukacyjny. Wystawa jest organizowana 
w ramach projektu Krucha sztuka czyli od 
kurzego jaja do opolskiej kroszonki, reali-
zowanego w ramach programu Wspiera-
nie działań muzealnych, dofinansowany 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz budżetu Samorzą-
du Województwa Opolskiego.

Podczas EDD planujemy również spotka-
nia z twórczyniami ludowymi prezentują-
cymi na żywo swoją kunsztowną sztukę 
zdobienia jaj rożnymi tradycyjnymi tech-
nikami. W tym będącym częścią Niemate-
rialnego Europejskiego Dziedzictwa Kul-
turowego wzorem opolskim na opolskich 
kroszonkach.

Wsi Opolskiej w Opolu, przy ul. Wrocław-
skiej 174. Przepiękne fotografie pokazują 
niezwykłe świątynie, m.in. z Krzyżowic, Mi-
chalic, Klucza, Bierdzan czy Olesna. Eks-
pozycja prezentowana będzie do 21. wrze-
śnia 2020 r.

W dniu 12 września br. (sobota) o godzinie 
12.00 zapraszamy do Muzeum Wsi Opol-
skiej w Opolu na uroczyste otwarcie wysta-
wy stałej, poświęconej tradycji zdobienia jaj 
techniką rytowniczą. Na wystawie zapre-
zentowane zostaną miedzy innymi wybrane 
kroszonki z kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej 
jak również w formie tablic informacyjnych 
przedstawiony zostanie rys historyczny oraz 
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Wystawa fotograficzna - 
W trawie Sławomir Mielnik wystawa

W trawie to senne wspomnienia z czasów 
dzieciństwa, gdzie poznawanie świata od-
bywało się na podwórkach, w mikroświecie 
który nas otaczał.

Przechowywane w pamięci obrazy czasem 
ewoluują i filtrują się poprzez poznanie no-
wych doznań i bodźców zewnętrznych. Od-
bieramy je teraz nieco inaczej, ale nadal są 
dzieckiem, tyle że w ciele dorosłej osoby. 

Ciągle silne i bardziej kolorowe od filmów 
ORWO. Życie zatacza koło patrząc na wła-
snego syna, który odkrywa swój osobisty mi-
kroświat w trawie. Nieodgadniona Różycz-
ka z filmu Orsona Wellesa to właśnie duch 
wspomnień, który siedzi w głowie do końca.

Wystawa w formie prezentacji on-line (pre-
zentacja filmowa lub podstrona z opisem) 
na stronie Fundacji 2.8.

Organizatorzy:
→ Fundacja 2.8
→ Związek Polskich Artystów Fotografików
online na stronie www.dwaosiem.pl t 604990032 
@ slawekmielnik@gmail.com ↗ www.dwaosiem.pl

OPOLE

Plac św. Sebastiana – 
historyczny zakątek Opola wykład / prelekcja

14.00 –14.40 zapraszamy na wyjątkową pre-
lekcję pt. Plac św. Sebastiana – historycz-
ny zakątek Opola, którą wygłosi Krzysztof 
Spychała, archeolog i pracownik Oddziału 
Terenowego Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa w Opolu.

Zbiórka o godz. 14.00 na pl. Sebastiana pod ko-
ściołem św. Sebastiana.

13 września

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
46-020 Opole, plac Świętego Sebastiana t 606394451
@ biuro@dladziedzictwa.org ↗ www.dladziedzictwa.org

OPOLE

13-20 września
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14.30 –17.00 Mieliśmy ambicję przedstawić 
Państwu kreatywną prezentację dziejów 
placu św. Sebastiana w Opolu, ale w związ-
ku z pandemią niestety nie możemy zreali-
zować wszystkich zamierzeń. Zapraszamy 
zatem na wyjątkowy koncert pieśni po-
wstańczych w wykonaniu śląskiego barda 
Grzegorza Płonki wraz z zespołem.

14.30 Śląskie pieśni tradycyjne o tematyce 
religijnej – występ Grzegorza Płonki w ko-
ściele pw. św. Sebastiana w Opolu

17.00 Pieśni Powstań Śląskich – koncert w Ra-
dio Opole połączony z promocją śpiewni-
ka wydanego przez Instytut Śląski w Opolu.

Pieśni Powstań śląskich na placu 
św. Sebastiana w Opolu

wykład / prelekcja, 
publikacja, koncert

13 września

OPOLE

Organizator:
→ Fundacja Dla Dziedzictwa
Opole, plac św. Sebastiana, Radio Opole t 606394451
@ biuro@dladziedzictwa.org ↗ www.dladziedzictwa.org
partner:
→ Instytut Śląski w Opolu

Grzegorz Płonka to muzyk, wokalista, pu-
blicysta, społecznik, popularyzator śląskiej 
kultury. Absolwent Wydziału Wokalno-Ak-
torskiego Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. Jego kon-
cert pt. Pieśni Powstań Śląskich ma celu 
uhonorowanie i upamiętnienie ludowych 
pieśni powstałych w czasie Powstań Ślą-
skich i Plebiscytu, zebranych między innymi 
na terenie obecnego Województwa Opol-
skiego przez prof. Adolfa Dygacza – cenio-
nego, śląskiego etnomuzykologa. Wybrane 
pieśni ukazują wysoką świadomość naro-
dową Ślązaków i ich patriotyczne uczucia. 
Pieśni posiadają przystępne melodie, a tek-
sty w prosty sposób przybliżają wydarzenia 
i atmosferę z lat 1919-1921.

Wśród autorsko zaaranżowanych utworów 
będą między innymi pieśni:
→ Z tamtyj strony uOdry dziwium sie niy-
dzwiejdzie – pieśń zapisana w Dzierżysła-
wicach (pow. Prudnik), szczególnie popu-
larna na Opolszczyźnie.
→ Kajze mi się podzioł mój synocek miły – za-
pisana w Opolu w 1961 r. Pieśń wykorzysta-
na przez Henryka Mikołaja Góreckiego w III 
Symfonii Symfonia pieśni żałosnych op. 36
→ Cysorz Frydryk Wilhelm – zapisana w Łącz-
niku (pow. Prudnik) w 1953 r. Słowa i melo-
dia wzorowane na starej pieśni koledowej.
→ Nadstawcie ucha, kochani ludkowie – 
pieśń nawiązująca do wydarzeń z bitwy 
o Górę św. Anny.

Wokaliście towarzyszyć będzie niezwykle 
utalentowana Klaudia Cyrnal, uczennica 
ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich 
Kawalerów Maltańskich Specjalna w Ka-
towicach-Ligocie. W chórkach zaśpiewa-
ją niepełnosprawne dzieci uczestniczące 
w warsztatach wokalnych prowadzonych 
przez Grzegorza Płonkę w dniu 9 września 
2020 roku w Szkole Podstawowej nr 61 im. 
Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna.
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15.00 –16.00 zapraszamy na wystawę po-
święconą wyjątkowemu kolekcjonerowi. 
Pochodzący z Kresów Wschodnich Tadeusz 
Iger tworzył swoją wielką kolekcję polskich 
trojaków przez blisko 40 lat, od około 1970 
roku, aż do przedwczesnej śmierci w 2010 
roku. Kolekcjoner pragnął, by po jego śmier-
ci została przekazana do Muzeum Śląska 
Opolskiego i pozostała w mieście, w któ-
rym mieszkał i pracował.

Co tak urzekło kolekcjonera w staropolskich 
trojakach? Oto cytat z wydanego w 2008 r. 
Katalogu trojaków polskich autorstwa Ta-
deusza Igera: …przynajmniej niektóre tro-
jaki robią wrażenie małego dzieła sztuki. 
W wyglądzie tej monety odzwierciedlają 
się style charakterystyczne dla minionych 
epok, a także umiejętności i artyzm wielu 

rytowników i mincerzy. Różnorodność zna-
ków na trojakach, różnorodność popiersi 
władców, a także długi czas bicia tej mo-
nety doprowadziły do istnienia wielu ty-
pów i odmian trojaków.

Z Czortkowa do Opola. Drogi 
życiowe Tadeusza Igera wykład / prelekcja

Organizator:
→ Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13 t 77 4431761 
@ edukacja@muzeum.opole.pl ↗ www.muzeum.opole.pl

13 września

OPOLE

Salon Jesienny 2020 wystawa

16.00 –18.00 zapraszamy na oprowadzenie 
kuratorskie po wystawie Salon Jesienny.

Salon Jesienny jest corocznym, konkur-
sowym przeglądem osiągnięć opolskie-
go środowiska artystycznego, organizo-
wanym przez Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Korzenie tej wyjątkowej wysta-
wy, która od wielu lat ma miejsce w Galerii 
Sztuki Współczesnej w Opolu, sięgają prze-
łomu lat 50 i 60. Od tego czasu impreza 
zdążyła na stałe wpisać się w artystyczny 

kalendarz Opola. Salon Jesienny ma cha-
rakter interdyscyplinarny. Prace oceniane 
są przez niezależną komisję spoza Opola 
w skład której wchodzą profesorowie uczel-
ni artystycznych.

Dla najlepszych projektów przewidziane są 
nagrody m.in.: Grand Prix przyznane przez 
Marszałka Województwa Opolskiego, na-
groda Prezydenta Miasta Opola, nagroda 
ZPAP i Galerii Sztuki Współczesnej.

13 września

Organizator:
→ Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Opole, pl. Teatralny t 503142219, 77 4025134
@ info@galeriaopole.pl ↗ www.galeriaopole.pl

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

Droga Polski do niepodległości - 
koncert kameralny koncert

18.00 –19.30 Kwartet smyczkowy ANGE-
LUS zaprasza na koncert w Filharmonii 
Opolskiej!

Długa i trudna była droga Polski do niepod-
ległości. Miłość, tęsknota i troska rozbrzmie-
wa w każdej frazie i melodii polskich kom-
pozytorów. Swoją życiową drogę poświęcili 
walce o ojczyznę, jej historię, kulturę, trady-
cję, walce z zapomnieniem. Ślad ich drogi, 
zarówno muzyczny, jak i polityczny, wkład 
w zdobytą niepodległość pozostał, za co je-
steśmy wdzięczni.

Serdecznie zapraszamy!

13 września

Bezpłatne wejściówki do odebrania od 
godz. 17:00 w Kasie Filharmonii Opolskiej. 
Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem bezpie-
czeństwa w trakcie epidemii SARS CoV 2 podczas 
koncertów dostępnym na stronie internetowej Fil-
harmonii Opolskiej.

OPOLE

12.00 –13.00 zapraszamy do obejrzenia 
wystawy prezentującej miejsca związane 
z plebiscytem 1921 roku. Pokażemy nie tylko 
wielką politykę światową, ale także codzien-
ne życie na pograniczu. Pokażemy Opole, 
jako siedzibę Międzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej dla Górnego Śląska i ówczesne 
centrum wydarzeń międzynarodowych, 
identyfikowane na mapie Europy. 

Wystawa eksponowana będzie w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastow-
skiej w Opolu.

Ślązacy dla Niepodległej. 
Już plebiscyt tu nadchodzi wystawa

Organizatorzy:
→ Instytut Śląski
→ Muzeum Śląska Opolskiego
→ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
→ Archiwum Państwowe w Opolu
→ Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu
Opole, ul. Piastowska t 737160904 
@ k.marcinkiewicz@instytutslaski.com ↗ www.instytutslaski.com

18 września

OPOLE
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Promocja wydawnictwa: 
Osadnictwo celtyckie 
na Górnym Śląsku publikacja

Organizator:
→ Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, Mały Rynek 7, Budynek główny, sala odczytowa 
t  77 4431761 @ edukacja@muzeum.opole.pl ↗ www.muzeum.opole.pl
partner:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział w Opolu

Śląsk. Moja droga… 

12.00 –13.30 zapraszamy na stałą wystawę 
etnograficzną i dwa wykłady: Śląsk. Moja 
droga... Relacje przybyłych na Śląsk i tych, 
którzy go opuścili.
prowadzenie: Piotr Grzelak, Małgorzata Goc

Uwaga! Ilość osób ograniczona, wstęp wolny.

wykład / prelekcja

Organizator:
→ Muzeum Śląska Opolskiego
45-023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13 t 77 4431761
@ edukacja@muzeum.opole.pl ↗ www.muzeum.opole.pl

18 września

OPOLE

OPOLE

19 września

17.00 –18.00 zapraszamy do sali odczyto-
wej na promocję wydawnictwa Osadnic-
two celtyckie na Górnym Śląsku, autorstwa 

Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały. 
Moderator pani Ewa Matuszczyk. 

12.00 –15.00 w ramach tegorocznej edycji 
EDD, zapraszamy na prezentację portalu:
www.powstancyslascy.pl

Portal składa się z czterech części: Eduka-
cja, Oparte na faktach, Wirtualny Album, 
Znajdź powstańca.
Zakładka Oparte na faktach to prawdzi-
we opowieści, odnalezione w materia-
łach archiwalnych, wzbogacone skanami 
dokumentów. Wirtualny album to praw-
dziwa podróż wehikułem czasu - zdjęcia 

Podróż wehikułem czasu - portal 
www.powstancyslascy.pl prezentacja

Organizator:
→ Archiwum Państwowe w Opolu
Opole, ul. Zamkowa 2 t 77 4545536
@ a.wojnar@opole.ap.gov.pl

19 września

OPOLE

uczestników powstań śląskich oraz wyda-
rzeń związanych z tamtym okresem, spe-
cjalnie wybrane z zasobu Archiwów Pań-
stwowych w Opolu i Katowicach oraz 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. Baza 
Znajdź powstańca zawiera nazwiska osób 
występujących w materiałach archiwal-
nych w kontekście wydarzeń powstańczych. 
To zbiór przygotowany specjalnie z okazji 
100-lecia powstań. Warto go często prze-
glądać, ponieważ przez najbliższe 3 lata bę-
dzie stale uzupełniany.
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11.00 –17.00 Moja droga do wolności to te-
mat związany ze zbiorami z czasów okre-
su międzywojennego i PRL. począwszy od 
życia codziennego, poprzez szeroko poję-
te rzemiosło.

Wystawa Moja droga do wolności doty-
czy eksponatów zebranych przez kolekcjo-
nerów i pasjonatów historii. Bogate zbiory 

zdjęć, dokumentów, pamiątek, przedmio-
tów codziennego użytku, porcelany. Połą-
czone historią i opowieścią w arcyciekawy 
sposób opowiedzianą. Dodatkowo wyświe-
tlana będzie prezentacja ze zbiorami, któ-
rych nie udało się pokazać na wystawie.

Moja droga... do wolności wystawa

Organizatorzy:
→ Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
→ Roman Gatys
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, parter
t 608691912 @ magdalenapp11@wp.pl 
↗ www.historia.uni.opole.pl/, https://www.facebook.com/Centrum-Historyczno-
-Militarne-Pisco-Bellum-113294743441201/
partner:
→ Centrum Historyczno Militarne Pisco – Bellum Roland Skubała

20 września

OPOLE

Ottmachau/Otmuchów we 
wspomnieniach fotograficznych 
mieszkańców wystawa

19.00  wystawa Ottmachau/Otmuchów we 
wspomnieniach fotograficznych miesz-
kańców, która eksponowana będzie w sali 
ekspozycyjnej SEZAM stworzona będzie 
przez dawnych i obecnych mieszkańców 
miasta dla mieszkańców miasta.

Niezwykła wystawa odsyłająca i pokazu-
jąca jakie skarby znajdują się niejedno-
krotnie w albumach rodzinnych dawnych 

i obecnych mieszkańców miasta. Na foto-
grafiach rodzinnych bardzo często w tle 
udało się udokumentować zmieniający się 
obraz miasta, który dziś znacznie różni się 
od tego zaprezentowanego na fotografiach 
z l. 30-tych, czy 80-tych. Na wystawie fo-
tograficznej znajdą się także zdjęcia do-
kumentalizujące ważne uroczystości i wy-
darzenia, które miały miejsce w ostatnich 
90 latach.

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.otmuchow-wortal.pl
partner:
→ Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie

OTMUCHÓW

12-30 września
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19.00 niewiele osób wie jakie sceny biblij-
ne przedstawiają freski Karola Dankwar-
ta w otmuchowskim kościele, dlatego po-
wstała ta wystawa. 

Wystawa ma także na celu próbę przedsta-
wienia tego Szwedzkiego malarza.
Większość wydarzeń w ramach EDD 2020 
skupia się głównie przy obiekcie kościo-
ła parafialnego ze względu na uczczenie 
dwóch rocznic, które zbiegają się w 2020 

roku mianowicie 330-lecie rozpoczęcia bu-
dowy kościoła oraz 325-lecie poświęcenia 
kościoła.
Na wystawie zostanie zaprezentowanych 21 
fresków ze sklepienia świątyni wraz z foto-
grafiami archiwalnymi oraz krótką historią 
dotyczącą scen biblijnych zaprezentowa-
nych przez Karola Dankwarta oraz przedsta-
wienie biografii malarza rodem ze Szwecji 
nadwornego malarza Jana III Sobieskiego 
Króla Polski.

Wystawa Freski Karola 
Dankwarta na sklepieniu 
kościoła św. Mikołaja 
w Otmuchowie wystawa

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości – Adrian Dwornicki
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.f acebook.com/Otmuchowskie.zabytki.i.osobliwosci/https://otmu-

chow-wortal.pl/
partner:
→ Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie

OTMUCHÓW

14-30 września

Otmuchów - pokoloruj swoją 
Małą Ojczyznę

wykład / prelekcja, warsztaty, 
wycieczka / spacer, zajęcia 
edukacyjne

10.00 –12.00 Tym razem Wortal Otmuchow-
skie zabytki i osobliwości w ramach otmu-
chowskich EDD odwiedza przedszkolaki 
z miejscowego Przedszkola w jakim celu….?

Podczas dwóch dni 15 i 16 września historyk 
Adrian Dwornicki założyciel Wortalu od-
wiedzi przedszkolaki ze specjalnie dla nich 
zaprojektowaną kolorowanką, w której za-
warto 12 najbardziej rozpoznawalnych za-
bytków i widoków miasta Otmuchowa. Ce-
lem spotkania jest uwidocznienie iż aspekt 
dziedzictwa i budzenia świadomości na 
tożsamość ważny jest w kształceniu już od 
najmłodszych lat.

W pierwszym dniu o godz. 10.00 w miejsco-
wym przedszkolu przy ul. Wł. Jagiełły będą 
miały miejsce warsztaty z kolorowanką po-
łączone z pogadanką na temat miejskich 
zabytków. Z kolorowanek powstanie wysta-
wa eksponowana w przedszkolu.

Kulminacją w drugim dniu będzie spacer 
edukacyjny śladami miejsc, którym dzień 
wcześniej nadawany był kolor. Wycieczka 
zakończy się o godz. 12.00 w kościele pa-
rafialnym przy wystawie poświęconej fre-
skom Karola Dankwarta.

Organizatorzy:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości – Adrian Dwornicki
→ Publiczne Przedszkole nr 2 w Otmuchowie ul. Wł. Jagiełły 3
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.facebook.com/Otmuchowskie.zabytki.i.osobliwosci/https://otmuchow-wortal.pl/

OTMUCHÓW

15-16 września
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19.15 –21.00 zapraszamy na spotkanie au-
torskie z historykiem i regionalistą zało-
życielem Wortalu Otmuchowskie zabytki 
i osobliwości Adrianem Dwornickim pod-
czas, którego promowane będą dwie pu-
blikacje dotyczące kościoła parafialnego 
w Otmuchowie.

Kolejne spotkanie organizowane dla 
uczczenia rocznic kościoła parafialnego 
330-lecia rozpoczęcia budowy oraz 325-le-
cia poświęcenia kościoła. Podczas spotka-
nia w Kinie Podzamcze autor na prezenta-
cji multimedialnej zaprezentuje wirtualną 
wycieczkę do kościoła oraz przedstawi 

sylwetki fundatora oraz artystów, którzy 
w kościele pozostawili swoje dzieła.
Zaprezentowany zostanie także krótki film 
o kościele parafialnym. Kulminacją spo-
tkania będzie promocja dwóch publika-
cji. Pierwsza z nich będzie to wydany przez 
Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości 
oraz przetłumaczony przez Zuzannę Pawe-
lak przewodnik z 1937 roku Georga Marxa. 
Druga publikacja zupełnie nowy przewod-
nik po otmuchowskiej świątyni dostępny 
tylko w wersji ebook. Każdy obecny na spo-
tkaniu uczestnik otrzyma kod QR następ-
nie po jego zeskanowaniu będzie mógł bez-
płatnie pobrać publikację.

Spotkanie autorskie - 
przewodnik Kościół św. Mikołaja 
w Otmuchowie - Perła śląskiej 
architektury

wykład / prelekcja, 
publikacja, projekcja / 
prezentacja, spotkanie 
(z twórcą, podróżnikiem, 
regionalistą)

17 września

OTMUCHÓW

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości 
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.f acebook.com/Otmuchowskie.zabytki.i.osobliwosci/https://otmu-

chow-wortal.pl/
partner:
→ Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie

OTMUCHÓW

Perła śląskiej architektury 
- kościół pw. św. Mikołaja 
i Franciszka Ksawerego wycieczka / spacer

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t  798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.otmuchow-wortal.pl

III Gala Otmuchowski 
Panoramicon

19.00 –21.00 III Gala Otmuchowskiego Pa-
noramiconu nagrody wręczanej przez Wor-
tal Otmuchowskie Zabytki i Osobliwości 
ludziom szczególnie działającym na rzecz 
kultury. Podczas gali zapraszamy na uro-
czysty koncert poprzedzający wręczenie 
nagrody tegorocznym laureatom.

inne

Organizator:
→ Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości
t 798982225 @ otmuchow24@gmail.com
↗ www.otmuchow-wortal.pl
partner:
→ Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie

18 września

OTMUCHÓW

Spacery odbędą się:
piątek 18 września od 14:00 do 15:30,
sobota 19 września od 14:00 do 15:30,
niedziela 20 września od 14:00 do 15:30.

18-20 września

14.00 –15.30 zapraszamy na seria trzech spa-
cerów edukacyjnych z trzech różnych per-
spektyw historyka, architekta oraz konser-
watora zabytków.
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PIOTRÓWKA

Moja droga do Piotrówki wystawa, gawęda

Organizatorzy:
→ Katolickie Stowarzyszenie  Civitas Christiana  oddział w Piotrówce
→ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka
47-133 Jemielnica, Piotrówka, ul. Kościuszki 159a t 507761770
@ piotrowka_oddzial.civitas@.onet.pl

Kwiaty z papieru

15.00 –18.00 zapraszamy na warszaty ręko-
dzielnicze, które poprowadzą: Wiesława 
Nowak, Magdalena Pach i Barbara Widliń-
ska w świetlicy wiejskiej. Wspólnie wyko-
namy kwiaty, które uświetlnią niedziel-
ną drogę krzyżową – będą one złożone na 
grobach.

warsztaty

Organizatorzy:
→ Katolickie Stowarzyszenie  Civitas Christiana  
oddział w Piotrówce
→ Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Piotrówce
47-133 Jemielnica, Piotrówka, ul. Kościuszki 159a 
t 507761770 @ piotrowka_oddzial.civitas@.onet.pl

13 września

11.30 msza święta dożynkowa w kościele 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Piotrówce.

13.00 –15.00 zapraszamy na zwiedzanie wy-
stawy Skąd przywiodły nas drogi w siedzi-
bie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Piotrówka 

oraz dyskusja pt. Moja droga do Piotrówki. 
Prelegentami będą: Jadwiga Poznańska-
-Jacyk, Eugenia Czapran, Józef i Aniela 
Michalczyszyn - najstarsi mieszkańcy wsi.

PIOTRÓWKA

19 września

Droga krzyżowa usłana kwiatami wydarzenie, spacer

Organizator:
→ Katolickie Stowarzyszenie  Civitas Christiana  oddział w Piotrówce
→ Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  
Marii Panny w Piotrówce
47-133 Jemielnica, Piotrówka, ul. Kościuszki 159a t 507761770
@ piotrowka_oddzial.civitas@.onet.pl

15.00 zapraszamy na drogę krzyżową 
w Piotrówce na tamtejszy cmentarz para-
fialny. Drogę krzyżową poprowadzi ksiądz 
Alojzy Piechota. Zwyczaj drogi krzyżo-
wej powstał z iniatywy Katolickiego Sto-
warzyszenia Civitas Christiana oddział 

w Piotrówce z akceptacją miejscowego pro-
boszcza. Mobilną drogę krzyżową wykonał 
zespół w składzie: Norbert Frei, Kazimierz 
Horoszczak i Bronisława Latocha. Droga 
krzyżowa ulicami wsi odprawiana jest cy-
klicznie od 10 lat.

PIOTRÓWKA

20 września
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12.00 –15.00 Czy do Polskiej Cerekwi doje-
dziemy jeszcze kiedyś pociągiem?… Dziś nie 
wydaje się to możliwe, gdyż ocalały odcinek 
toru jest całkowicie odcięty od sieci kolejo-
wej. Jednak spodziewany remont linii Raci-
bórz – Racławice Śląskie sprawia, że i ewen-
tualna odbudowa kolei z Polskiej Cerekwi 
do Baborowa nabiera sensu. Wszystko się 
może zdarzyć…

Po powodzi w roku 1997 zaniechano napra-
wy podmytych nasypów i mostów na linii 
z Koźla do Baborowa. Pociągi osobowe na 
tej trasie widniał jeszcze w rozkładach jazdy 
przez dwa kolejne lata z uwagą o wznowie-
niu ruchu po ogłoszeniu, jednak już nigdy 
nie wyruszyły na szlak, a odcinek z Koźla 
do Polskiej Cerekwi został zlikwidowany 
i z czasem zmieniony w ścieżkę rowerową. 
Pozostały odcinek do Baborowa był jeszcze 

przez kolejne 15 lat wykorzystywany w ru-
chu towarowym, po jego zaniku czekając na 
lepsze czasy… te jednak miały nie nadejść. 
Towarzystwo Entuzjastów Kolei za zgodą 
PKP PLK stara się utrzymywać w przejezd-
ności takie zapomniane linie kolejowe. Cza-
sami na torze można spotkać pojazdy TEK-
-u służące do tych zadań, można wtedy, 
o ile jest wolne miejsce, pomóc w pracach 
w terenie, a jednocześnie skorzystać z uni-
kalnej przejażdżki po drodze żelaznej, gdzie 
nie ma możliwości poruszania się innym 
pojazdem; takie przejażdżki zapewniamy 
również wszystkim zainteresowanym w ra-
mach różnych pikników drezynowych. Jed-
nakże tego rodzaju turystyka nie jest celem 
samym w sobie, to raczej sposób na dotrwa-
nie do lepszych czasów, które, jak wierzymy, 
jeszcze dla tych linii nadejdą.

POLSKA CEREKIEW

Cerekwicki Piknik Drezynowy wycieczka / spacer

12 września

Organizator:
→ Towarzystwo Entuzjastów Kolei
Polska Cerekiew, d. przejazd kolejowy na ul. Fabrycznej
t 885666643 @ tek@wb.pl ↗ www.tek.wb.pl

wycieczka / spacer

12 września

POZNOWICE

Olszowa

KielczaJemielnica

Poznowice

Zimna WódkaLeśnica

Góra Świętej Anny

Organizator:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu
47-154 Góra św. Anny  t 77 4230184
@ ot.opole@nid.pl  ↗ www.nid.pl

Zapraszamy Państwa szlakiem mogił po-
wstańczych na terenie powiatu strzelec-
kiego, wzniesionych ku czci Powstańców 
Śląskich. Mogiły te upamiętniają miej-
sca wiecznego spoczynku Bohaterów 
narodowych. 

Trasę rozpoczynamy na cmentarzu przyko-
ścielnym w Poznowicach, gdzie znajdzie-
my mogiłę rodziny Błania (i powstańców 
śląskich), następnie do miejsca, którego 

obrona urosła do roli symbolu bohaterskiej 
walki ludu górnośląskiego z militaryzmem 
prusko-niemieckim – Górą św. Anny. Na-
stępnie trasa prowadzi przez Leśnicę, Zim-
ną Wódkę, Olszową, Jemielnicę i Kielczę.
Propozycja wycieczki dostępna będzie na 
portalu zabytek.pl

Mogiły powiatu strzeleckiego



98 99

ED
D

op
ol

sk
ie

Wystawa pt. Moja droga ja Cię... wystawa

9.00 –13.00 Wystawa ma na celu zaprezen-
towanie fotografii ślubnych pochodzących 
ze zbiorów Muzeum w Praszce. Ponadto 
na ich podstawie można zapoznać się z ze 
zmieniającą się modą ślubną od początku 
XX wieku do czasów nam współczesnych. 
Wystawa dostępna będzie do 31 grudnia.

Organizator:
→ Muzeum w Praszce
46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 15 
t  343591185 @ muzeum@praszka.pl 
↗ www.muzeum.praszka.pl

PRASZKA

12 września

W tym roku proponujemy Państwu niekon-
wencjonalną formę poznawania lokalnego 
dziedzictwa. W trzech wrześniowych nu-
merach Tygodnika Prudnickiego opubli-
kujemy artykuły, których przewodnim te-
matem będzie Moja droga. Na tegoroczne 
hasło EDD spojrzymy z trzech perspektyw: 
duchowej, historycznej oraz materialnej. Za-
chęcamy do lektury!

Pielgrzymki dawnych prudniczan – zapo-
mniane drogi do miejsc świętych.
Ruch pątniczy wpisał się na stałe w ka-
lendarz życia mieszkańców Ziemi Prud-
nickiej. Jako mieszkańcy Górnego Śląska 
chętnie uczestniczyli w pielgrzymkach do 
miejsc kultu; zarówno lokalnego jak i po-
wszechnego. Ważne były pielgrzymki od-
bywane w okresach szczególnych łask 
i błogosławieństw, np. podczas roku jubi-
leuszowego, czy innych wydarzeń związa-
nych z okresem liturgicznym. O miejscach 

Moja droga - cykl artykułów 
w Tygodniku Prudnickim publikacja

PRUDNIK

9-29 września

pielgrzymowania, o pamiątkach stamtąd 
przywożonych, wspomnieniach i przeży-
ciach przełomu XIX/XX wieku przeczytamy 
w artykule Janusza Stolarczyka.

Krętą drogą na Śląsk. Przesiedlenia z Kre-
sów Wschodnich na Ziemię Prudnicką.
Po drugiej wojnie światowej i zmianie gra-
nic Rzeczpospolita utraciła bezpowrotnie 
tzw. Kresy Wschodnie. Ludność polska za-
mieszkująca tamte tereny została wysie-
dlona na zachód, w tym na obszar Śląska. 
Podobny los spotkał ludność niemiecką, za-
mieszkującą wspomniane tereny, na które 
przesiedlono Kresowian. W wymiarze tra-
gedii ludzkiej przesiedlenia stały się dodat-
kowym elementem traumy, jaki wywołała 
druga wojna światowa i jej następstwa. Dla 
wielu cywili podróż w nieznane oznaczała 
niepewność i wykorzenienie z małej ojczy-
zny, a także niepewność co do przyszłych 
losów i jutra.
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W artykule Wojciecha Dominiaka przed-
stawione zostaną fragmenty wspomnień 
wybranych osób wysiedlonych z Kresów 
Wschodnich, które przyjechały na Ziemię 
Prudnicką wnet po zakończeniu działań 
wojennych, czyli w miesiącach letnich 1945 
roku.

Granitowe słupki drogowe w Skrzypcu – 
ginący element krajobrazu Opolszczyzny.
Czy droga, jako pas ziemi łączący dwie miej-
scowości, może skrywać jakieś elementy 
materialnego dziedzictwa? Oczywiście! Jed-
nym z nich są powszechne niegdyś szpalery 
kwitnących drzew owocowych. Przydrożne 
jabłonie lub czereśnie współtworzyły wiej-
ski krajobraz i zapisały się w pamięci wielu 

z nas. Jednak to nie jedyny wyróżnik daw-
nych, nie tylko śląskich szos. Niepozornym 
i zapomnianym detalem opolskich dróg 
są kamienne słupki wytyczające jezdnię. 
Kilkadziesiąt lat temu były czymś pospoli-
tym, z biegiem lat, wraz z rozwojem infra-
struktury, znikały w zatrważającym tem-
pie. Dziś są rzadkością i mało zbadanym 
elementem historii drogownictwa. W ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa chce-
my przybliżyć historię „kamiennych strażni-
ków” na przykładzie granitowych słupków 
drogowych w Skrzypcu. Ich przeznaczenie 
było dużo bardziej złożone, niż może się 
z pozoru wydawać. Zachęcamy do zapo-
znania się z wrześniowym numerem Tygo-
dnika Prudnickiego.

Organizator:
→ Muzeum Ziemi Prudnickiej
t 77 4068060 @ biuro@muzeumprudnik.pl 
↗ www.muzeumprudnik.pl
partner:
→ Tygodnik Prudnicki

Filip Robota – życiowe drogi 
patrioty z Ziemi Prudnickiej projekcja / prezentacja

18.00 –20.00 zapraszamy do obejrzenia fil-
mu poświęconego Filipowi Robocie – wy-
jątkowej dla Ziemi Prudnickiej postaci. 
Projekcja dostępna będzie na profilach spo-
łecznościowych Muzeum Ziemi Prudnickiej 
oraz Tygodnika Prudnickiego.

Józef Lompa i Karol Miarka to wielcy na-
uczyciele i obrońcy języka polskiego oraz 
polskiej narodowości, o których uczą się do 
dziś dzieci na lekcjach historii. Ich uczniem 
był urodzony na Ziemi Prudnickiej, w Go-
stomi, w 1841r., Filip Robota. Równie odważ-
ny i utalentowany obrońca sprawy polskiej 
na Śląsku w II połowie XIX wieku. Absol-
went wiejskiej szkółki w Gostomi, gimna-
zjum w Białej i seminarium nauczyciel-
skiego w Głogówku. Nauczyciel w szkołach 

Wielkopolski i Śląska, współpracownik pol-
skojęzycznych czasopism, propagator kul-
tury polskiej. Autor Małego śpiewaka czyli 
zbioru pieśni dla szkół polskich. Mieszka-
niec Prudnika, popularyzator idei współ-
pracy Słowian zamieszkujących różne 
państwa.

Filip Robota zmarł w 1902r. Spoczął na pru-
dnickim cmentarzu komunalnym. On sam 
zapisał się w dziejach jako polski patriota 
broniący praw ludności polskiej w państwie 
niemieckim na przełomie XIX i XX wieku.
Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęco-
nego tej wyjątkowej dla Ziemi Prudnickiej 
postaci. Projekcja dostępna będzie na pro-
filach społecznościowych Muzeum Ziemi 
Prudnickiej oraz Tygodnika Prudnickiego.

Organizatorzy:
→ Towarzystwo Historyczne Ziemi Prudnickiej
→ Muzeum Ziemi Prudnickiej
→ Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy t 77 4068060 
@ biuro@muzeumprudnik.pl ↗ www.muzeumprudnik.pl
partner:
→ Tygodnik Prudnicki
→ Wave Art Studio

PRUDNIK

12 września
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18.00 –19.00 zapraszamy na spotkanie z Ja-
nuszem Stolarczykiem pt. Księdza Hüb-
nera droga do zapomnienia i promocję 
bezpłatnej publikacji pt. Hermann Joseph 
Hübner (1872-1934) – zapomniany prud-
nicki proboszcz. Spotkanie będzie trans-
mitowane na kanałach społecznościowych 
Muzeum Ziemi Prudnickiej (Facebook, 
YouTube).

Wielu prudniczan wie, że w krypcie pod oł-
tarzem głównym w kościele pw. św. Micha-
ła Archanioła są zamurowane anonimowe 
kości mnichów z byłego klasztoru kapucy-
nów. Ale przy wejściu do krypty znajduje się 
tabliczka wskazująca na pochówek jeszcze 
jednej osoby, znanej z imienia i nazwiska. 

Jest to Hermann Joseph Hübner (1872-1934), 
prudnicki proboszcz w latach 1906-1934.
Podczas tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa przybliżymy Państwu jego syl-
wetkę i opowiemy, dlaczego spotkał go po 
śmierci taki zaszczyt.

Ze względu na ograniczoną liczbę osób, 
które będą mogły bezpośrednio uczestni-
czyć w spotkaniu zachęcamy do oglądania 
transmisji w Internecie (na profilach spo-
łecznościowych Muzeum Ziemi Prudnic-
kiej: Facebook, YouTube). 

Na stronie www.muzeumporudnik.pl pojawią się 
szczegółowe informacje o miejscu i terminie od-
bioru bezpłatnej publikacji.

Promocja publikacji 
pt. Hermann Joseph Hübner 
(1872-1934) - zapomniany 
prudnicki proboszcz publikacja

19 września

Organizator:
→ Muzeum Ziemi Prudnickiej
Centrum Tradycji Tkackich t 77 4068060
@ biuro@muzeumprudnik.pl ↗ www. muzeumprudnik.pl
partner:
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa

PRUDNIK

Skorogoska Droga projekcja / prezentacja

SKOROGOSZCZ

13-29 września

w Skorogoszczy – oprowadzanie ksiądz pro-
boszcz Tomasz Struzik. 

16.00 Prezentacje artystyczne dzieci 
oraz  młodzieży.

17.00 Wirtualny spacer po Skorogoszczy.

14.00  Pocztówka Kresowa i Opolska - pre-
zentacja kolekcji ze zbiorów WBP w Opolu 
przygotowana przez Bibliotekę Publiczną 
w Skorogoszczy.

15.00 Poznaj swoją świątynię – zwiedzanie 
kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Ap. 

Organizator:
→ Towarzystwo Rozwoju Lokalnego Zielony Most 
w Skorogoszczy
49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 8 
t  77 4121048 @ dzieba@op.pl

partner:
→ Biblioteka Publiczna 
w Skorogoszczy 
→ Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Skorogoszczy
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Jego droga jest nieskalana
On tarczą dla wszystkich, którzy 
doń się chronią

uroczystość religijna, festyn / 
biesiada, zwiedzanie

SKARBIMIERZ OSIEDLE

W programie wydarzenia:
→ poświecenie kościoła pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu 
-Osiedlu
→ uroczysta Msza św. z udziałem Metro-
polity Wrocławskiego Arcybiskupa Józe-
fa Kupnego
→ koncert orkiestry dętej z Domaniowa.

19 września | sobota 
17.00  zapraszamy na uroczystość wspólne-
go przeprowadzenia I stacji Drogi Krzyżowej 
do kościoła a następnie w miejsce docelo-
we tworzącego się parku zadumy.

20 września | niedziela
12.00 –16.00 zapraszamy do udziału w EDD 
w Skarbimierzu- Osiedlu. 

Organizatorzy:
→ Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu -Osiedlu
→ Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
49-305 Brzeg, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna t  77 4580097 @ gbp-skarbimierz@wp.pl
↗ www.gbpskarbimierz.naszabiblioteka.com

20 września19, 20 września

Droga z Przebraża 
do Skarbiszowic wykład / prelekcja

15.00 –18.00 zapraszamy na prelekcję Win-
centego Olszewskiego na temat Praźnika. 
Wydarzenie będzie również okazją do spo-
tkania 5 pokoleń rodzin przybyłych z Prze-
braża do Skarbiszowic, a także promocji tej 
wyjątkowej tradycji, która aspiruje do wpisu 
na Krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. 

Praźnik w Skarbiszowicach, to wyjątkowe 
nabożeństwo odprawiane pod krzyżem, 
który postawiono 15 października 1946 r. 
we wsi Skarbiszowice (wówczas nazwa 
brzmiała Szczebrachcice) dla upamiętnie-
nia przybycia i zasiedlenia tej miejscowo-
ści przez ludność przymusowo wysiedloną 

Organizator:
→ Tułowicki Ośrodek Kultury
Stodoła Koncertowa w Skarbiszowicach t 606813138
@ tokdyrekcja@tulowice.pl ↗ www.tok.tulowice.pl
partner:
→ Stowarzyszenie Odnowa Wsi Skarbiszowice

19 września

po II wojnie światowej z Wołynia na Kre-
sach Wschodnich dawnej RP. Repatrianci 
– nowi mieszkańcy wsi Skarbiszowice – po-
chodzili z miejscowości Przebraż (powiat 
Łucki) i okalających ja drobnych wsi: Mo-
sty, Zagajnik, Chołopiny, Wydranka, Jaźwi-
ny, Kołki, Rudnia, Taraż, Jaromel. 

Krzyż w Skarbiszowicach jest symbolem 
tego wszystkiego co mieszkańcy pozostawi-
li w Przebrażu i na Wołyniu. Jest symbolem 
pozostawionego na Kresach domu, ojcowi-
zny. Jest też wyjątkowym łącznikiem z utra-
conym dziedzictwem na Wołyniu i wyra-
zem tożsamości depozytariuszy.

SKARBISZOWICE
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Plebiscytowe Opole cz.2 wystawa

11.00 –13.00 zapraszamy do Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 
na wystawę multimedialną pt. Plebiscyto-
we Opole cz.2. 

Pomimo długoletniego oderwania Ślą-
ska od Polski, mieszkańcy Górnego Ślą-
ska zachowali w życiu codziennym kulturę 
i mowę polską. Na wystawie zaprezentu-
jemy materiały ilustrujące sytuację Pola-
ków w  Opolu i regionie oraz ich dążenia do 
zmiany granic na korzyść Polski w końcowej 
fazie I wojny światowej oraz po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 

Organizatorzy:
→ Instytut Śląski w Opolu
→ Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
→ Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23
t 737160904 @ k.marcinkiewicz@instytutslaski.com

STRZELCE OPOLSKIE

12 września

15.00 –19.00 Przekazywanie kolejnym poko-
leniom umiejętność pisania pisanek czyli 
zdobienia jaj wielkanocnych techniką ba-
tikową (pisanie gorącym woskiem na bia-
łej skorupce jajka i barwienia w zimnych 
barwnikach).

Wielopokoleniowe warsztaty nauki wyko-
nywania pisanek.Dla wtajemniczonych do-
skonalenie umiejętności. W trakcie zajęć 
ciekawe opowieści o Pisance, zwyczajach 
i tradycjach z nią związanych. 

Lokalizacja: Sala Widowiskowa Tułowickiego 
Ośrodka Kultury, obok dworca PKP.

Tułowicka droga opolskiej 
pisanki wykład / prelekcja, warsztaty

12 września

Organizator:
→ Tułowicki Ośrodek Kultury
Tułowice, ul. Porcelanowa 6 t 606813138
@ tokdyrekcja@tulowice.pl ↗ www.tok.tulowice.pl

TUŁOWICE
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Historyczne Zagwiździe festyn / biesiada

14.00 –19.00 Miłośnicy Rekonstrukcji Histo-
rycznych z Zagwiździa wraz z Wypożyczal-
nią kajaków z Zagwiździa zapraszają na 
biesiadę historyczną, na której będą wyko-
nywane odlewy w sposób sprzed 200 lat. 

W programie:
→ pokaz odlewniczy w wykonaniu hutników 
z Zagwiździa
→ pokaz produkcji węgla drzewnego
→ prezentacja makiet dawnego Zagwiździa 
i Morcinka z lat 1754 i 1826
→ nocny spływ kajakowy Kanałem Hutni-
czym Budkowiczanki
→ oficjalne otwarcie gry terenowej Poznaj 
Budkowiczankę z kajaka

ZAGWIŹDZIE

13 września

→ zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, Mu-
zeum Regionalnego i Kościoła Parafialnego.

Organizator:
→ Miłośnicy Rekonstrukcji Historycznych z Zagwiździa
Zagwiździe, ul. Jełowska 4 t 515935992
@ info@zagwizdzie.pl ↗ www.zagwizdzie.pl
partner:
→ Wypożyczalnia kajaków w Zagwiździu

Droga kwietnych dywanów
na listę Unesco

gawęda / opowieść, wystawa, 
festyn / biesiada, zwiedzanie, 
wycieczka / spacer

15.00 –20.00 z okazji wpisu na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go zostanie zorganizowany rajd rowerowy 
po wszystkich miejscowościach, w których 
kultywowany jest zwyczaj układania kwiet-
nych dywanów na procesję Bożego Ciała.

Zwyczaj układania kwietnych dywanów na 
procesję Bożego Ciała w miejscowościach: 
Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie i Zimna 
Wódka przekazywany jest z pokolenia na 
pokolenie. Chcielibyśmy z okazji wpisu na 
krajową listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego zorganizować rajd rowerowy 
po wszystkich tych miejscowościach. W każ-
dej opowiemy o specyfice układania dywa-
nów kwietnych, będzie możliwość zobacze-
nia zdjęć oraz porozmawiania z osobami, 
które od wielu lat kultywują tą tradycję. 

ZIMNA WÓDKA

19 września
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Organizator:
→ Hubert Ibrom, Burmistrz Ujazdu
47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, Urząd Gminy w Ujeździe
t 697555040 @ burmistrz@ujazd.pl 
↗ www.facebook.com/burmistrzujazdu/?modal=admin_todo_tour

Zaczynamy w sobotę o godzinie 15:00 przy 
kościele w Zalesiu Śląskim, później jedzie-
my do Klucza, Olszowej i na końcu do Zim-
nej Wódki, gdzie zostanie zorganizowane 
ognisko dla wszystkich uczestników.

Olszowa

Klucz Zimna Wódka

Zalesie Śląskie

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: S. Mielnik, P. Uchorczak, M. Przygoda
→ na okładce: Wnętrze Kościoła w Małujowicach, 2020 r., fot. P. Uchorczak

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

skład i łamanie:
→ Ewelina Skut

© wszelkie prawa zastrzeżone 
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programach!

NUMER ISBN  978-83-66160-48-4

Opole 2020

PATRONAT HONOROWY:
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Laury Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla 
organizatorów wydarzeń w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2019 r. w woj. opolskim

Ogólnopolski temat przewodni 27. edy-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa – Pol-
ski splot, dzięki zaangażowaniu orga-
nizatorów kolejny raz uzmysłowił nam 
bogactwo i różnorodność naszej kultu-
ry i dziedzictwa. W województwie opol-
skim 73 organizatorów zorganizowało 
blisko 130 wydarzeń w 41 miejscowo-
ściach. Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
chcąc uhonorować animatorów i organi-
zatorów EDD zorganizował V Ogólnopol-
ską Galę EDD, która odbyła się 19 listopada 
2019r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnic-
kiego w Warszawie. 
Laureatami NID za organizację EDD 2019 
zostali:
1. Krzysztof Spychała, OT NID w Opolu. 
2. Aleksandra Starczewska-Wojnar, Archi-
wum Państwowe w Opolu.

3. Ewa Cichoń, Dyrektor Muzeum Regio-
nalnego w Oleśnie.
4. Zbigniew Szczerbik, Dyrektor Muzeum 
w Praszce.
5. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.
Nagrody specjalne otrzymali również na-
ukowcy, którzy swoja wiedzą i zaanga-
żowaniem wspierają ideę EDD w woje-
wództwie opolskim :
- Prof. Michał Lis, Instytut Śląski w Opolu.
- Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, Uni-
wersytet Opolski.
- Dr Marek Bednarek, archeolog z Wrocławia.

Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza 

niematerialne dziedzictwo kulturowe – takie pytania zadają Wam dzieci,  

uczniowie, podopieczni? Spieszymy z pomocą! Narodowy Instytut Dziedzictwa 

uruchomił portal EDU.NID.PL, który odpowie na każde tego typu pytanie, 

pomoże w edukacji, zachęci do zgłębiania wiedzy i wreszcie zaszczepi   

w każdym chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.
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