
Europejskie Dni Dziedzictwa - Skorogoszcz 2009       

 

20 września  

Na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Skorogoszczy odbędą się następujące imprezy: 

14.00
 

• otwarcie wystawy fotograficznej „Zamki Śląskie” w asyście 2 regimentów wojskowych. 

15.00
 

• prezentacja multimedialna „Naszym zabytkom na odsiecz” 

16.00
 

• „W Twierdzy Skorogoszcz” – przejście ulicami Skorogoszczy: prezentacja musztry, 

uzbrojenia i zwyczajów żołnierzy w strojach historycznych. Inscenizacja potyczki wojskowej 

w mundurach z epoki. 

19.00
 

• pokazy średniowiecznych walk rycerskich i taniec z ogniem – Bractwo Rycerskie „Kuźnia” 

z Lewina Brzeskiego 

• „Pod Zamkowym Niebem”- zabawa Taneczna. 

Podczas imprezy odbędą się także gry i 

konkursy dla dzieci i młodzieży, na miejscu zaplecze gastronomiczne.  Dojazd z Opola (24 

km) w kierunku Brzegu,  dogodne warunki zaparkowania dla samochodów. 



Skorogoszcz to dawne miasteczko położone  nad Nysą Kłodzką, w historycznych granicach 

księstwa opolskiego, a obecnie wieś w gminie Lewin Brzeski. Pierwsza wzmianka źródłowa 

na temat Skorogoszczy pochodzi z 1223 r. Przed 1271 r. uzyskała prawa miejskie i 

funkcjonowała tu książęca komora celna. Siedzibą właścicieli miejscowego oraz okolicznych 

majątków był zamek w Skorogoszczy. W XVIII w. w Skorogoszczy rozpoczęto budowę 

twierdzy pruskiej. Miasteczko było wielokrotnie niszczone pożarami oraz licznymi wylewami 

Nysy Kłodzkiej. W czasie rozbudowy linii kolejowej pozostało na uboczu jako lokalny 

ośrodek rolniczego zaplecza i rzemiosła. Po II wojnie światowej zrujnowane, utraciło prawa 

miejskie. Obecnie miejscowość liczy ok. 1200 mieszkańców. 

Godnymi uwagi są tu neoromański kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. z 1852r., domy 

mieszczańskie z ok. poł. XIXw., zespół parkowo-pałacowy z ciekawym drzewostanem i 

kamiennymi detalami architektonicznymi po zrujnowanym pałacu, zabytkowa wieża ciśnień – 

punkt widokowy na Dolinę Nysy Kłodzkiej,  a także z czasów II Wojny Światowej 

poniemiecki bunkier wojskowy oraz w sąsiednim Mikolinie pomnik żołnierzy radzieckich, 

poległych przy forsowaniu Odry zimą 1945 r. 

  

Organizatorzy: 

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego “Zielony Most” w Skorogoszczy 
Ul. Zamkowa 8 

49-345 Skorogoszcz 

www.skorogoszcz.pl, e-mail: dzieba@op.pl 

Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy 
49-345 Skorogoszcz 

Zamkowa 4 

(Tel) 0774121561 

Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski 
Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

Tel./fax. 077 4246600, e-mail:lb@lewin-brzeski.pl 

www.lewin-brzeski.pl  

MG Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 
ul. Rynek 14 

49-340 Lewin Brzeski, 

tel. /077/ 404 23 00; 

LGD „Brzeska Wieś Historyczna” 
Krzyżowice 72 

49-332 Olszanka 

brzeskawies@interia.eu, www.brzeskawieshistoryczna.pl 
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