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Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić do udziału w  
Europejskich Dniach Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod 
hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. Słowa Pawła 
Jasienicy zamieszczone w „Polsce Jagiellonów” podkreślają znaczenie 
więzi z lokalnymi tradycjami w procesie kształtowania tożsamości w 
wymiarze krajowym i europejskim.
Bogaty program imprez przygotowanych przez samorządy, muzea, 
instytucje kultury, organizacje pozarządowe zachęca wszystkich, bez 
względu na wiek, do uczestnictwa w poszerzaniu wiedzy o wspól-
nym dziedzictwie kulturowym, do edukacji historycznej i kulturalnej. 
Jednocześnie sprzyja szerokiej promocji regionalnego dziedzictwa 
oraz przypomina o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 
w Byczynie, mieście znanym z podręczników historii. To właśnie w 
Byczynie, położonej niegdyś na styku państw, współegzystowały spo-
łeczności wielu wyznań, języków i tradycji. Poznanie historii tego nie-
zwykłego miasta i dialogu międzykulturowego, którym mieszkańcy 
Byczyny posługiwali się od wieków będzie z pewnością cennym do-
świadczeniem dla nas, współczesnych mieszkańców Województwa 
Opolskiego, Polski i Europy. 

Marszałek 
Województwa Opolskiego

Józef Sebesta 
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Biskupice gmINA ByczyNA

13-14.09.2008 r.
13 i 14 września b.r. otwarty dla turystów będzie kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela w Biskupicach. Usytuowany jest on w zachodnim końcu 
wsi, po północnej stronie drogi. Według inskrypcji na belce tęczowej 
świątynia została wzniesiona przez cieślę H. Hase w 1626 r., z funda-
cji Zygmunta von Heydebrandta i Jerzego von Prittwitz. W posiadaniu 
ewangelików kościół pozostał do 1945 r. Obecnie jest własnością para-
fii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach (dekanat 
Wołczyn w diecezji kaliskiej).
Obiekt zbudowano na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej, w miej-
scu pierwotnego kościoła zniszczonego w 1588 r. Najprawdopodobniej  
w 1777 r. dostawiono kwadratową, trzykondygnacyjną wieżę o kon-
strukcji słupowej, przykrytą dachem namiotowym, natomiast nieznana 
jest dokładna data wykonania kruchty o konstrukcji sumikowo-łątko-
wej. W 1784 r. wykonano chór muzyczny i emporę nad kruchtą. Kościół 
jest orientowany, jednonawowy o ścianach zewnętrznych szalowanych 
deskami, przykryty dachem krytym gontem. Odnawiany był w latach 
30. XX w., kiedy to odrestaurowano nawę i prezbiterium oraz wzmoc-
niono stropy, ściany i więźbę. Kolejny większy remont przeprowadzono 
w 1985r. W ówczas wnętrze częściowo straciło pierwotny charakter: ściany pokryto boazerią zasła-
niającą drewniane belki i pozostałości po polichromii. Do dziś nie zachowała się większość cennego, 
zabytkowego wyposażenia kościoła. 

Będąc w Biskupicach warto 
zobaczyć również otoczony 
parkiem krajobrazowym 
pałac wzniesiony w 1800r. 
z inicjatywy Jerzego von 
Paczensky. Obiekt odnowiono  
w 1958 r., a obecnie mieści 
się w nim hotel i restaura-
cja. Warto też wybrać się do 
oddalonego ok. 1 km Polsko-
Czeskiego Centrum Szkolenia 
Rycerstwa, którego siedzibą 
jest obiekt stylizowany na 
średniowieczny gród. 

Organizator:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach
Biskupice 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774179700
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1,46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 0608764818;
e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: 
Biskupice położone są na trasie Kluczbork-Byczyna (12 km od Kluczborka,  
3 km od Byczyny).

OPOLE

Biskupice
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Brzeg

13-14.09 2008 i 20-21.09.2008
13-14 i 20-21 września b.r. dla turystów udostępniony będzie kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Jest to jednonawowy 
obiekt barokowy, wzniesiony na miejscu zburzonego w 1545 r. ko-
ścioła dominikanów. Inicjatywę budowy kościoła w miejscu dawnej 
świątyni podjęli jezuici, którzy przybyli do Brzegu w 1681 r. Budowę 
kościoła (prezbiterium zwrócone na północ) według projektu Józefa 
Frischa prowadzono w latach 1734-1739. W latach 1739-1745 jezuita 
Jan Kuben przyozdobił wnętrze kościoła bogatymi iluzjonistycznymi 
polichromiami. W latach 1856-1857 nadbudowano wieże kościoła 
według projektu barona von Wilczka oraz otynkowano fasadę. Kościół 
posiada również cenne wyposażenie.

30.08.- 24.10.2008 r.
Od 30 sierpnia do 24 października b.r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu prezentowana bę-
dzie wystawa czasowa pt. „Łowiectwo w Polsce – w 85. lecie Polskiego Związku Łowieckiego”. 
Równocześnie w komnatach dawnego zamku Piastów Śląskich będzie można obejrzeć wysta-
wy stałe: 

• „Sztuka śląska XIV-XVIII w. Ze zbiorów Muzeum Narodowego  
     we Wrocławiu”
• „Z przeszłości i tradycji Piastów Śląskich”
• „Brzeg – 750 lat”
• „Memoriae Piastorum Principum Silesiae”
Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zabytków związanych z dzie-
jami miasta i ziemi brzeskiej, Piastów Śląskich i tradycją piastowską na 
tych terenach. Zamek w Brzegu został wzniesiony ok. 1300 r., rozbu-
dowany do końca XIV w. Dzisiejszą formę rezydencja uzyskała podczas 
prac rozpoczętych przez księcia Fryderyka II w 1 poł. XVI w. i konty-
nuowanych przez Jerzego II przy pomocy Jakuba Parra i jego współ-
pracowników. Wtedy powstał najbardziej charakterystyczny element 
zamku – budynek bramny z płaskorzeźbionymi popiersiami Piastów, 
figurami księcia Jerzego i jego żony Barbary. Ukształtowany został 
także zwarty, czteroskrzydłowy kompleks otaczający ozdobiony kolum-
nami i krużgankami dziedziniec, który wraz z dekoracją bramy nale-
ży do najwspanialszych dzieł śląskiej architektury renesansowej. Od  
1741 r. zamek stopniowo podupadał aż do lat 20. XX w., kiedy rozpo-
częto na nim pierwsze prace remontowe. Obecny wygląd zawdzięcza 
wieloletnim pracom konserwatorskim, które przywróciły mu postać z 
czasu renesansowej przebudowy. 

Organizatorzy:
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Pańska 1, 49-306 Brzeg, tel. 0774163773; 4165368
Muzeum Piastów Śląskich 
Pl. Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 0774163257, tel./fax. 0774164210
www.zamekbrzeg.pl, zamek.piast@poczta.onet.pl

Dojazd: PKP, PKS, na trasie Opole-Wrocław

OPOLE

Brzeg
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Byczyna  OGÓLNOPOLSK A  INAUGUR ACJA  EDD
 

13.09.2008 r.

Imprezy towarzyszące:
1. Zwiedzanie zabytków z przewod-

nikiem w godz. 9:00, 12:00, 17:00 
(zbiórka pod zabytkową lipą od stro-
ny zachodniej ratusza) 

2. Wycieczki autokarowe z przewodni-
kiem w godzinach od 10:00 do 19:00 
(zbiórka na parkingu przy baszcie 
Polskiej)

3. Wycieczki rowerowe po gminie na 
wytyczonej trasie (wypożyczalnia ro-
werów przy baszcie Piaskowej)

4. Jarmark produktów lokalnych w go-
dzinach 9:00 – 22:00 (stoiska z pro-
duktami wokół Rynku)

 

13:00  Inauguracja Europejskich Dni Dziedzic-
twa (przemówienia, powitania, przej-
ście do kościoła - scena na rynku)

13:20  Konferencja Prasowa (sala obrad Rady 
Miejskiej w Byczynie)

13:40  Nabożeństwo ekumeniczne połączone z 
występem chórów (kościół ewangelicki 
pw. św. Mikołaja) 

14:00 - 16:30  Koncert „Muzyka przez wieki” 
(scena / w razie niepogody kościół pw. 
św. Mikołaja)

15:00  Korowód rycerzy  (Rynek)
16:30  Misterium „Rozważania o cierpieniu”  

(w wykonaniu młodzieży ZSZ im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach)

17:00  „Dziady” przedstawienie teatralne nad 
fosą (w wykonaniu młodzieży z ZSZ im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach. 
Fosa miejska w Byczynie)

18:00  Muzyczno-poetyckie „Misterium chle-
ba” (kościół pw. św. Mikołaja)

20:00  Koncert kameralny muzyki klasycznej: 
Joanna Wąsiak, Weronika Kwaśniak i 
Rafał Żułakowski (kościół pw. Świętej 
Trójcy )
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Organizator:
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1
46-220 Byczyna 
tel. 0774134150
e-mail: wp@byczyna.pl
www.byczyna.pl

1. „Byscina-Pitschen-Byczyna. Śladami prze-
szłości” (ul. 3 Maja) 

2. „Zapisane w krajobrazie – zabytki w gminie 
Byczyna. (fosa miejska) 

3. „Korzenie tradycji. Tradycje wielokulturo-
wości I Rzeczpospolitej” (obok kościoła 
ewangelickiego)

4.  „Gorliwość o dom Twój pochłania mnie.” 
 Rzecz o byczyńskich ewangelikach” (ko-
ściół ewangelicki)

5. Projekty powarsztatowe studentów Poli-
techniki Krakowskiej (ul. Wałowa, obok 
wieży piasto-wskiej)

6. „Byczyńskie tradycje” (wystawa prac pokon-
kursowych dzieci i młodzieży – Ośrodek 
Kultury)

7. „Historia Flagi i barw narodowych” (plac 
przy kościele ewangelickim)

8. „Kościoły drewniane województwa opol-
skiego” (sala Urzędu Stanu Cywilnego w 

UM w Byczynie)
9. „Zabytki dekanatu krapkowickiego i gminy 

Krapkowice” (Ratusz w Byczynie I piętro)
10. „Ślady przeszłości” (CEO, sala Urzędu Stanu 

Cywilnego UM w Byczynie)
11. „Ślady przeszłości” (CEO, sala Urzędu Stanu 

Cywilnego UM w Byczynie)
12. „Zabytki Byczyny i okolic” wystawa prac 

malarskich (pod murami obok baszty Pol-
skiej)

13. „Byczyńska straż pożarna” (Remiza OSP w 
Byczynie, możliwość skorzystania z Inter-
netu)

14. Wystawa i dostęp do dokumentów, foto-
grafii z Byczyny (Biblioteka Miejska w UM, 
możliwość skorzystania z Internetu)

15. Wystawa trofeów łowieckich – myśliwskich 
(Proślice – pałac)

16. „Maria Cunitia (1610-1664). Życie i dzieło” 
(Biblioteka Miejska w UM w Byczynie)

Wystawy w godzinach od 9:00 do 22:00 w następujących miejscach:

OPOLE

Byczyna
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Gierałcice GMINA WOŁCZyN

13-14.09.2008 r. 
13 i 14 września b.r. będzie otwarty dla turystów drewniany kościół ewangelicki w Gierałcicach (gmina 
Byczyna). Usytuowany jest on w centrum wsi. Kościół wzniesiono w kilku etapach w konstrukcji zrębo-
wej i sumikowo-łątkowej na ceglanym podmurowaniu, z wieżą w konstrukcji słupowej. Pierwotnie na 
miejscu obecnego kościoła znajdowała się kaplica drewniana rodziny Gierałtowskich. W 1560 r. prze-

jęli ją ewangelicy, a w 1617 r. uzyskała pra-
wa kościoła filialnego. Najprawdopodobniej 
w tym czasie nastąpiło jej powiększenie. W 
1694 r. kościół gruntownie przebudowano 
dostosowując go do potrzeb liturgii ewange-
lickiej. W czasie tych prac starano się sprostać 
postulatom sakralnego budownictwa prote-
stanckiego, tworząc kościół salowy bez wy-
dzielonego prezbiterium, z emporami wzdłuż 
ścian południowej, północnej i zachodniej. 
Kolejny remont przeprowadzono w 1889 r. 
Po 1945 r. kościół nadal pozostał w rękach 
ewangelików i obecnie jest własnością Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie. 
W świątyni zachowało się zabytkowe wyposażenie: ołtarz ambonowy z XVII w., klasycystyczne orga-
ny, drewniane epitafia renesansowe i barokowe oraz kartusze herbowe na balustradzie chóru muzycz-
nego. W kościele jest też kilka cennych, kamiennych płyt nagrobnych: Baltazara von Baruth († 1680 r.), 
właściciela Wierzbicy Dolnej i jego żony Heleny; Adama Wacława von Studnitz († 1703 r.), właściciela 
Gierałtowic i jego żony Ewy von Baruth oraz Jana Jerzego von Studnitz († 1733 r.) zwieńczona Okiem 
Opatrzności. 

Organizatorzy:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wołczynie
ul. Pl. Wolności 5, 46-250 Wołczyn, tel./fax. 0774188624
e-mail: wolczyn@luteranie.pl, www.luteranie.pl/wolczyn
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 0608764818
e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: 
2 km od Wołczyna, kierując się na Murów, Czarnowąsy. PKP w Wołczynie

OPOLE

Gierałcice
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Gołkowice gmINA ByczyNA

13-14.09.2008 r.
13 i 14 września b.r. otwarty będzie dla zwiedzających drewniany kościół filialny pw. św. Jana 
Chrzciciela w Gołkowicach. 
Kościół usytuowany jest ok. 400 m na płn. od dworu, przy bocznej, nieutwardzonej drodze biegnącej 
równolegle do głównej szosy. Świątynia otoczona jest drewnianym płotem. Na trenie przykościelnym 
miejsce po dawnym cmentarzu, po któ-
rym – przy prezbiterium – zachował się 
jeden kamienny nagrobek. 
Niewielką świątynię wzniesiono w la-
tach 1766-1767 z fundacji Ernesta hra-
biego von Götz, w miejscu poprzedniego 
kościoła, wzmiankowanego w średnio-
wieczu. Służyła ona jako miejsce kultu 
miejscowym ewangelikom. Kościół w 
konstrukcji zrębowej, na ceglanym pod-
murowaniu składa się z zamkniętego 
trójbocznie prezbiterium z przylegającą 
od płn. kwadratową zakrystią, szerszej, 
zbliżonej do kwadratu nawy i kwadrato-
wej wieży w konstrukcji słupowej, dosta-
wionej od strony zachodniej. Wieża, od-
dalona o ok. 15 cm od korpusu przykryta 
jest barokowym, baniastym hełmem. 
W zwieńczeniu znajduje się kuta chorą-
giewka z datą 1767. Prezbiterium i nawa przykryte są dachem krytym gontem. 
Brak danych o przeprowadzonych remontach. W 1933 r. konserwator nyski Łukasz Mrzygłód odnowił 
składany ołtarz pochodzący z lat 1450-1480 – w latach 70. XX w. został on przeniesiony do opol-

skiej katedry. Po 1945 r. kościół przejęli katolicy i 
obecnie należy on do parafii pw. Świętej Trójcy w 
Byczynie. Obiekt ucierpiał podczas powodzi stule-
cia w lipcu 1997 r.: zalane zostało prezbiterium i 
zapadła się podłoga. Przez wiele lat nie przepro-
wadzano poważniejszych remontów świątyni. Na 
początku lat 90. ubiegłego stulecia naprawiono 
poszycie dachu. W ostatnich latach przeprowadzo-
no kapitalny remont świątyni.
W kościele znajduje się zabytkowe wyposażenie 
oraz epitafia Karola Magnusa von Götz († 1718r.) 
oraz Gottlieba Lipińskiego († 1858 r.). Będąc w 

Gołkowicach koniecznie trzeba zwiedzić również znajdujący się w sąsiedztwie kościoła pałac wznie-
siony w 1750 r. przez Ernesta von Götz oraz otaczający go park krajobrazowy. 

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie
ul. Parkowa 5, 46-220 Byczyna, tel. 0774134059
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 0608764818,
e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: 
3 km od Byczyny na trasie Kluczbork-Poznań. Najbliższe stacje: Kostów  
i Byczyna

OPOLE

Gołkowice
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Jakubowice gmINA ByczyNA

13-14.09.2008 r.
13-14 września b.r. otwarty będzie dla zwiedzających 
kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Jakubowicach. Kościół usytuowany jest na 
terenie dawnego zespołu dworsko-folwarcznego, 
w jego płn.-wsch. części, w obrębie parku podwor-
skiego. Świątynię zbudowano z drewna w 1585 r. 
z fundacji rodziny von Frankenberg, ówczesnych 
właścicieli wsi. Kościół orientowany w konstrukcji 
zrębowej, na ceglanej podmurówce. Składa się z 
trójbocznie zamkniętego prezbiterium, do którego od 
północy przylega prostokątna zakrystia, prostokątnej 
nawy i prostokątnej wieży w konstrukcji słupowej 
dostawionej od strony zachodniej. Do wieży od stro-
ny północnej przylega aneks o charakterze komórki. 
Nawa, prezbiterium i zakrystia przykryte są wspól-

nym dachem. Trzykondygnacyjna wieża zwężająca się ku górze, przykryta jest ośmiobocznym dachem 
ostrosłupowym. Kościół pierwotnie użytkowany był przez ewangelików. Po 1945 r. przejęli go katolicy 
i należy do parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach 
(diecezja kaliska). Po 1960 r. usunięto część zabytkowego wyposażenia świątyni: renesansowego ob-
ramienia drzwi do zakrystii, metalowego koguta z nad prezbiterium i chorągiewki z datą 1931 z wieży. 
W tym samym czasie odsłonięto również polichromię z kartuszami herbowymi w prezbiterium. Na 
początku lat 90. XX w. naprawiono poszycie dachu. Wystrój wnętrza zachował pierwotny, historyczny 
charakter: strop nawy i prezbiterium na jednym poziomie, zaokrąglone, bogato dekorowane narożniki 
tęczy, empora nad zakrystią otwarta do prezbiterium, chór wsparty na dwóch kwadratowych słupach, 
polichromia z przedstawieniami 16 kartuszy herbowych, detale snycerskie i stolarka. Zachowała się 
również część zabytkowego wyposażenia: organy z 
przełomu XVIII/XIX w. i regencyjny ołtarz główny. 
Będąc w Jakubowicach warto też zwiedzić znajdują-
cy się w pobliżu kościoła zespół dworsko-folwarczny 
założony w XVIII w. na planie zbliżonym do prosto-
kąta. Obecnie część rezydencjonalną stanowi teren 
dawnego parku krajobrazowego (zatarty układ 
kompozycyjny) z kilkoma okazami starodrzewia: 
platan, kasztanowce, klony, lipy i dęby. W 1978 r. 
park wpisano do rejestru zabytków województwa 
opolskiego. Nie ma natomiast dworu, który w la-
tach 70. XX w., najprawdopodobniej przez pomył-
kę, wysadzono w powietrze. Po 1945 r. na terenie podwórza folwarcznego przeprowadzono szereg 
zmian: przebudowano spichlerz, oborę, stajnię, stodoły, rozebrano płatkarnię i dobudowano inne 
budynki gospodarcze. Najmniej przebudowany jest budynek dawnej oficyny dworskiej. 

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Polanowicach
Polanowice 79, 46-220 Byczyna, tel. 0774144501
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 0608764818
e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: 
ok. 10 km od Byczyny na trasie Byczyna-Wołczyn. Można też dojechać  
z Kluczborka (skręt w Krzywiźnie i w Skałągach w prawo).

OPOLE

Jakubowice
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Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: 
ok. 2 km od Lewina Brzeskiego

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
 tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: ok. 3 km. z Lewina Brzeskiego w 
kierunku Kantorowic i dalej na Łosiów.

Jasiona GMINA LEWIN BRZESKI

16.09. 2008 
16 września b.r. o godz. 16.00 w sali Świetlicy Wiejskiej odbędzie 
się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, którzy będą 
wspominać okres repatriacji po zakończeniu II wojny światowej oraz 
wczesne lata powojenne w Jasionej.
Będąc w Jasionej koniecznie trzeba zobaczyć zabytkową zabudowę z 
przełomu XIX i XX w. znajdującą się po obu stronach krótkiej ulicy bie-
gnącej przez tę niewielką wieś. Godnymi uwagi są zachowane jeszcze 
gdzieniegdzie oryginalne dekoracje na elewacjach, zabytkowa stolarka 
okienna i drzwiowa oraz pozostałości po kutych bramach. W centrum, 
na niewielkim placu znajduje się kuźnia i plac zabaw dla dzieci. 

kantorowice GMINA LEWIN BRZESKI

20.09. 2008 
20 września b.r. o godz. 20.00 w sali Świetlicy Wiejskiej odbędzie się spotkanie z najstarszymi miesz-
kańcami miejscowości – rodziną Karbowskich, którzy będą wspominać okres repatriacji oraz wczesne 
lata powojenne w Kantorowicach. Będąc w Kantorowicach koniecznie trzeba zobaczyć szkieletowy 
spichlerz z XVIII w., który będąc w rękach prywatnych popadł w ruinę i grozi zawaleniem. Warto 
też zwiedzić znajdujący się nieopodal renesansowy zamek myśliwski wzniesiony w 1600 r. przez 
książąt brzeskich. Liczne przebudowy zatarły obronny charakter budowli, częściowo rozebranej w 
XIX w. Do dziś zachował się dwupiętrowy budynek mieszkalny kryty dwuspadowym dachem oraz 
kwadratowa wieża. Na piętrze znajduje się polichromowany strop. 
Obecnie zabytkowe wnętrza przerobione zostały na dwa własnościo-
we mieszkania. 

OPOLE
Jasiona

OPOLE
Kantorowice



11

kędzierzyn-koźle

12.09.2008 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, 
przy współpracy z Oberschlesisches Landesmuseum  /
Muzeum Ziemi Górnośląskiej/  w ramach tegorocznych 
EDD organizuje wystawę pt. „Śladami historii. Śląskie mia-
sta forteczne w procesie zmian urbanistycznych“. Wernisaż 
odbędzie się 12 września b. r. w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Rynek 3 w Kędzierzynie-Koźlu. 
Wystawa będzie czynna od 12 września do 15 paździer-
nika b. r., codziennie w godz. 9.00 do 18.30, w sobotę w 
godz. 9.00 – 16.00. 

Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
przygotowuje wystawę pt. „Zakład i jego załoga. 60 lat działal-
ności Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA“. 

19 -21. 09. 2008 r. 
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza w dniach 19 – 21 września b. r. na II Dni Twierdzy Koźle. W trak-
cie imprezy przeprowadzona zostanie m.in. inscenizacja historyczna, 
w której udział będą brać doświadczeni odtwórcy z Polski, Czech i 

Niemiec. Ta nowoczesna forma propagowania historii cieszy się ogromną popularnością, aktywizując 
mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i euroregionu do rekonstrukcji batalionów dawnych wojsk. Dzięki 
tym działaniom wskrzeszony zostaje duch patriotyzmu oraz walka z biernością społeczności lokalnej. 
Zaproszenie wojsk, ich uroczysty przemarsz, rozbicie obozu w historycznej części miasta oraz przepro-
wadzenie inscenizacji bitwy będzie doskonałą okazją dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego 
do zetknięcia się z żywą historią, zdobycia nowych doświadczeń oraz pogłębienia identyfikacji z miej-
scem urodzenia czy zamieszkania. Doznania te wzbogacone 
zostaną występami grup folkowych. Projekt zakłada również 
cykl lekcji poświęconych historii Kędzierzyna-Koźla oraz innych 
twierdz, których zadaniem będzie zakorzenienie w świado-
mości młodych ludzi postaw patriotycznych. Przewidziane są 
również poranne ćwiczenia i manewry wojsk historycznych. 
Przed wymarszem „epokowe” zwijanie obozu, wymarsz wojsk, 
parada i poczęstunek. Powyższe działania są objęte projektem 
„Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym 
polsko-czeskiego pogranicza”, który stara się o dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0774823780, tel./fax 0774823742, www.mbpkk.pl, promocja@mbpkk.pl
Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. J. I. Kraszewskiego 5A, Baszta, 47-200 K-Koźle 
tel. 0774823686, tkz@k-k.pl, www.tkz.k-k.pl
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 K-Koźle
tel. 0774050363, napoleon@kedzierzynkozle.pl, www.kedzierzynkozle.pl
Dojazd: 40 km z Opola na pd. PKS, PKP (z Gliwic, Opola, Nysy i Raciborza).

OPOLE

Kędzierzyn-Koźle
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kluczbork

20.09.2008 r.
20 września 2008 r. o godz. 12.00 w Klubie “Krokus” mającym sie-
dzibę w Domu Kultury w Kluczborku odbędzie się seminarium pod 
hasłem „Moja miejscowość, moja mała ojczyzna” oraz edukacji w tym 
zakresie społecznych opiekunów zabytków. Udział w dyskusji zapo-
wiedzieli m.in. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, powiato-
wi konserwatorzy zabytków z Kluczborka i Olesna, społeczni opieku-
nowie zabytków z Kluczborka i Olesna oraz specjaliści z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Seminarium towarzyszyć będzie 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod tym samym hasłem oraz 
wystawa prac pokonkursowych. 

13.09.2008 r.
13 września b.r. w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku będzie 
można zobaczyć cztery wystawy: 
• „Co nieco o praniu”
• „Malarstwo Birmy”
• „Malarstwo Elżbiety Szołomiak”
• „Osobno – Razem – twórczość opolskich plastyków: Łucji Piwowar-
Bagińskiej, Romualda Jeziorowskiego, Edwarda Sytego i Bartłomieja 
Trzosa”
W dniach 13-14 września w godz. 10.00-13.30 będą czynne również: 
stała wystawa p.t. „Pszczelarstwo dawne i nowe” oraz wystawy ple-
nerowe p.t. „Ule” i „Współczesne ule figuralne”. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kluczborskiej „Irys”
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork, tel. 077 4181268
Dom Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork,  
tel. 077 4181268, e-mail: kd_kultury@wp.pl, www.kluczborskidomkultury.eu
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10,  
46-200 Kluczbork, tel. 077 4182707, e-mail: muzeum_kluczbork@op.pl, 
www.kluczbork.plDojazd: ok. 50 km z Opola. PKS, PKP (z Opola, Katowic, 
Poznania i Wrocławia).

OPOLE

Kluczbork
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krapkowice

17-31.09. 2008
Wystawa pt. „Kościoły i zabytki dekanatu i gminy Krapkowice” w ko-
ściele pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach

17-19.09.2008
Krapkowice, Steblów, Dobra, Strzeleczki, Zielina – Kujawy, Racławiczki, 
Moszna, Pisarzowice, Żywocice, Obrowiec
Zwiedzanie kościołów i zabytków poszczególnych miejscowości na 
trasie. Organizatorzy zapewniają przewóz autokarem w godzinach od 
9.00 do 12.00. Po zabytkach będą oprowadzali wolontariusze. 

17-19.09.2008  
i 22-30.09.2008
Referaty informujące o kościołach i ich zabytkach w poszczególnych 
gminach wygłaszane w kościele pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach, po 
mszy św. wieczornej.

20.09.2008
Święto szkoły ZSZ „Zamek” im. Piastów Opolskich
10.00 – msza św. celebrowana przez ks. bp. Jana Kopca
13.00 – E. Kalbarczyk-Klak, ROBiDZ w Opolu „Kościoły dekanatu 

krapkowickiego”, prezentacja multimedialna, aula zamku  
w Krapkowicach

14.00 – 17.00 – prezentacje chórów i zespołów folkrorystycznych oraz 
strojów ludowych na dziedzińcu zamkowym

15.00 – degustacja cukierniczych wyrobów regionalnych – Walce, 
Pietna, Żywocice, dziedziniec zamku w Krapkowicach

16.00 – przegląd chórów i zespołów wokalnych i folklorystycznych, 
dziedziniec zamku lub kościół pw. św. Mikołaja w Krapkowicach  
(w zależności od warunków atmosferycznych).

17.45 – recytacje wierszy Jana Pawła II wykonaniu nauczycieli Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

21.09.2008
15.00 – przegląd orkiestr i zespołów muzycznych na rynku  

w Krapkowicach
15.00 – degustacja cukierniczych wyrobów regionalnych – Walce, Pietna, Żywocice, dziedziniec zam-

ku w Krapkowicach
16.00 – konkurs dzwonków dla służby liturgicznej w kościele pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach

Organizatorzy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach przy parafii pw. św. Mikołaja,  
ul. Kościelna 8, 47 – 300 Krapkowice, tel. 0774661894 (Krystyna Brzezińska)
e-mail: kik_opole@petrus.opoka.org.pl, http:opole.kik.opoka.org.pl
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
tel. 0774466800, e-mail: umig@krapkowice.pl, http:www.krapkowice.pl
Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, tel. 0774668105,  
e-mail: ug@strzeleczki.pl, http:www.strzeleczki.pl
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel. 0774661338,  
e-mail: sekretariat@zamek.krapkowice.pl, www.zamek.krapkowice.pl
Dojazd: 25 km z Opola na południe. PKS, najbliższa stacja PKP w Gogolinie (5 km).

OPOLE

Krapkowice
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lewin brzeski

20.09. 2008 
20 września b.r. w godzinach od 10.00 do 13.00 zwie-
dzającym zostanie udostępniony kościół pw. śś. Piotra i 
Pawła w Lewinie Brzeskim. Gotycki kościół wzniesiono 
w XIV w. W 1543 r. przejęty został przez ewangelików. 
Po pożarze w 1586 r. odbudowany i rozbudowany w 
stylu renesansowym. Wewnątrz zachowało się zabytko-
we wyposażenie: gotycki portal w kruchcie zachodniej, 
drewniany barokowy ołtarz główny z 1613 r. wykonany 
przez Hermana Fischera z Nysy, barokowa ambona oraz 
kamienne płyty nagrobne upamiętniające zmarłych z 
rodziny von Beess i pastorów. 
Będąc w Lewinie Brzeskim koniecznie trzeba zobaczyć 
znajdujący się nieopodal kościoła barokowy pałac, 
wzniesiony w 1722 r. z fundacji Ottona Leopolda von 
Beessa. Wyremontowany przez władze miasta jest sie-
dzibą gimnazjum. Godnym uwagi jest również kościół 
katolicki z początków XX w. oraz rynek z ratuszem.
Warto też wybrać się na wycieczkę do pobliskiej Nowej 
Wsi Małej oraz Wronowa, gdzie znajdują się pozostało-
ści po ewangelickich cmentarzach. 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: ok. 25 km od Opola i 15 od Brzegu. Najlepszy dojazd PKP.

OPOLE
Lewin Brzeski



15

łosiów GMINA LEWIN BRZESKI

21.09.2008 r.
21 września b.r. dawny kościół joannitów pw. 
Jana Chrzciciela w Łosiowie będzie otwarty dla 
zwiedzających. Po świątyni oprowadzi prze-
wodnik oraz pochodzący z Łosiowa ks. Grzegorz 
Kopij. Na gości czeka wiele atrakcji, bowiem ko-
ściół w Łosiowie ma ciekawą i dobrze rozpoznaną 
historię oraz zabytkowe wyposażenie. W kościele 
tym znajdują się m.in. ołtarz główny z pocz. XVIII 
w., ołtarz boczny z 1704 r., regencyjne organy, 
regencyjne ławy o bogatej dekoracji płaskorzeź-
bionej, barokowe rzeźby i obrazy oraz trzy płyty 
nagrobne, w tym renesansowa komtura zakonu 
joannitów Fryderyka von Pannwitz († 1580 r.). 
Prezbiterium, podłucze tęczy oraz sklepienie 
nawy zdobi iluzjonistyczna polichromia z 1 poł. 
XVIII w., uzupełniona w 1936 r. 
Usytuowany na wniesieniu pośrodku wsi kościół 
parafialny w Łosiowie powstał w XIII w. z funda-
cji Zakonu Rycerskiego Świętego Jana Chrzciciela 

Szpitala Jerozolimskiego. Joannici zostali tu sprowadzeni przez 
miejscowy, niezwykle wpływowy ród Panów z Pogorzeli. 
Budowla ta po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach 
w 1255 r. Obecna świątynia jest najprawdopodobniej obiektem 
z XIII w., jednak po licznych przebudowach w wiekach później-
szych (zwłaszcza w XVIII w.) straciła swoje pierwotne cechy 
stylowe. 
Warto wspomnieć, że Łosiów był własnością zakonu joannitów 
do 1810 r. Po sekularyzacji majątek joannitów stał się własno-
ścią państwa pruskiego. Otrzymał go za zasługi w wojnie z 
Napoleonem generał (od 1821 r. feldmarszałek) Hans Ludwig 
David yorck, obdarzony nadto tytułem hrabiowskim - von 
Württemberg. W 1814 r. hrabia Württemberg przeniósł się do 
reprezentacyjnego pałacu w Oleśnicy Małej, a majątek dawnej 
komandorii joannitów w Łosiowie przeszedł w ręce Heinricha 
von Reutz. Kolejnym właścicielem ok. 1845 r. został Johann 
Gotfried Brieger z Lewina Brzeskiego. Ostatnimi właściciela-
mi majątku joannitów aż do II wojny światowej była rodzina 
von Moll z Brzegu (właściciele brzeskiej garbarni i cukrowni 
„Wróblin” w Lewinie Brzeskim).

Organizator:
Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Łosiowie
ul. Główna 3
49-330 Łosiów
tel. 0774125340
e-mail: grzegorzk1@o2.pl

Dojazd: ok. 30 km od Opola i 10 od Brzegu na trasie Opole-Wrocław. PKP.

OPOLEŁosiów
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Miechowa gmINA ByczyNA

13-14.09.2008
13 i 14 września b.r. będzie można 
zwiedzić drewniany kościół pw. św. 
Jacka w Miechowej. Według tradycji 
kościół zbudowany został jako kapli-
ca w 1529 r. Po przejściu księcia brze-
skiego na protestantyzm w połowie 
XVI w., świątynię przejęli ewangeli-
cy. W ich posiadaniu był do 1945 r. 
Obecnie jest własnością parafii rzym-
skokatolickiej pw. św. Augustyna w 
Kostowie (dekanat trzcinicki w diece-
zji kaliskiej).
W 1628 r. kościół przebudowano z 
fundacji Baltazara von Frankenberg. 
Wówczas do kaplicy, którą zaadapto-
wano na prezbiterium, dobudowano 
nawę (nieznacznie wyższą od prezbi-
terium) w konstrukcji zrębowej. W 
latach późniejszych dostawiono wie-
żę w konstrukcji słupowej i kruchtę 
ryglową. Późnobarokowy hełm wieży 
z latarnią powstał najprawdopodobniej w 1753 r. Kościół jest orientowany, o ścianach zewnętrznych 
szalowanych deskami w układzie pionowym i zamknięty dachem krytym gontem.
Wnętrze pokryte jest dekoracją malarską z motywami wici roślinnej i iluzjonistycznie przedstawionym 
niebem na stropie. Wyposażenie kościoła jest stylowo jednorodne. Na szczególną uwagę zasługują 
późnorenesansowy architektoniczny ołtarz i ambona o bogatej dekoracji, z postaciami świętych Piotra 
i Pawła oraz czterech ewangelistów. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się również chrzcielnica 

z malowanymi przedstawieniami cnót teologicznych oraz 
ława kolatorska o malowanym przedpiersiu. Cenna jest 
również stolarka okienna i drzwiowa, bogato zdobiona 
dekoracją malarską. W 2008 r. kościół został laureatem 
ogólnopolskiego konkursu „Zabytek zadbany”. 
Będąc w Miechowej warto również zwrócić uwagę na 
pałac wzniesiony w 1818 r. z fundacji Doroteusza von 
Prittwitz. Obiekt przebudowany w 1933 r. przez kolejnych 
właścicieli z rodziny von Prittwitzów, którzy byli w jego 
posiadaniu do 1945 r.

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie
Kostów 59, 46-220 Byczyna, tel. 0774148123
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel. 0774134150; 0608764818
e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: 
7 km od Byczyny na pn-zach. Najbliższa stacja PKP w Kostowie (4 km). 

OPOLE

Miechowa
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naMysłów

19.09.2008 r.
Namysłowski Ośrodek Kultury przygotowu-
je szereg imprez mających na celu przede 
wszystkim przybliżenie mieszkańcom zawi-
łych i skomplikowanych dziejów miasta i 
mieszkańców. 
Dla młodszych mieszkańców Namysłowa 
przeprowadzone zostały 14 i 15 maja 2008 r. 
konkursy historyczne, których wyniki zostaną 
zaprezentowane w trakcie EDD. 

19 września 2008 r. o godz. 16.00 w siedzibie 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się 
wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Tak było: 
Tam i Tu” ukazującej korzenie dzisiejszych na-
mysłowian oraz miasto, w którym przyszło im 
się osiedlić i ułożyć na nowo życie. 

Organizator:
Namysłowski Ośrodek Kultury
Pl. Powstańców Śląskich 2
46-100 Namysłów, tel. 077 4100566, fax. O77 4103036
e-mail: namyslow@nok-namyslow.eu; nok-namyslow@go2.pl
www.nok-namyslow.pl

Dojazd: 55 km od Opola. PKS i PKP z Kluczborka i Wrocławia

OPOLE

Namysłów
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nasale gmINA ByczyNA

13-14. 09. 2008 r. 
13 i 14 września b.r. dla zwiedzają-
cych będą udostępnione dwa kościoły 
w Nasalach. Jeden katolicki (filialny 
należący do parafii pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Roszkowicach), mu-
rowany wzniesiony w 1870 r., poło-
żony w centralnej części wsi, a drugi 
drewniany, ewangelicki należący do 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Kluczborku. 
Ten ostatni zbudowany został w kon-
strukcji zrębowej na ceglanej podmurów-
ce w XVI w. w Zdziechowicach (powiat 
oleski), oddalonych kilka km na wsch. 
od Nasali. Pierwotnie był świątynią ka-
tolicką, składającą się z nawy, prezbite-
rium i wieży. Przebudowano ją w 1730 r.  
W 1939 r. kościół rozebrano i przenie-
siono do Nasali. Niestety, prace mon-
tażowe przerwała II wojna światowa i 

ostatecznie nie udało się zmontować wieży. Od 1945 r. świątynię użytkują ewangelicy, którzy utra-
cili kościół murowany. 
Katolicy przenieśli też 
większość zabytkowego 
wyposażenia z kościółka 
drewnianego. 
Będąc w Nasalach war-
to też zobaczyć klasy-
cystyczny dwór z pocz. 
XIX w. oraz park zało-
żony w 1 poł. XIX w., a 
przekształcony w latach 
1916-1936. 

Organizatorzy:
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach
Roszkowice 19, 46-220 Byczyna, tel. 077414602
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku, ul. Bolesława Chrobrego 23, 
46-200 Kluczbork, tel./fax. 0774181855, e-mail: kluczbork@luteranie.pl,  
www.luteranie.pl/kluczbork
Urząd Miejski w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 
0608764818; 0692565807, e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl
Dojazd: z Kluczborka przez Maciejów (15 km) albo z Byczyny polnymi drogami.  

OPOLE
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nysa

3-15.09.2008 r. 
Wystawa czasowa pt. „Spotkali się nad Nysą” po-
święcona pamięci nyskiej pisarki Wandy Pawlik, Dom 
Starej Wagi, ul. Sukiennicza 2 (Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie)

13.09.2008 r. 
godz. 18.00 – „Wieczór Muzealny”:
- prezentacja obrazu „Madonna Lombardzka” 

ze zbiorów własnych (obraz nie był wcześniej 
prezentowany);

- wykład pt. „Krótka historia włoskiego malarstwa 
renesansowego”;

- wykład pt. „Konserwacja obiektów malarstwa włoskiego ze zbiorów Muzeum w Nysie na przykła-
dzie „Madonny Lombardzkiej”

- zwiedzanie Muzeum w Nysie.

14.09.2008 r. 
w godz. 10.00 – 20.00 – zwiedzanie Muzeum w Nysie:
- wystawy stałe: „Dzieje Nysy XIV-XVIII w.” i „Sztuka i rzemiosło arty-
styczne XVI-XIX w.”;
- wystawa czasowa: „Historia papieru” ze zbiorów Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju”;

20.09.2008 r. 
godz. 17.00 – wernisaż wystawy „Supły, węzły, sploty” prac 
uczestniczek zajęć tkackich Ogniska Artystycznego w Nysie

21.09.2008 r. 
w godz. 10.00 – 20.00 – zwiedzanie Muzeum w Nysie:
17.00 -  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „NySA” oraz Zespołu Etnicznego 
„Tykne Roma” Fort Blokhaus, ul. Powstańców Śląskich 
Obchody I rocznicy beatyfikacji Marii Luizy Merkert  - Kościół pw. św. 
Jakuba i św. Agnieszki w Nysie 

14 i 21.09.2008 r.
w ramach Festiwalu Muzycznego „Muzyka w zabytkowych kościołach i 
wnętrzach Księstwa Nyskiego” odbędą się koncerty muzyki klasycznej 
w scenerii zabytkowych obiektów Nysy. 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
tel. 0774080505, 0774080500, fax. 0774332705, 0774080614
e-mail: nysa@www.nysa.pl, www.nysa.pl
Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa
tel./fax: 0774332083, e-mail: muzeumwnysie@vp.pl, www.nysa.pl
Dojazd: 
PKS i PKP z Opola, Kędzierzyna-Kożla i Kamieńca Ząbkowickiego.

OPOLE
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opole

10.09-31.10.2008 r. 
W okresie od 10 września do 31 października b.r. w siedzibie 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki z siedzibą przy 
ul. Piastowskiej 18 w Opolu będzie można obejrzeć wystawę pt. 
„Rogów Opolski. Zespół zamkowo-parkowy”.
Organizatorzy zachęcają również do odwiedzenia swojej siedziby w 
Rogowie Opolskim, gdzie prezentowana jest stała wystawa zbiorów 
zabytkowych przedstawiająca rozwój książki – od papieru do księgi 
z XVIII w. Warto również skusić się na spacer po zabytkowym par-
ku założonym w stylu angielskim, w którym zobaczyć można wiele 
rzadkich gatunków drzew m.in.: miłorząb japoński i tulipanowca. 
Sam zamek (ok. 1600, 2 poł. XVIII w.) wznosi się na starym brze-

gu Odry, 
z ł o ż o n y 
jest z dwóch późnorenesansowych skrzydeł 
ujmujących arkadowy dziedziniec oraz do-
budowanego w 1 poł. XIX w. północnego, 
kwadratowego skrzydła. Na styku skrzydeł 
pd. i wsch. znajduje się  prostokątna wieża. 
Opuszczony i zdewastowany obiekt w 1965 
r. został przekazany WBP w Opolu i przez na-
stępne lata systematycznie odbudowywany. 
Dziś jest jedną z wizytówek województwa. 

15.09.2008 r. 
Muzeum Śląska Opolskiego organizuje se-
sję popularno-naukową, która rozpocznie 
się 15 września o godz. 10.00 w Galerii 

Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu. Wygłoszone zostaną następujące referaty: 
„Świadomość narodowa w XIX wieku”, dr Antoni 
Maziarz (UO); „Idea małych ojczyzn – terytorium, 
tożsamość, tradycja”, dr Małgorzata Michalska 
(UWr); „Ludność napływowa po II wojnie świato-
wej”, Elżbieta Dworzak (MŚO) oraz „Moja ojcowi-
zna, moja ojczyzna” – Barbara Grzegorczyk.

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki 
ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole
tel. 077 4540223; 077 4540224, fax. 077 4545416
e-mail: wbp-opole@wbp.opole.pl, www.wbp.opole.pl
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
tel. 077 4544611, fax. 077 4536677
e-mail: muzeum@mso.opole.pl, www.mso.opole.pl

OPOLE
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otmice GMINA IZBICKO

20-21.09.2008 r. 
20 i 21 września b.r. dla zwiedzających otwarta będzie Izba Śląska 
mieszcząca się w budynku ZSP w Otmicach. Eksponaty Izby Śląskiej 
to. m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, stroje odświętne, hafty, 
elementy wyposażenia kuchni oraz dokumentacja dotycząca historii 
miejscowości (fotografie, książki, świadectwa) i przedmioty codzienne-
go użytku, ułatwiające pracę wiejskiej gospodyni. W Izbie tej często 
przeprowadzane są zajęcia szkolne w ramach edukacji regionalnej: 
m.in. na temat obyczajów weselnych, codziennych zajęć i pracy w go-
spodarstwie, o wypieku chleba, historii szkoły, wsi, strojach śląskich, o 
tradycjach i zwyczajach. Organizatorzy zapraszają również do obejrze-
nia rzeźby Jana Nepomucena znajdującej się w centrum wsi Siedlec, 
pomnika poległych w III Powstaniu Śląskim powstańców oraz kościóła 
pw. św. Michała w Poznowicach z 1800 r. 

Organizator:
Urząd Gminy Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
47-180 Izbicko
tel. 0774617221
fax: 0774631254
e-mail: ug@izbicko.pl
www.izbicko.pl

Organizator:
Muzeum w Praszce
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. 034 3591185 
www.praszka.pl

Dojazd: PKS z Opola ok. 70 km. 

praszka

Muzeum w Praszce przygotowało wystawę pt. „Społeczność Żydowska 
w Praszce” połączoną z prelekcją. Na wystawie będzie można obej-
rzeć m.in. unikalne fotografie oraz dokumenty związane z tematyką 
żydowską. 
W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa pracownicy mu-
zeum przygotowali również specjalne lekcje muzealne. 

OPOLE

Praszka
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paczków

20-21.09.2008 r.
20 i 21 września b. r. będzie można bezpłatnie zwiedzić Muzeum 
Gazownictwa w Paczkowie, mieszczące się w zabytkowym budynku 
gazowni z 1902 r. 
Paczkowskie Muzeum Gazownictwa działa od 1991 r. i jest jednym 
z głównych symboli turystycznych Paczkowa – co roku odwiedza je 
około 10 tysięcy osób. Ekspozycja Muzeum Gazownictwa jest jedną 
z największych tego typu w Europie - składa się na nią ponad 3000 
eksponatów. Imponująca kolekcja starych gazomierzy (300 sztuk), 
gazowych urządzeń gospodarstwa domowego, palników laboratoryj-
nych, starodawnych elementów wyposażenia łazienek i kuchni oraz 
urządzeń niezbędnych do produkcji gazu klasycznego. 

Gazownictwo pokazane jest w układzie chronologicznym i tematycznym. Interaktywne wystawy zna-
komicie pokazują historię gazu domowego i przemysłowego, poszerzając wiedzę odwiedzających na 
ten temat. Muzeum posiada także bibliotekę, ze stale powiększającym się księgozbiorem. 
Dla chętnych do dłuższego zwiedzania przygotowane są cztery pokoje gościnne (10 miejsc 
noclegowych).
Ekspozycje robią fenomenalne wra-
żenie, a obiekt prezentuje się zna-
komicie. Warto zatem odwiedzić 

miejsce, które ma wszelkie predyspozycje, by stać się jedną z najcenniejszych wizytówek turystycz-
nych Opolszczyzny. 
Szczegółowe informacje na temat muzeum można znaleźć na stronie internetowej 
 www.muzeumgazownictwa.pl. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 14.00. 

Organizator:
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
ul. Pocztowa 6,48-370 Paczków
tel. 0774316834
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl
www.muzeumgazownictwa.pl
Dojazd: 
80 km od Opola, przez Nysę, na Kłodzko. PKP z Nysy i Kamieńca Ząbkowic-
kiego. 10 km od Javornika w Czechach. 

OPOLE
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proślice gmINA ByczyNA

13-14.09.2008
13 i 14 września b.r. dla zwiedzających będzie otwarty drewniany kościół 
filialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Proślicach. Zbudowano 
go w 1580 r., gdy właścicielami wsi byli von Frankenbergowie. Kościół 
w konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce, składa się z zamknię-
tego trójbocznie prezbiterium do którego od pn. przylega zakrystia, 
szerszej, prostokątnej nawy i kwadratowej wieży w konstrukcji słupo-
wej dostawionej od strony zachodniej. Wydłużone prezbiterium świad-
czy o dwóch etapach budowy: prawdopodobnie pierwotnie wzniesiono 
kaplicę, a z czasem dobudowano do niej nawę. Prezbiterium i nawa 
przykryte są wspólnym dachem, co jest charakterystyczne dla kościołów typu wielkopolskiego. Kościół 
przebudowano i remontowano w 1748 r. Wykonano wówczas więźbę dachową z pozornym skle-
pieniem o obniżonym łuku oraz chór i empory: północną i południową. W 1773 r. z fundacji Jerzego 
Zająca, miejscowego młynarza, od strony zach. dobudowano kwadratową wieżę w konstrukcji słu-
powej. W 1859 r. G. Jurczok odnowił wieżę. W 1905 r. odnowiono wnętrza i podmurowano wieżę, a 
w 1929 r. przeprowadzono remont kapitalny świątyni. Od 1945 r. kościół należy do parafii rzymsko-
katolickiej w Polanowicach (diecezja kaliska). W kościele znajdują się ciekawe detale snycerskie, np. 
późnogotycki, trójlistnie zamknięty południowy portal nawy, stolarka drzwiowa z ozdobnymi okuciami 
z XVI i XVII w. i zabytkowe wyposażenie. 

13 i 14 września b.r. dla zwiedzających udostępnione będą także pałac i zabytkowy park krajobrazo-
wy w Proślicach. W jednej z komnat pałacu będzie umieszczona wystawa trofeów łowieckich przygoto-
wana przez Urząd Miejski w Byczynie przy współpracy z miejscowym kołem łowieckim. Pałac wybudo-
wał na przełomie XVIII i XIX w. Ernst Graf von Strachwitz (1763-1808). 
Rudolf von Watzdorf w 1914 r. przebudował obiekt. Watzdorfowie byli 
właścicielami pałacu w Proślicach do 1945 r. Po drugiej wojnie świato-
wej wyjechali do Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Wnuczka Rudolfa 
Watzdorfa, Eryka von Schumann mieszka w Norymberdze i czasami od-
wiedza Proślice. Do 2003 r. w pałacu mieściła się szkoła podstawowa. 
Obecnie obiekt jest własnością przedsiębiorstwa agroturystycznego. 
Pałac otacza zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim (2 ha). 
Kształtowanie parku zapoczątkowano w 2 poł. XIX w. za czasów ro-
dziny von Watzdorf. Kolejne zmiany kompozycyjne parku miały miejsce 
na przełomie XIX/XX w. W parku występuje ok. 19 gatunków drzew i 8 
gatunków krzewów. Dominują drzewa liściaste – przede wszystkim lipy 
tworzące aleję. Na uwagę zasługują też buki szkarłatne oraz najstarszy 
na Opolszczyźnie jawor. Są tu również: kilkumetrowy krzew dereń bia-
ły, daglezja - drzewo iglaste, którego główny pień uległ zniszczeniu, a 
jego rolę przejęło jednocześnie pięć konarów bocznych, tworząc koronę 
o kątach prostych. W proślickim parku znajduje się największe w Europie 
skupisko lęgowe słowika, dlatego miejsce to jest czasem nazywane 
,,Doliną słowików”. Na końcu wsi stoi pomnik przyrody – 300-letnia 
lipa, która uległa częściowemu zniszczeniu po burzy w 1999 r. 

Organizator:
Urząd Miejski w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 0774134150; 
0608764818; 0692565807, e-mail: wp@byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Polanowicach
Polanowice 79, 46-220 Byczyna, tel. 0774144501
Przedsiębiorstwo Agroturystyczne „Hetman Roma Byczyna” Sp. z o.o.
Proślice 58, 46-220 Byczyna, tel. 0774135582; 0501388798
e-mail: info@hrbyczyna.pl, www.hrbyczyna.pl

OPOLE
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prudnik

18.09.2008 r.
18 września b.r. o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Prudnik początkiem i końcem 
religijnych pielgrzymek”. Ekspozycja jest kontynuacją zeszłorocznej wystawy pt. „Prudnik początkiem 
i końcem religijnych pielgrzymek oraz wojennych tułaczek. Cz. 1 – Wojenni tułacze 1945 r.” prezen-
towanej w ramach EDD. Na wystawie będzie można zobaczyć dokumenty, unikatowe fotografie oraz 
oryginalne eksponaty z epoki. Jak zapowiadają organizatorzy, dla wielu mieszkańców nie zabraknie 
wzruszeń, a dla gości – interesującej i pouczającej podróży w czasie. 

Organizator:
Muzeum Ziemi Prudnickiej
ul. Bolesława Chrobrego 5
48-200 Prudnik
Tel. 0774068060
e-mail: muzeum.prudnik@neostrada.pl

Dojazd: ok. 60 km od Opola. PKS, PKP - kursują pociągi z Nysy i Kędzierzy-
na-Koźla.  

OPOLE
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przecza GMINA LEWIN BRZESKI

20.09. 2008 
20 września b.r. o godz. 16.00 w sali Świetlicy Wiejskiej odbę-
dzie się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, 
którzy będą wspominać okres repatriacji po zakończeniu II woj-
ny światowej i pierwsze lata w Przeczy.
Będąc w Przeczy warto zobaczyć usytuowany w środkowej 
części wsi gotycki kościół wzniesiony na przełomie XIII i XIV 
w., przekształcony w XIX i XX w. Godnym uwagi jest też po-
chodzący z przełomu XIX i XX w. folwark – obiekt gospodarczo 
– mieszkalny. 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: samochodem z Opola przez Skorogoszcz (ok. 23 km). PKP 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: 8 km od Lewina Brzeskiego (tam najbliższy dworzec PKP) na 
drodze do Graczy.

sarny Małe GMINA LEWIN BRZESKI

20.09. 2008 
20 września b.r. o godz. 18.00 w sali Świetlicy Wiejskiej odbędzie 
się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, którzy będą 
wspominać jak po zakończeniu II wojny światowej opuścili swoją oj-
cowiznę i osiedlili się w Sarnach Małych, które po latach stały się ich 
nową małą ojczyzną. 
Będąc w Sarnach Małych koniecznie trzeba zobaczyć jednorodną, za-
bytkową zabudowę wiejską z przełomu XIX/XX w., niestety częściowo 
przebudowaną. Godnym uwagi jest również układ wsi, którą założono 
na planie owalnicy z rozgałęzieniem dróg. Poza wsią znajduje się zespół 
parkowo – dworski z 2 poł. XIX w. 

OPOLE
Sarny Małe

OPOLEPrzecza
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skorogoszcz GMINA LEWIN BRZESKI

Skorogoszcz to dawne miasteczko położone nad 
Nysą Kłodzką, w historycznych granicach księstwa 
opolskiego, a obecnie wieś w gminie Lewin Brzeski. 
Miejscowość wzmiankowana była w źródłach w 
1223 r. Przed 1271 r. uzyskała prawa miejskie i 
funkcjonowała tu książęca komora celna. 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 1200 mieszkańców.
Godnymi uwagi są tu neoromański kościół 
parafialny p.w. św. Jakuba Ap. z 1852r., domy 
mieszczańskie z ok. poł. XIX w., zespół par-
kowo-pałacowy z ciekawym drzewostanem i 
kamiennymi detalami architektonicznymi po 
zrujnowanym pałacu, zabytkowa wieża ciśnień – 
punkt widokowy na Dolinę Nysy Kłodzkiej, a także 
stara piekarnia z pełnym wyposażeniem. 

13 września 2008 r. 
10:00 – spacer historyczny po dawnym miasteczku; zbiórka na rynku  
             w Skorogoszczy
12.00 – zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba:
       „Śląski orientalista o. Dominik ze Skorogoszczy” – prelekcja
              Dariusz Zięba
       „Święci ze Śląska” – wykład ks. Marek Biernat
15:30 – Msza św. Dożynkowa 
16:30 – „Od Unii Polsko Litewskiej do Unii Europejskiej” 
             – prezentacja   multimedialna Roman Kania

Imprezy towarzyszące:
„Opolskie stroje ludowe” – wystawa E. Boczkowskiej

Organizatorzy:
Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy
49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 8, e-mail: dzieba@op.pl, tel. 
077/4121048
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, 
tel./fax. 077 4246600, e-mail: lb@lewin-brzeski.pl, www.bip.lewin-brzeski.pl
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Filia Biblioteczna w Skorogoszczy, 49-345 Skorogoszcz, e-mail: biblioteka_
Skorogoszcz@op.pl
Dojazd: ok. 20 km z Opola na trasie Opole – Wrocław. Najbliższa stacja PKP 
w Lewinie Brzeskim (ok. 5 km).  

OPOLE
Skorogoszcz
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stroszowice GMINA LEWIN BRZESKI

19.09. 2008 
19 września b.r. o godz. 18.00 w sali Świetlicy Wiejskiej odbędzie 
się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, którzy będą 
wspominać okres repatriacji po zakończeniu II wojny światowej oraz 
wczesne lata powojenne w Stroszowicach. Spotkaniu będzie towarzy-
szyć wystawa starej fotografii związanej z historią miejscowości. 
Będąc w Stroszowicach warto zobaczyć górującą nad miejscowością 
wieżę pożarniczą z tablicą pamiątkową poświęconą ofiarom I wojny 
światowej. Warto też obejrzeć tradycyjną zabudowę mieszkalno – go-
spodarczą pochodzącą z przełomu XIX/XX w. oraz pozostałości po sta-
rym, poniemieckim cmentarzu. 
Godnym uwagi jest nietypowy układ przestrzenny wsi: ulicówka prze-
chodząca w dwa przenikające się wrzeciona. 
W granicach wsi odnaleziono 20 stanowisk archeologicznych: osad z 
okresu mezolitu, neolitu, kultury łużyckiej, okresu wpływów rzymskich 
(kultura przeworska) oraz osad średniowiecznych. Dziewięć z nich wpi-
sanych zostało do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski
Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel./fax. 077 4246600
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
www.bip.lewin-brzeski.pl

Dojazd: przy trasie z Lewina Brzeskiego (ok. 3 km, tam też stacja PKP) do 
Niemodlina.

OPOLE
Stroszowice
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strzelniki GMINA LEWIN BRZESKI

20.09. 2008 r. 
Tegoroczne obchody EDD w gminie Lewin Brzeski zorganizowane zo-
staną 20 września b.r. w Strzelnikach, gdzie znajduje się gotycki ko-
ściół filialny pw. św. Antoniego z trzeciej ćwierci XIII w. Jest to najstar-
szy i najcenniejszy obiekt na „Szlaku Polichromii Brzeskich”. Wnętrze 
kościoła pokrywa średniowieczna polichromia, której najstarsza część 
na wschodniej ścianie prezbiterium pochodzi z połowy XIV w. Warstwa 
późniejsza – przedstawiająca m.in. scenę Pokłonu Trzech Króli pocho-
dzi z ok. połowy XV w. Po przejęciu kościoła przez protestantów w 
1 połowie XVI w. polichromie zabielono, gdyż nie pasowały one do 
estetyki i liturgii ewangelickiej. Odkryto je dopiero przypadkowo w 
ubiegłym wieku. Podczas imprezy będzie można posłuchać o historii 
świątyni, podziwiać XIX -wieczną zabudowę willową wsi oraz obejrzeć 
wystawę „Szlakiem Polichromii Brzeskich”. Uczestnicy imprezy będą 
mogli zapoznać się również ze zwyczajami i obrzędami mieszkańców 
wsi oraz posmakować tradycyjnych potraw. Rozstrzygnięte zostaną 
także konkursy: fotograficzny pt. „Spotkanie z zabytkami wsi” i pla-
styczny pod hasłem „Najciekawsze tradycje rodzinne”. 
14:00 – msza św. w kościele pw. św. Antoniego w Strzelnikach w in-

tencji przodków mających wpływ na dorobek kulturowy mi-
kroregionu „Brzeska Wieś Historyczna”

14:30 – „Motywy biblijne polichromii w kościele w Strzelnikach” – wykład ks. Grzegorz Kopij z Parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie pt. 

15:30 – „Tradycja wciąż żywa …” – występ zespołu „Białe Orły” z Pogorzeli
16:00 – spacerkiem – ścieżką edukacyjno-historyczną przez wieś Strzelniki 
16:30 – koncert zespołu folkowego „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego
17:30 – rozstrzygnięcie i przyznanie nagród zwycięzcom konkursów: fotograficznego dla młodzieży 

pt. „Lokalne korzenie mikroregionu LGD Brzeska Wieś Historyczna” i plastycznego dla dzieci 
pod hasłem „Najciekawsze tradycje rodzinne”

17:45 – „Śladami Tradycji Myśliwskiej” – Zawody Strzeleckie o tytuł Króla Strzelców
18:45 – koncert kapeli lwowskiej z Lewina Brzeskiego – „Ta Joj”
20:00 – turniej rycerski Bractwa Rycerskiego Ziemi Brzeskiej
21:00 – Teatr Ognia w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Lewina Brzeskiego
21:30 – „Szlakiem Średniowiecznych Polichromii” – prezentacja multimedialna, wirtualne zwiedzanie 

kościołów nocą: pw. św. Antoniego w Strzelnikach * pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Pogorzeli * pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krzyżowicach * pw. św. Jakuba Apostoła 
w Małujowicach

Imprezy towarzyszące:
zwiedzanie zabytkowej świątyni w Strzelnikach * pokazy dawnego rzemiosła średniowiecznej wsi: 
garncarz * pokaz starodawnej „gry na rogach” * pokaz sztuki rzeźby w drewnie * prezentacja pro-
duktów rękodzielniczych: koronkarskich oraz hafciarskich * prezentacja tradycyjnych potraw z terenu 
Lokalnej Grupy Działania „Brzeska wieś Historyczna” * prezentacja dorobku wsi – Izba Pamięci

Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, tel. 077 4129023
e-mail: brzeskawies@interia.eu
Urząd Miasta i Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, 
tel./fax. 077 4246600, e-mail: lb@lewin-brzeski.pl, www.bip.lewin-brzeski.pl
Dojazd: 
na trasie Opole – Wrocław (ok. 35 km od Opola). Najbliższa stacja PKP w 
Łosiowie (ok. 3 km).

OPOLE

Strzelniki
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tułowice

13-14.09.2008 r.
13 i 14 września 2008 r. dla zwiedzających udostępnione 
będą kościoły: parafialny pw. św. Rocha w Tułowicach, 
wzniesiony w stylu neoklasycystycznym w latach 
1829-1840 oraz filialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
w Tułowicach. Otwarte będą również należące do parafii 
pw. św. Rocha kościoły: filialny pw. św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny w Szydłowie (1913-1914) i pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Goszczowicach (1903). 
W gminie znajduje się również pięć kapliczek  
(w Tułowicach, dwie w Szydłowie, Skarbiszowicach i 
Ligocie Tułowickiej) oraz krzyż kamienny przy zbiegu ulic 
Świerczewskiego i Sawickiej w Tułowicach. Na terenie 
gminy zachowało się również kilka zabytkowych cmenta-
rzy. Najstarszy z nich, założony ok. 1829 r. zlokalizowany 
jest przy kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach. 
Znajduje się na nim 30 nagrobków wolnostojących oraz 
5 płyt nagrobnych z 1 poł. XX w. Najstarszy nagrobek 
pochodzi z 1911 r. Cenny jest też cmentarz położony w 
sąsiedztwie kościoła poewangelickiego w Tułowicach, 
na którym znajdują się 3 płyty nagrobne z pochodzące  
z 1 poł. XX w., z których najstarsza pochodzi z 1927 r. 
(Kunc Groth; 16.II.1927). Zabytkowy cmentarz z 2 połowy 
XIX w. znajduje się również w Szydłowie. Zlokalizowany 
jest on w kierunku południowo-zachodnim od wsi, na 

płaskim terenie. Na tere-
nie cmentarza znajduje 
się 41 płyt nagrobnych z 
1 poł. XX w. Najstarszy 
nagrobek pochodzi z 
1912r. (Marien Wodaugh; 
13.VIII.1912 r.).

Dla zwiedzajacych 
bedą równiez dostępne-
park i pałac w Tułowicach. 
Przepiękny pałac jest naj-
cenniejszym obiektem za-
bytkowym gminy i częścią 
zespołu pałacowo-parko-
wo-folwarcznego. Zespół 
usytuowany jest w połu-
dniowo-wschodniej części 
wsi, a główny dojazd pro-

wadzi od północnego zachodu ul. Pocztową. W jego skład 
wchodzą: część rezydencjonalna z pałacem i reprezenta-
cyjną częścią parku oraz zabudową gospodarczą, park 
pałacowy z zabudową młyna, nadleśnictwa i starą willą 
dzierżawcy fabryki porcelany, kompleks starej fabryki por-
celany oraz domy mieszkalne. Najbardziej efektownym 
obiektem jest oczywiście pałac, rozbudowany w 1822 r. 
za czasów hrabiego Ludwika von Praschmy. Przebudowę 
prowadzili architekci sprowadzeni z Mediolanu. 
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Organizatorzy:
Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 0774600143
fax. 0774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl, www.tulowice.pl
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Rocha w Tułowicach, ul. Szkolna 5
49-130 Tułowice, tel. 0774600160; 0774600889, e-mail: st_roch@post.pl
www.parafiatulowice.opole.opoka.org.pl
Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice, tel. 0774600153; 
0774600148 (Internat), www.zsz-tulowice.pl
Tułowicki Ośrodek Kultury, ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice, tel. 0774600672
e-mail toktulowice@wp.pl, www.tulowice.pl
Dojazd: ok. 5 km od Niemodlina na drodze do Korfantowa (z Opola ok. 25 km). PKP 
(relacji Opole – Nysa). 

Ostateczną neorenesansową 
formę obiekt przyjął po prze-
budowie w 1871 r., przepro-
wadzonej z inicjatywy hrabiego 
Freda von Frankenberg. W tym 
samym czasie przeobrażeniom 
uległ park (o powierzchni 
78 ha), projektowany przez 
Maksymiliana Salmanna wzo-
rującego się na przepięknym 
Parku Mużakowskim, od 2004 r. 
wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W tuło-
wickim parku można podziwiać 
egzotyczne okazy dendrolo-
giczne oraz układ wodny zlo-
żony z rzeki Ścinawy i stawów 
hodowlanych; cieplarnie, w 
których uprawiano winorośle i 
egzotyczne owoce.  Przy parko-
wych alejkach stały rzeźby. Dziś w pałacu mieści się internat Zespołu Szkół w Tułowicach. 

20.09.2008 r.
20 września b.r. Tułowicki Ośrodek Kultury 
zaprasza na spacer po Tułowicach. Na zain-
teresowanych historią Tułowic, miejscowymi 
zabytkami i miłym spędzeniem czasu, czeka 
na dworcu PKP o godz. 9.45 i 13.00 p. Helena 
Wojtasik, dyrektor TOK. 
W programie wycieczki znajdą się m.in.: ze-
spół pałacowo-parkowo-folwarczny, dawna 
zabudowa Fabryki Porcelany Schlegelmilchów 
z 1887 r., kościół parafialny pw. św. Rocha, 
kościół ewangelicki, kaplica przydrożna z 
rzeźbą św. Jana Nepomucena oraz ciekawsze 
budynki mieszkalne. 

OPOLE

Tułowice
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 wierzbie GMINA ŁAMBINOWICE

20-21.09.2008 r. 
20 i 21 września b.r. dla zwiedzających udostępnione będzie Lapidarium – teren, na któ-
rym uporządkowano poniemieckie nagrobki autochtonów. Celem utworzenia Lapidarium 
jest, oprócz ochrony i ciekawej ekspozycji nagrobków, także przybliżenie mieszkańcom 
historii lokalnej. Zajmuje ono północno-zachodni kraniec cmentarza przykościelnego. W 
Wierzbiu, które w 2007 r. zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Piękna wieś opolska”, 
warto zobaczyć m.in. neoromański kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1905 – 
1906 r.), kaplicę (1795 r.), zabudowę folwarczną oraz pozostałości po parku dworskim, 
założonym w 2 poł. XVIII w. przez Alexandra von Strachwitz. Warto dodać, że we wsi 
znajduje się 10 drzew – pomników przyrody oraz największe na Śląsku Opolskim 
świerk i torfowisko, które z pewnością będą atrakcją dla miłośników przyrody. 

Organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wołczy-
nie, Pl. Wolności 5, 46-250 Wołczyn, 
tel. 0774145277 (ks. Zdzisław Niedoba)
e-mail: wolczyn@luteranie.pl
www.luteranie.pl/wolczyn
Dojazd: ok. 50 km od Opola. Dojazd przez Kluczbork (skręt na Namysłów), 
lub drogą przez lasy (Czarnowąsy, Brynica, Zagwiździe). PKS i PKP z 
Kluczborka, Namysłowa i Wrocławia.

wołczyn

13-14.09.2008
13 i 14 września b.r. dla zwiedzających otwarty będzie kościół ewan-
gelicki z 1848 r. usytuowany w pobliżu cmentarza komunalnego w 
Wołczynie oraz kaplica w Paruszowicach (gmina Byczyna). Warto 
zwiedzić sam Wołczyn, którego zabudowa pomimo średniowiecznych 
tradycji (lokacja 1261 r.) pochodzi głównie z XIX w. O obecności przed-
stawicieli trzech wyznań: protestanckiego, katolickiego i judaistyczne-
go przypominają dwa kościoły ewangelickie: św. Teresy (1770-1799, 
obecnie katolicki), dawny staroluterański położony obok cmentarza 
komunalnego, neogotycki kościół katolicki NMP oraz żydowski kirkut 
założony w 1833 r., na którym zachowało się kilkadziesiąt płyt nagrob-
nych. Do przykładów architektury przemysłowej można zaliczyć stulet-
nią wieżę ciśnień przy ul. Poznańskiej.

Organizatorzy:
Urząd Gminy Łambinowice
ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, tel./fax: 0774311300
e-mail: ug@lambinowice.pl, www.lambinowice.pl
Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia
Wierzbie 108, 48-316 Łambinowice, tel. 0774311327, www.lambinowice.pl
Dojazd: 
ok. 36 km od Opola, 20 km od Nysy na trasie z Niemodlina do Nysy przez 
Łambinowice. Najbliższa stacja PKP w Łambinowicach (2 km).

OPOLE

Wołczyn

OPOLE

Wierzbie 
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Program „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” narodził się w 2001 r. jako 
wspólne przedsięwzięcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutu Dziedzictwa 
Narodowego. Obecnie jest realizowany wspólnie z Instytutem im. Adama Mickiewicza, 
Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga 
oraz Miastem Stołecznym Warszawy. 
Od 2006 r. działania prowadzone są w ramach 
programu operacyjnego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”. 
Program skierowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych. Umożliwia uczniom poznanie swego 
kraju, poprzez spotkanie z historią bliską, która 
oddziałuje na wyobraźnię o wiele silniej, niż 
najlepiej prowadzony wykład. Niezależnie od 
umiejętności, predyspozycji, czy wieku, każdy 
uczestnik może w nim znaleźć coś dla siebie.
Zaangażowanie w pracy nad projektem po-
zwala uczniom na uczenie się historii w cie-
kawy i atrakcyjny sposób. Daje im możliwość 
obudzenia w sobie ducha odkrywcy i badacza, 
pomaga zafascynować sztuką, miłością do re-
gionu, szacunkiem do zabytków.
Projekty realizowane przez młodzież nie są tylko jednorazową mobilizacją. Opieka nad 
adoptowanymi zabytkami staje się trwałym elementem szkolnej tradycji. Młodzi ludzie 
poszukując śladów przeszłości w najbliższym otoczeniu wzmacniają więź z miejscem uro-

dzenia i zamieszkania oraz rozbudzają obywatelską 
odpowiedzialność.
Uczniowie poszukują w swojej miejscowości i okolicy:
- obiektów – cmentarze, krzyże, kapliczki, pomniki,  
    aleje, sprzęty użytkowe itp.
- „zabytków” kultury niematerialnej – legendy, zwycza-
    je, lokalni bohaterowie itp.
- symbolicznie adoptują je i opiekują się nimi.
- przywracają je lokalnej pamięci społecznej.

Zapraszamy do  wspó łp racy.

www.ceo.org. pl
Aldona Król

 tel. 0662250627; 0774032820, 
Koordynator programu 

w województwie opolskim

ślady przeszłości 
– uczniowie adoptuJą zabytki

Instytut Dziedzictwa 
Narodowego


