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„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
Europejskie Dni Dziedzictwa na Opolszczyźnie oficjalnie
zainaugurowane
W Opolu zainaugurowano Europejskie Dni Dziedzictwa - to największe w Europie wydarzenie
promujące dziedzictwo kulturowe. Co roku we wrześniu kraje, w których przygotowano cykl
imprez ukazujących dziedzictwo kulturowe udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca
kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny. Hasło przewodnie 25. edycji EDD w Polsce brzmi: „Krajobraz
dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”.
- W samym Opolu odbywają się 64 wydarzenia zorganizowane przez różne instytucje, organizacje
pozarządowe oraz firmy prywatne - powiedziała w porannej rozmowie w cztery oczy Radia Opole
Magdalena Matyjaszek - naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Opola, pytana o znaczenie
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Do 28. września w różnych miejscowościach regionu będą odbywały się prelekcje, festyny,
festiwale i koncerty - to łącznie około 300 wydarzeń.
- Będą bezpłatne porady prawne dla właścicieli zabytków, różnego rodzaju koncerty, spotkania z
ciekawymi ludźmi m.in. z Andrzejem Hamadą, który
opowie o architekturze Opola - powiedziała na antenie RO Magdalena Matyjaszek.
- Skupiamy się na kreowaniu przez przeszłe pokolenia przestrzeni, w której obecnie żyjemy i
poprzez to chcemy przybliżyć ideę ochrony zabytków i tego jak te zabytki powstawały wyjaśniała naczelnik wydziału kultury.
W ocenie Magdaleny Matyjaszek bardzo ważne jest pokazanie konieczności pielęgnowania
naszego dziedzictwa i przekazywania go następnym pokoleniom, a poprzez organizację takich
wydarzeń zyskujemy też bardzo dobre narzędzie promocji naszych atutów turystycznych.
W całym województwie podczas dwóch weekendów września, odbędzie się około 300 wydarzeń
kulturalnych w 70 miejscowościach, m.in. w Karłowicach, Skorogoszczy, Łambinowicach,
Otmuchowie, Jemielnicy i Kędzierzynie - Koźlu.
15. września na wydziale prawa i administracji UO odbędzie się konferencja poświęcona
dziedzictwu krajobrazu w parku kulturowym z udziałem generalnej konserwator zabytków minister Magdaleny Gawin.

23. września natomiast odbędzie się w stolicy regionu wielka parada historyczna z udziałem grup
rekonstrukcyjnych, zabytkowych pojazdów oraz przedstawicieli miast partnerskich z finałem i
koncertem Sebastiana Karpiela Bułecki na opolskim rynku.
Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa np. w Oleśnie będzie można m.in poznać legendy związane
z powstaniem kościoła św. Anny, który w przyszłym roku ma trafić na listę Pomników Historii, a
już w niedzielę (10.09) o godz 13. odbędzie się zwiedzanie cmentarza żydowskiego. Podróż po tej
wyjątkowej nekropoli ma przybliżyć mieszkańcom losy Żydów, którzy kiedyś zamieszkiwali Olesno

W poniedziałek (11.09) w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można także odwiedzić
Radio Opole. Zapraszamy w godz od 9 do 14.

