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Odkryj zabytki, poznaj historię regionu – trwają
Europejskie Dni Dziedzictwa
„Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu” - to hasło przyświecające 25. edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa. W ramach wydarzenia od 2 do 28 września w różnych miejscowościach regionu
będą odbywały się prelekcje, festyny, festiwale, koncerty, konkursy, wystawy, turnieje,
inscenizacje, dożynki, biesiady, warsztaty, spacery i wycieczki plenerowe. To okazja do
poszerzenia wiedzy o regionie, poznania zabytków i tradycji kulturowych Śląska Opolskiego, a
także do zajrzenia w miejsca, które na co dzień są niedostępne. Udział we wszystkich
wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa jest bezpłatny.
<span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;">Co w
programie?</span><br /> <br /> Wojewódzka inauguracja wydarzenia odbędzie się w najbliższą
sobotę (09.09) o godz. 14:30 na Rynku w Opolu. Będziemy tam na miejscu od 12:00 wraz z
audycją Katarzyny Zawadzkiej. <br /> <br /> W ramach inauguracji m.in. o godz. 16:30 odbędzie
się publiczna debata "8 wieków Opola - co zrobić z tym dziedzictwem" z udziałem prof. dr hab.
Michała Lisa i Urszuli Zajączkowskiej. Spotkanie poprowadzi Justyna Dziedzic. Nagrania z całej
debaty będzie można posłuchać w poniedziałek (11.09) w <a href="17,5,rewiry-kultury"
target="_blank" rel="">Rewirach kultury</a>. <br /> <br /> Z kolei w poniedziałek (11.09)
zapraszamy na Dzień Otwarty z Radiem Opole. O pełnych godzinach, od 9:00 do 14:00
przewodnik radiowy będzie oprowadzał grupy po rozgłośni. Zapraszamy!<span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"><br /> <br />
</span>Wydarzeń w ramach EDD w całej Polsce jest mnóstwo. W obchody także bardzo aktywnie
włączyły się różne instytucje z naszego regionu. <span style="font-weight: bold;"></span>W
ramach EDD odbędą się m.in. II Festiwal Mikołaja z Koźla, XVIII Jarmark Franciszkański w Opolu
(23-24.09), Święto Mostu i Żeliwa (15-17.09) czy parada historyczna z okazji 800–lecia Opola
(23.09). <br /> <br /> Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w ramach 25 Europejskich Dni
Dziedzictwa można znaleźć w informatorze dostępnym tu: <a target="_blank" rel=""
href="http://edd.nid.pl/page/news?id=45&title=Informatory-EDD-2017" title="Pobierz informator
dotyczący wydarzeń w ramach EDD"><span style="font-weight: bold;">Pobierz
informator</span></a>.<br /> <br /> Oficjalne ogólnopolskie otwarcie EDD 2017 odbędzie się 9
września w Poznaniu. <span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><br />
<br /> Na czym polega idea EDD?<br /> <br /> </span></span><img class="image borderefx1
left" style=" width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/210534/2017-09-05_1504592946.jpg" alt="Odkryj
zabytki swojego regionu – ruszają 25. Europejskie Dni Dziedzictwa" title="Odkryj zabytki swojego
regionu – ruszają 25. Europejskie Dni Dziedzictwa" />Wydarzenia wpisujące się w jubileuszową
edycję EDD mają na celu zwrócenie uwagi na zabytki, muzea, pomniki przyrody – to wszystko co
składa się na wspólne korzenie europejskiej cywilizacji. Mają także skłonić do refleksji nad
miejscem człowieka w przyrodzie i jego roli w kształtowaniu krajobrazu. <br /> <br /> Idea EDD

narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski
minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji rok
wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie
zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata inicjatywa ta cieszyła się dużym
zainteresowaniem i poparciem społecznym. W 1991 r. zainspirowało to Radę Europy do
ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa<span style="font-weight: bold;"><span
style="font-weight: bold;">.<br /> <br /> </span></span>Koordynatorem Europejskich Dni
Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Radio Opole jest regionalnym patronem
medialnym wydarzeń, za co w zeszłym roku zostało docenione <span style="font-weight:
bold;"><span style="font-weight: bold;"><a
href="http://radio.opole.pl/admin/101,178269,radio-opole-nagrodzone-za-promocje-europejskich" target="_blank" rel="">nagrodą w promocji EDD i wspierania działań na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego</a>. <span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight:
bold;"><br /> </span></span></span></span><span style="font-weight:
bold;"></span><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span><br /> <span style="font-weight: bold;"> </span> <p align="center"><span
style="font-weight: bold;">Program wojewódzkiej inauguracji EDD w Opolu</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></p> <p><span style="font-weight:
bold;">11.00</span> "Na tropach opolskiego genius loci" – spacer tematyczny z Urszulą
Zajączkowską. Zbiórka przed ratuszem o godz. 10.55.</p><span style="font-weight:
bold;">14.30</span> uroczyste otwarcie EDD w Województwie Opolskim <p><span
style="font-weight: bold;">15.00</span> inscenizacja Asysty Żywieckiej: pokaz poloneza
żywieckiego i stroju mieszczańskiego</p> <p><span style="font-weight: bold;">16.00</span>
warsztaty plastyczne Kolory miasta – prowadzi Magdalena Urbaniak – Leśniak, Narodowy Instytut
Dziedzictwa</p> <p><span style="font-weight: bold;">16.00</span> warsztaty rękodzielnicze i
pokazy dawnego rzemiosła związane z akcesoriami do ogrodów – prowadzi Dagmara
Kostrzewska, Urząd Miasta Opola</p> <p><span style="font-weight:
bold;">16.00-18.00</span> "Na tropie zabytków" – gra rodzinna, prowadzenie Iwona Solisz,
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków</p> <p><span style="font-weight:
bold;">16.00–18.00</span> Kalejdoskop muzyczny występy artystyczne zespołów seniorów –
koordynacja Towarzystwo Przyjaciół Opola</p> <p><span style="font-weight:
bold;">16.30</span> "8 wieków Opola - co zrobić z tym bagażem?" – debata publiczna na temat
znaczenia Opola z udziałem: prof. dr hab. Michała Lisa i Urszuli Zajączkowskiej <br /> </p>
<p><span style="font-weight: bold;">16.00–18.00</span> bezpłatne porady prawne dla
właścicieli obiektów zabytkowych – Wydział Prawa UO, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i
Izba Adwokacka w Opolu.</p> <p>Ponadto:</p> <p><span style="font-weight: bold;">11.00 16.00 </span>bezpłatne zwiedzanie Wieży Piastowskiej w Opolu</p> <p><span
style="font-weight: bold;">18.00 </span>"Muzyczne dziedzictwo" – koncert w Filharmonii
Opolskiej</p> <img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0
10px 0;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2017/210534/2017-09-05_1504592988.jpg"
alt="Odkryj zabytki swojego regionu – ruszają 25. Europejskie Dni Dziedzictwa" title="Odkryj
zabytki swojego regionu – ruszają 25. Europejskie Dni Dziedzictwa" />

