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Ruszają 27. Europejskie Dni Dziedzictwa. Opolska
inauguracja w MWO już w sobotę
„Polski splot” - pod takim hasłem w najbliższą sobotę (07.09) zainaugurowane zostaną 27.
Europejskie Dni Dziedzictwa. W ramach przedsięwzięcia przez dwa najbliższe weekendy września
zaplanowano mnóstwo wydarzeń, podczas których będzie można poszerzyć swoją wiedzę o
historii regionu, zabytkach i tradycjach kulturowych. Na Opolszczyźnie szykowanych jest aż 48
wydarzeń. Wojewódzka inauguracja odbędzie się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w sobotę
(07.09) o godz. 12:00.
<p>Podczas dwóch weekendów września zaplanowano prelekcje, festyny, festiwale, koncerty,
konkursy, wystawy, turnieje, inscenizacje, dożynki, biesiady, warsztaty, spacery i wycieczki
plenerowe. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa jest
bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w regionie ramach 27 Europejskich Dni
Dziedzictwa można znaleźć tu: <span style="font-weight: bold;"><a
href="https://edd.nid.pl/wydarzenia/?date_start=2019-09-04&date_start_to=2019-09-11&place=
&lat=&lng=&north=&south=&west=&east=&dist=25&tax-wojewodztwa%5B%5D=opolskie&taxcykle-wydarzen=&sf=" target="_blank" title="Przejdź na stronę organizatora">27.
EDD</a></span>. </p> <p><br /> Hasło „Polski splot” ma być okazją do skupienia uwagi nad
kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach
zaborów. Wydarzenia w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa EDD będą przybliżały
uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając sylwetki osób,
które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości. Słowo „splot” ma
nawiązywać do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju po zaborach.
Architekci, urbaniści niczym tkacze pletli kraj od podstaw, odtwarzając infrastrukturę,
modernizując miasta, budując siedziby nowych instytucji. Państwo Polskie, to istna mozaika
utkana ze splotów wielu tradycji oraz regionów etnograficznych z charakterystycznym strojem
ludowym oraz dziedzictwem niematerialnym. Sporo miejsca ma być w tym roku także
poświęconych kwestią dziedzictwa niematerialnego... </p> <p><br /> Przypomnijmy, że w
zeszłym roku ogólnopolska inauguracja wydarzenia odbyła się w Oleśnie, w tym roku odbędzie się
we Wschowie w woj. lubuskim.</p> <p><br /> Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy
Instytut Dziedzictwa. Radio Opole Ogólnopolską Inaugurację 27. Europejskich Dni Dziedzictwa
objęło patronatem medialnym. Europejskie Dni Dziedzictwa są dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
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