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 Co roku, dzięki Europejskim Dniom Dziedzictwa, odkrywamy wspólne korzenie 
kultury naszego kontynentu. W tym czasie pracownicy instytucji kultury i opiekunowie 
regionalnych zabytków w ciekawy i atrakcyjny sposób starają się promować bogactwo 
i różnorodność dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego. To ważne i potrzebne 
działania dla edukacji w zakresie ochrony tego, co dokumentuje naszą przeszłość i stanowi 
jej świadectwo. 
 Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Zabytkom na od-
siecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa, 
nawiązując do 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zamierzają wypromować zabytki 
militarne – od tych najdawniejszych, a więc grodów i zamków warownych, po najnow-
sze – jak schrony, twierdze i cmentarze poległych na naszej ziemi bohaterów wojennych. 
Szczególnie zapraszam na przygotowaną z rozmachem u podnóża zamku w Ogrodzieńcu 
inaugurację tegorocznych I Międzywojewódzkich Europejskich Dni Dziedzictwa. Czekają 
też na Państwa ruiny średniowiecznych zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
zamki w Będzinie i Toszku, obronne klasztory na Jasnej Górze i w Mstowie, schrony bojowe 
w Węgierskiej Górce, Gostyni, Rudzie Śląskiej, Zawierciu i Żerkowicach. To tylko niektóre  
z atrakcji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wszędzie w podróż po historii ziem województwa 
śląskiego zabiorą Państwa przewodnicy, którzy przybliżą wojenną przeszłość i ukażą pięk-
no architektury militarnej. Zachęcam zatem do skorzystania z ciekawej oferty Europejskich 
Dni Dziedzictwa.

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

 Szyby kopalniane i kominy hut, Giszowiec i Nikiszowiec, hałdy i loft Bolko to nie-
które elementy mozaiki tworzące Śląsk industrialny. Proste bryły dzieł architektury po-
czątku XX w. to akcenty Śląska modernistycznego. Dywan “Mohohej”, Śląski Teatr Tańca, 
Rawa Blues… to niektóre motywy Śląska artystycznego. Jest jeszcze Śląsk ulotny, fanta-
styczny, trudny, piękny, czasem surrealistyczny w pracach Horsta Bienka, Kazimierza Kutza,  
Lecha Majewskiego, Teofila Ociepki… Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 
przybliża kolejny element tej inspirującej mozaiki: Śląsk grodów, zamków i twierdz. Zabytki 
dziedzictwa militarnego i ślady działań wojennych zachęcają do zainteresowania architek-
turą obronną, do pogłębiania wiedzy historycznej i refleksji nad burzliwymi dziejami tego 
regionu. 
 Zapraszam do odkrywania dziedzictwa architektury obronnej i poszukiwania śla-
dów wojennej przeszłości....

Anna Ochmann
prezes Fundacji ARTeria

Informator opracowany
w Regionalnym Ośrodku Badań
i Dokumentacji Zabytków w Katowicach
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
tel. 032 2072400; 032 2072401
e-mail: robidz.katowice@kobidz.pl

Opracowanie: Joanna Banik
Fotografie: ROBiDZ w Katowicach, UrządGminy Wyry, Muzeum w Gliwicach,
Muzeum Śląskie, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Urząd Miasta Sławków,
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Muzeum Miejskie w Żywcu.
Na okładc: Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, fot. J. Banik
Projekt okładki: Marek Krajewski
Skład: Marek Krajewski
Druk: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

PATRONAT HONOROWY WOJEWODA ŚLĄSKI

Publikacja sfinansowana ze środków Fundacji ARTeria,
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Urzędu Gminy Olsztyn



 Dumą Olsztyna pod Częstochową są górujące nad miasteczkiem ruiny średnio-
wiecznej warowni. Fragmenty baszt i murów - wtopione w wapienne skały - świadczą o bo-
gactwie wydarzeń i znaczącej roli zamku dla historii Polski. W przeszłości twierdza obron-
na, a teraz jej ruiny -zestawione z jurajską przyrodą wzbudzają zainteresowanie artystów, 
naukowców, historyków. Stanowią tło filmów znanych reżyserów. Przyciągają kilkaset ty-
sięcy turystów rocznie. Gorąco namawiam do ich odwiedzenia. 

Tomasz Kucharski
Wójt Gminy Olsztyn

Andrzej Mikulski 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec
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Węgierska Górka

Racibórz

 Posiadanie zabytku to nie tylko atrakcja i przyjemności. To przede wszystkim wielki 
obowiązek! Gmina Ogrodzieniec tak właśnie pojmuje fakt posiadania jednego z najwięk-
szych skarbów dziedzictwa narodowego w województwie śląskim – Zamku Ogrodzieniec 
w Podzamczu.
 Malowniczo położone ruiny jurajskiej warowni są znane w kraju, o czym świadczy 
10. pozycja spośród 400. zgłoszonych do ogłoszonego przez „Rzeczpospolitą” w 2007 r. 
plebiscytu „Siedem cudów Polski”. Czytelnicy wybrali nasz zabytek przed innymi bardzo 
znanymi miejscami jak np. Rynek w Kazimierzu Dolnym, Ratusz we Wrocławiu, Łazienki 
Królewskie czy też Stare Miasto w Warszawie. Teraz zamek ma szansę na objęcie go szcze-
gólną formą ochrony w postaci Pomnika Historii.
 Z całą pewnością zainteresowanie Zamkiem Ogrodzieniec wynika z bogatej historii 
tej ziemi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że właśnie tutaj, prawdopodobnie najwcześniej na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rozwijała się kultura oraz kształtowała się polska tożsa-
mość. Zanim w miejscu, gdzie dziś widnieją ruiny wybudowano okazały zamek, wcześniej, 
nieopodal ok. 30 tys. lat temu tętniło życie! Świadczą o tym wielokulturowe stanowiska 
archeologiczne na Górze Birów, gdzie odkryto pięć horyzontów kulturowo-chronologicz-
nych od schyłku neolitu przez epokę brązu do średniowiecza. Rozwój tego miejsca zde-
cydował zapewne o decyzji Króla Kazimierza Wielkiego o lokalizacji zamku obronnego. 
Był to zaledwie początek wspaniałej i bogatej historii naszego zabytku … Doskonałą oka-
zją  poznania jej w całości są organizowane w dniu 19 września 2009 r. I Międzywojewódz-
kie Europejskie Dni Dziedzictwa na które serdecznie zapraszam.  
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 12 września 2009 r. w godz. 10.00 – 
20.00, w ramach tegorocznych obchodów 
EDD, Muzeum Zagłębia w Będzinie zachęca 
do zwiedzenia z przewodnikiem Zamku 
w Będzinie. W godz. 10.00 – 18.00 będzie 
można zwiedzić z przewodnikiem również 
Pałac Mieroszewskich. Wstęp wolny. 

Jednocześnie Ośrodek Kultury w Będzinie zorganizował 
konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży, 
którego tematem przewodnim był będziński zamek. 
(Prace konkursowe można było nadsyłać do 9 września 
2009 r.) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  
18 września 2009 r. i połączone będzie z wernisażem 
wystawy prac biorących udział w konkursie. 

 W sobotę 12 września 2009 r. w godzinach 11.00 – 
16.00, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu otwiera swoje 
drzwi dla zwiedzających. Szczególnie zachęcamy do 
zwiedzania wystawy pt. “Obszar Warowny “Śląsk” 1933-
1939” . 
 Obszar Warowny Śląsk to ufortyfikowana pozycja 
obronna osłaniająca Górnośląski Obszar Przemysło-
wy wchodzący w skład państwa polskiego na skutek 
podziału Śląska po powstaniach i plebiscycie. Pozycje 
OWar “Śląsk” ciągnęły się na odcinku około 60 km od 
linii Nowa Wieś - Tąpkowice - Niezdara na północy do 
rejonu Gostynii na południu. Do budowy umocnień, 
które weszły później w skład fortyfikacji OWar “Śląsk” 
przystąpiono w 1933 r., po dojściu Hitlera do władzy, 
kiedy to polskie władze wojskowe uznały, że koniecz-
nym jest powrót do wcześniejszej koncepcji ufortyfi-
kowania granicy polsko-niemieckiej na wysokości Gór-
nego Śląska. Rozbudowa i umacnianie pozycji OWar 
“Śląsk” trwało do momentu wybuchu wojny. 
 OWar „Śląsk” składał się z 9 silnych punktów oporu 
przygotowanych do obrony okrężnej: 1). Nowa Wieś; 
2). Tąpkowice; 3). Bobrowniki; 4). Wzgórze 305 - Dą-
brówka Wielka; 5). Łagiewniki; 6). Godula; 7). Wzgórze 
319 – na zachód od Nowego Bytomia; 8). Szyb Artura 
- rejon Rudy Śląskiej; 9). Wzgórze 304 - na południe 
od Radoszów. Najważniejszą część przemysłową Gór-
nego Śląska chronił centralny odcinek pozycji OWar 
wzmocniony drugą linią obrony, (6 samodzielnych 
schronów bojowych) biegnącą przez Łagiewniki, Pia-
śniki, Hutę Zgoda (Świętochłowice), Bykowinę. Budowa  

i uzbrojenie każdego schronu były zależ-
ne przede wszystkim od terenu, w którym 
dany obiekt został umiejscowiony. Wśród 
schronów (około 170) możemy wyróżnić 
samodzielne schrony bojowe z kopułami 
pancernymi przystosowane do obrony 
okrężnej, pojedyncze tzw. Tradytory - duże 
i ciężkie schrony wyposażone w 75 mm 
armaty polowe, schrony na 37mm działa 
przeciwpancerne i karabiny maszynowe 
oraz schrony amunicyjne. Dla zmylenia 
przeciwnika zbudowano liczne schrony 
pozorne. W Chorzowie umiejscowiono 
schron dowodzenia. 
Na wystawie w Muzeum Górnośląskim w 
Bytomiu można zobaczyć makiety schro-
nów z OWar “Śląsk”, dioramy punktów 
oporu Łagiewniki i Bobrowniki, mundury, 
uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy pol-
skich, pamiątki po nich - zdjęcia i doku-
menty. Atrakcją są z pewnością elementy 
wyposażenia schronów bojowych m.in. 
różne typy lawet do karabinów maszyno-
wych. 
 Ocalałe dziś obiekty niszczeją, są de-
wastowane i rozbierane, łupem  złodziei 
padają nie tylko zachowane elementy wy-
posażenia, ale nawet ważące kilkadziesiąt 
ton kopuły pancerne. Woda zalewa dolne 
kondygnacje obiektów. Zagraża im także 
rozwój urbanistyczny miast - schrony są 
wyburzane. Obiekty OWr „Śląsk” są obiek-
tami zabytkowymi choć większość z nich 
nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Organizator:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
41-902 Bytom, Pl. Jana III Sobieskiego 2
tel.: 032 2813401, 032 2819733
e-mail: mgbytom@us.edu.pl
www.mgb.nazwa.pl

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Będzinie
42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
tel. 032 2677041
e-mail: um@um.bedzin.pl
www.um.bedzin.pl

Muzeum Zagłębia
42-500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15
tel. 032 2674731
e-mail: muzeum@muzeum.bedzin.pl
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SKARBY Z CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY

PIĄTEK, 18.09
9.00 JAK POWSTAJE PAPIER?
- warsztaty edukacyjne dla szkół; Książnica  
Cieszyńska, (zgłoszenia: Książnica Cieszyń-
ska tel. 033 85138 41)
10.00 TARGI FIRM SYMULACYJNYCH - 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych w Cieszynie;  Amfiteatr pod Wieżą Pia- 
stowską lub w razie niepogody s. konferen-
cyjna Oranżerii
10.00 – 13.00  WARSZTATY RZEŹBY W 
DREWNIE – prowadzący: Jan Bojko, twór-
ca ludowy z Jaworzynki (warsztaty dla mło-
dzieży, zgłoszenia, ilość miejsc ograniczo-
na); Galeria „Domu Narodowego”
10.00 – 13.00 ZWIEDZANIE BRACKIEGO 
BROWARU ZAMKOWEGO
(zgłoszenia: tel. 033 851 08 21 w. 14
lub turystyka@zamekcieszyn.pl)
10.00 – 14.00 ZAMEK BEZ TAJEMNIC – 
zwiedzanie Góry Zamkowej i Śląskiego 
Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cie-
szynie dla grup szkolnych
(zgłoszenia: tel. 033 851 08 21 w. 14 
lub turystyka@zamekcieszyn.pl)
10.00 – 14.00  TRÓWŁA PEŁNA BAŚNI, 
CZYLI CIESZYŃSKI MARATON CZYTANIA 
BAŚNI, BAJEK, BAJECZEK…– głośne czy-
tanie dzieciom przez znanych cieszynia-
ków w ramach kampanii Cała Polska czyta 
dzieciom; Biblioteka Miejska w Cieszynie, 
Oddział dla dzieci 
12.00  ŚPIEWAJMY RAZEM – wspól-
ne śpiewanie regionalnych pieśni przez 
uczniów klas I-III szkół podstawowych;  
cieszyński Rynek
15.30 JESIEŃ ŻYCIA WIDZIANA OCZAMI 
MŁODYCH – wystawa prac laureatów 
konkursu plastyczno-fotograficznego; Bi-
blioteka Miejska w Cieszynie, Czytelnia; 
zwiedzanie w godzinach otwarcia Biblio-
teki, Organizatorzy: Biblioteka Miejska w 
Cieszynie, Specjalista ds. Promocji Zdrowia 
Starostwa  Powiatowego w Cieszynie

17.00  ŻYWE ŹRÓDŁA – spotkanie z Ireną Klimczak 
folklorystką, założycielką zespołu Czantoria z Lesznej 
Górnej (w 40 – lecie pracy artystycznej); COK „Dom Na-
rodowy”, Klub „Nasz Kącik”
17.00 wernisaż wystawy KAROL ŚLIWKA – ARTYSTA 
ZNAKU; Galeria Zamku Sztuki,  ekspozycja czynna co-
dziennie w godz. 10.00-17.00 do 11.11.2009
17.30 wernisaż wystawy BLISCY MEMU SERCU 
- ks. Kazimierz Suchanek, fotografia, Zaolziańskie Towa-
rzystwo Fotograficzne; Basteja Zamku Sztuki, ekspozy-
cja czynna w godz. 10.00-17.00 do 11.11.2009
18.00 wernisaż wystawy „Co Karolina robi z mę-
żem?” - Karolina Tyrna, fotografia; Galeria Szara, 
ekspozycja czynna pn – pt w godz. 12.00 -18.00 do 
20.10.2009 
19.00 SYMBOLICZNE OTWARCIE TRÓWŁY, 
KaSS „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie 

SOBOTA, 19.09
11.00 – 14.30  WARSZTATY BIAŁEGO ŚPIEWU – pro-
wadząca: Ewa Owczarzy,  s. konferencyjna Zamku 
Sztuki. Koszt udziału w dwudniowych zajęciach: 30 zł/
os. (zgłoszenia: tel. 033 851 08 21 w. 24 lub sztuka@za-
mekcieszyn.pl)
12.00 – 15.00  WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ, 
prowadzący: Jerzy Pustelnik, Cieszyńskie Towarzystwo 
Fotograficzne; s. konferencyjna Oranżerii (zgłoszenia 
do 13 września: 033 851 08 21 w. 24
lub sztuka@zamekcieszyn.pl)
15.00 – 17.00 CIESZYŃSKI PRZEKŁADANIEC, czyli 
co z tą tradycją ... - w programie konkursy z nagroda-
mi, śpiew, taniec, prezentacje folklorystyczne, występ 
Regionalnego Zespołu Śpiewaczego NADOLZIANIE z 
Kaczyc; Park Pokoju, Organizatorzy: COK „Dom Naro-
dowy”, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Zespół Pieśni i 
Tańca Ziemi Cieszyńskiej
15.00 CIESZYŃSKIE SPOTKANIA POETÓW oraz 
FINAŁ KONKURSU JEDNEGO WIERSZA, połączone 
z promocją książki Joanny Jurgały-Jureczki „Historie 
zwyczajne i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku 
Cieszyńskim”; Cafe Muzeum, Organizator: Biblioteka 
Miejska w Cieszynie

NIEDZIELA, 20.09.2009
10.00 MSZA GÓRALSKA z udziałem kapeli Wałasi – 
Rotunda św. Mikołaja
10.00 – 18.00 UWONIJ KSIĄŻKĘ W KSIĄŻNICY 
– kiermasz; Książnica Cieszyńska
11.00 – 14.30  WARSZTATY BIAŁEGO ŚPIEWU 
– kontynuacja

11.00 i 15.00 ZAMEK BEZ TAJEMNIC – 
zwiedzanie Góry Zamkowej i Śląskiego 
Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cie-
szynie, (zbiórka pod Informacją Turystycz-
ną Zamku)
11.00 – 18.00 IV JARMARK CIESZYŃSKI – 
prezentacja tradycyjnego i artystycznego 
rzemiosła (m.in. kowalstwo, garncarstwo, 
tkactwo, decoupage, fusing) oraz trady-
cje sztuki kulinarnej;  Amfiteatr pod Wieżą  
Piastowską
15.00 – 16.30 VIII CIESZYŃSKI KONKURS 
PIECZENIA STRUDLA oraz pokaz piecze-
nia (Kinga Riess) i rozwiązanie konkursu; 
strudle należy przynieść do IT Zamku do 
godz. 14.00; Amfiteatr pod Wieżą Piastow-
ską
16.30  OJCOWSKI DOM TO ISTNY RAJ
- występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej;  Amfiteatr pod Wieżą Piastowską
19.00 ZIELONA TAJEMNICA DRZEW - 
koncert Chóru Harmonia, Teatru CST, kape-
li Wałasi i Józefa Skrzeka;
Teatr im.  A. Mickiewicza

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

JAN BOJKO – RZEŹBA;
Galeria „Domu Narodowego”, wernisaż: 
10.09, wystawa czynna do 02.10.2009

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmian w programie!

Organizator:
Śląski Zamek Przedsiębiorczości w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3
tel. 033 8510821
e-mail: info@zamekcieszyn.pl
www.zamekcieszyn.pl
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 W sobotę i niedzielę 12-13 września 
2009 r., zapraszamy do zwiedzania zespołu 
klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Zwiedzanie Sanktuarium 
z przewodnikiem możliwe w godz. 9.00 – 
17.00. Obiekty muzealne można zwiedzać 
w godz. 9.00 – 16.45. Odsłonięcie Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej w godz.: 6.00, 
15.30, 18.30, 20.30. 
 Jasna Góra jest nie tylko najważniejszym 
zabytkiem w woj. śląskim, ale również jed-
nym z ważniejszych symboli Polski i ducho-
wą stolicą milionów Polaków. Kompleks za-
budowań Sanktuarium Najświętszej Marii 
Panny Jasnogórskiej w Częstochowie jest 
malowniczo położony na wysokości 293 
m n.p.m. w pasie wapiennych wzgórz, cią-
gnących się od Krakowa po Wieluń. Funda-
torem klasztoru był książę opolski, palatyn 
Węgier i wielkorządca Rusi Halickiej Włady-
sław Opolczyk († 1401 r.). Najcenniejszym 
darem księcia był przywieziony z Bełza na 
Rusi cudowny obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem  - tzw. Czarna Madonna według 
legendy ręką św. Łukasza namalowany. 
Pod koniec XIV w. król Władysław Jagiełło 
odnowił fundację klasztoru paulinów przy-
znając mu kolejne przywileje. Rozpoczęto 
też budowę murowanej świątyni. Rola Ja-
snej Góry jako najważniejszego ośrodka 
maryjnego w Polsce sprawiła, że rozwijają-
ce się stopniowo miasto pełniło wobec niej 
funkcję służebną, a klasztor oo. paulinów 
sprawował religijny patronat nad miastem. 
Rosnąca sława Cudownego Wizerunku 
Bogurodzicy sprawiła, że w krótkim czasie 
klasztor jasnogórski stał się miejscem licz-
nych pielgrzymek i skarbcem niezwykle 
cennych wotów. Rozgłos i skarby zwabiły 
złodziei. W Wielkanoc 14 kwietnia 1430 r. 
banda rabusiów z Czech, Moraw i Śląska 
dokonała napadu na klasztor. Po włamaniu 
się do Kaplicy Matki Bożej zdjęli z ołtarza 
Wizerunek, ograbili go z kosztowności i po-
cięli szablami twarz Madonny. Następnie 
rzucili Obraz na ziemię, powodując pęk-

nięcie deski Ikony na trzy części. Podobno restauracji 
obrazu dokonano na dworze króla Władysława Jagiełły. 
Ponowny napad rabunkowy na klasztor w 1466 r. przez 
wojska króla czeskiego, oraz walory militarne jasnogór-
skiego wzgórza, leżącego blisko granicy śląskiej, skło-
niły królów Zygmunta III i Władysława IV do otoczenia 
Jasnej Góry wałami obronnymi. Prace rozpoczęto w 
1621 r. Po ich zakończeniu jasnogórskie Sanktuarium 
stało się  fortecą, która odegrała ogromne znaczenie 
podczas wojny polsko-szwedzkiej (tzw. potop szwedz-
ki). 18 listopada 1655 r. licząca trzy tysiące żołnierzy 
armia szwedzkiego generała Millera stanęła pod mu-
rami Jasnej Góry, żądając natychmiastowego podda-
nia twierdzy. Przeor Jasnej Góry, o. Augustyn Kordecki, 
postanowił jednak bronić świętego miejsca, mając do 
dyspozycji zaledwie 170 żołnierzy, 20 szlachciców i 70 
zakonników. Na wszelki wypadek oryginał świętego 
Obrazu przewieziono na zamek Oppersdorffów w Gło-
gówku. Walka trwała czterdzieści dni i zakończyła się 
zwycięstwem Polaków, co miało ogromne znaczenie 
religijne i polityczne. Atak na Jasną Górę uznano bo-
wiem za obrazę uczuć religijnych, a zwycięstwo przypi-
sano nie tyle sprawności załogi i wytrzymałości murów, 
co wstawiennictwu i opiece Matki Bożej, osłaniającej 
wybrane przez siebie miejsce. Wdzięczny król Jan Ka-
zimierz 1 kwietnia 1656 r. w uroczystym ślubowaniu w 
katedrze lwowskiej oddał kraj pod władzę Matki Bożej, 
obierając Ją za Patronkę i Królową państwa. Od tego 
momentu Jasna Góra jest symbolem wolności narodo-
wej i religijnej.

Organizator:
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
42-200 Częstochowa, ul. O.A. Kordeckiego 2
tel. 034 3566728, 034 3653888
e-mail: biuro.prasowe@jasnagora.pl
www.jasnagora.com

 W niedzielę 20 września 2009 r. w godz. 10.00 – 
17.00, otwarty dla turystów będzie romański kościół 
parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w 
Gieble gmina Ogrodzieniec (diecezja Sosnowiecka). 
Kościół wzniesiono z kamienia ciosanego na począt-
ku XII w. z fundacji Allena, kasztelana krakowskiego. 
Elementy architektury romańskiej pochodzącej z tam-
tego okresu zachowały się po dzień dzisiejszy. Kościół 
otoczony jest murem kamiennym z bramą zbudowaną 
w 1787 r.  W latach 1900-1912 przeprowadzono grun-
towną przebudowę  połączoną z rozbudową kościoła. 
Pierwotny kościół w Gieble był jednonawowy. Pozosta-
ło z niego jedynie prezbiterium i część nawy. W miej-
scu starej wieży stanęła nowa i dobudowano nawę. 
Dach i wieża uległy poważnym uszkodzeniom podczas  
I wojny światowej. Po zakończeniu wojny uszkodzenia 
zostały naprawione. Na zewnątrz na framudze znajduje 
się figura Najświętszej Marii Panny. W 1934 r. wnętrze 
kościoła zostało odnowione. Kościół wraz z wyposaże-
niem jest prawnie chroniony. 

  Warto dodać, że 2000 r. w Gieble pod-
czas prac budowlanych natrafiono na 
fragmenty murów nieznanego dotychczas 
obiektu. Archeolodzy odsłonili część fun-
damentów tej budowli, która była praw-
dopodobnie obronną wieżą mieszkalną. 
Niestety zabytek ten został zniszczony. Or-
ganizatorzy serdecznie zapraszają. 
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Parafia rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła
42-433 Giebło, ul. Częstochowska 72
tel. 032 6734123

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
tel. 032 6709700, fax 032 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
www.ogrodzieniec.pl

20.09.2009



 W ramach tegorocznych EDD, w soboty 
12 i 19 oraz niedziele 13 i 20 września 2009 
r. w godz. od 15.00 do 18.00, dla turystów 
zostaną udostępnione schron bojowy 
„Sowiniec” oraz Izba Muzealna Obszaru 
Warownego „Śląsk” i „Bitwy Wyrskiej” w 
Gostyni (gmina Wyry powiat mikołowski) 
przy ul. Tęczowej (boczna ul. Tyskiej). Pol-
ski schron bojowy potocznie nazywany 
„Sowińcem”, wchodzi w skład schronów 

Obszaru Warownego „Śląsk”. Jest to obiekt średniej 
wielkości, którego zasadnicze uzbrojenie stanowiły 
dwa ciężkie karabiny maszynowe typu Browning wz. 
30 kalibru 7,92 mm. Prace nad schronem realizowano 
w ramach budowy Odcinka „Mikołów”. Przed rozpoczę-
ciem II wojny światowej obiektu nie zdążono ukończyć. 
Odtworzono go pod względem wyposażenia i uzbro-
jenia do hipotetycznego stanu z 1939 r. Prace rekon-
struktorskie przeprowadziło Stowarzyszenie na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” we współpra-
cy z Gminą Wyry. W schronie znajduje się ekspozycja 
poświęcona „Bitwie Wyrskiej”, która toczyła się m.in. w 
okolicach schronu „Sowiniec”, w dniach 1-3 września 
1939 r. W rejonie schronu oraz Pomnika Pamięci Żoł-
nierzy Września 1939 r. organizowane są od 2005 r. w 
maju inscenizacje bitwy, z prezentacją stanowisk Grup 
Rekonstrukcji Historycznych oraz sprzętu i wyszkolenia 
współczesnego Wojska Polskiego. Natomiast corocznie 
2 września pod Pomnikiem odbywają się uroczystości 
o randze wojewódzkiej, upamiętniające walki obronne 
na Śląsku ” Wrzesień 1939 r.”. 

30 sierpnia 
INAUGURACJA VII GLIWICKICH
 DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Willa Caro  godz. 16.00
otwarcie wystaw: 
O wolność i niepodległość (SZP-ZWZ-AK 1939-1945 
ekspozycja powstała we współpracy z gliwickim od-
działem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej)
WARning (wystawa plakatu antywojennego ze zbio-
rów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum w 
Gliwicach i zbiorów prywatnych i zbiorów własnych)
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Organizatorzy:
Urząd Gminy Wyry
43-175 Wyry, ul. Dąbroszczaków 133
tel. 032 3256800, fax 032 3256809
e-mail: urzad@wyry.pl
www.wyry.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„Pro Fortalicium”
41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. Jana Ficka 7
opiekun schronu - Tomasz Jałowy
tel. kom. (+48) 605 697 696 , 
e-mail: tychy@profort.org.pl
www.profort.org.pl.

30 sierpnia
RUINY TEATRU MIEJSKIEGO
16.00-17.30 - NIE! (wystawa fotografii Piotra Janika 
obiekty na wystawie pochodzą ze zbiorów Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Mu-
zeum w Gliwicach czynna od 31.08. do 4.09. w godz. 
12.00 – 17.30 oraz 5 i 6.09 od 10.00 do 18.00) 
5 i 6 września 
ŚCIEŻKI  PAMIĘCI  VII  GDDK - Pomniki poległych w  
I wojnie światowej, Pomnik ku czci mieszkańców pole-
głych w czasie I wojny światowej, Ostropa ul. Architek-
tów, Obelisk ku czci mieszkańców Starych Gliwic pole-
głych w I wojnie światowej, Stare Gliwice ul. Wiejska, 
Pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej miesz-
kańców Szobiszowice ul. Bernardyńska, Obelisk ku czci 
poległych w I wojnie światowej i ofiarom lat powojen-
nych, Żerniki ul. Kurpiowska.
Zwiedzanie ścieżki autokarem w grupach z przewodni-
kiem 5 września! Odjazdy autokaru z Placu Piłsudskie-
go w godz. 10.00, 10.20, 14.00, 14.20. Zwiedzanie trwa 
ok. 3 godzin. Zakończenie trasy na parkingu GCH.   
Udział w zwiedzaniu wymaga posiadania bezpłatnego 
biletu! Bilety dostępne w Willi Caro od 15 sierpnia oraz 
od 31.08. 
MIEJSCA PAMIĘCI OFIAR OKRESU POWSTAŃ ŚLĄ-
SKICH I PLEBISCYTU W GLIWICACH
5 września  
Cmentarz Hutniczy przy ul. Robotniczej 2 - miejsce za-
machu na żołnierzy francuskich stacjonujących w Gliwi-
cach w ramach  Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej, Cmentarz wojenny żołnierzy francu-
skich z lat 1920-1921 przy ul. Kozielskiej - zwiedzanie 
obu miejsc w grupach: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00
6 września  
Tablica pamiątkowa poświęcona dr W. Styczyńskiemu  
ul. Jana Pawła II. Cmentarz wojenny żołnierzy francu-
skich z lat 1920-1921 przy ul. Kozielskiej.
Zwiedzanie w grupach: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00  
MIEJSCA PAMIĘCI OFIAR MARSZU ŚMIERCI 
5 i 6 września
Cmentarz Centralny - kwatera wojenna polskich żołnie-
rzy zmarłych w niewoli niemieckiej. Kwatera wojenna 
więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.  
Zwiedzanie w grupach: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00   
6 września
Cmentarz Żydowski przy ul. Poniatowskiego - mogiła 
i pomnik więźniów KL Auschwitz-Birkenau zabitych 
podczas marszu śmierci, pomnik poległych w I wojnie 
światowej - oprowadzanie w grupach: 10.00, 11.30, 
13.00, 14.30, 16.00

5 i 6 września
MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY RADZIEC-
KICH 
Cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. So-
bieskiego - zwiedzanie w grupach: 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00
6 września  
FILIE NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO 
OBOZU  KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁA-
DY AUSCHWITZ-BIRKENAU W GLIWI-
CACH
Ścieżka obejmuje miejsca po obozach 
pracy: AL Gleiwitz IV ul. Sowińskiego, AL 
Gleiwitz II  ul. Pszczyńska, AL Gleiwitz III ul. 
Robotnicza, AL Gleiwitz I ul. Przewozowa.
Zwiedzanie ścieżki autokarem w grupach 
z przewodnikiem 6 września! Odjazdy au-
tokaru z Placu Piłsudskiego w godz. 09.00, 
09.20, 13.00, 13.20. Zakończenie trasy na 
parkingu GCH. Udział w zwiedzaniu ścieżki 
wymaga posiadania bezpłatnego biletu! 
Bilety dostępne w Willi Caro  od 15 sierpnia 
oraz od 31.08. 
WILLA CARO
5 i 6 września
wystawy czasowe: O wolność i niepodle-
głość - zwiedzanie w grupach: 10.00, 11.30, 
13.00, 14.30, 16.00  o 13.00 oprowadzać bę-
dzie kurator wystawy D. Recław  
WARning - zwiedzanie indywidualne: 
10.00-16.00
5 września
11.00 - Spotkanie z Adamem Popielem - 
Moje wspomnienia wojenne 1939-1945
6 września
11.00 - wykład „Wpływ wojen w XX w. na 
Gliwice” - Sebastian Rosenbaum z IPN w 
Katowicach
5 i 6 września
10.00 do 17.00 - Kiermasz książek - sprze-
daż wydawnictw własnych Muzeum oraz 
najnowszych publikacji  IPN w Katowicach
6 września
14.00-17.00 - Spotkanie z autorami B. Tra-
czem i S. Rosenbaumem 

VII GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PAMIĘĆ PRZYWRÓCONA OFIARY WOJEN I TERRORU W GLIWICACH W XX WIEKU

G
LI

W
IC

E

30.08-06.09.2009

11



 W 2009 r. Muzeum Śląskie w Katowicach przyłączy 
się do EDD po raz drugi. Od 12 września – udostęp-
nienie na przedpolu muzeum przy al. W. Korfantego 3 
wystawy „Śląskie pałace i ich właściciele”, przypomina-
jącej architekturę i często nieistniejące już dziś wnętrza 
śląskich rezydencji z przełomu XIX i XX w. Na prezen-
towanych archiwalnych fotografiach i pocztówkach 
odnajdziemy m.in. znany pałacyk myśliwski w Prom-
nicach oraz słynny „Mały Wersal” w Świerklańcu z lat 
1870-1873.
 18 września – otwarcie po modernizacji „Galerii 
Malarstwa Polskiego 1800-1945”, stałej ekspozycji Mu-
zeum Śląskiego, jednej z czołowych w kraju kolekcji 
malarstwa polskiego. 19 i 20 września „Galerię…” bę-
dzie można zwiedzić bezpłatnie.

 2. poł. września – spotkanie promocyj-
ne poświęcone publikacji prof. Janusza 
Spyry „Żydowskie gminy wyznaniowe na 
Śląsku Austriackim (1742-1918)”.
 Archiwalne fotografie z widokami euro-
pejskich miast z początku XX w. pojawią z 
okazji EDD, w fotoplastykonie. Fotoplasty-
kon to urządzenie służące do prezentacji 
obrazów przestrzennych. Egzemplarz po-
kazywany w Muzeum Śląskim, jeden z nie-
licznych w Polsce, pochodzi z ok. 1900 r.
 W sobotę i niedzielę 19 i 20 września 
2009 r. zapraszamy także do Centrum 
Scenografii Polskiej, Oddziału Muzeum 
Śląskiego (pl. Sejmu Śląskiego 2), gdzie bę-
dzie można zobaczyć wystawę Teatru Lalki 
i Aktora „Ateneum” w Katowicach”, zatytu-
łowaną „Spotkania z lalką”.

 W sobotę i niedzielę 12 i 13 września 
2009 r. gmina Żarki zaprasza do zwiedza-
nia zabytkowego cmentarza wojennego 
w Kotowicach. Cmentarz znajduje się przy 
drodze, nieopodal cmentarza katolickiego. 
Jest to trzeci, co do liczby pochowanych 
wojenny cmentarz jurajski. Powstał w listo-
padzie 1914 r. Rozbudowano go w 1936 r., 
kiedy to przeniesiono tu zwłoki poległych  
i wyposażenie nagrobne ze zlikwidowa-
nych cmentarzy w Przewdzieszowicach, 
Podgaju, Ludwinowie, Nowej Wsi, Jaworz-
niku, Łutowcu, Huciskach, Parkoszowicach  
i Morsku. Obecnie spoczywa tu ok. 2000  
poległych żołnierzy walczących na frontach 
I wojny światowej (1914-1918) narodowo-
ści polskiej, czeskiej, słowackiej, węgier-
skiej oraz mieszkańcy Bośni i Hercegowiny.
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Organizator:
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
tel. 034 3148036
e-mail: poczta@umigzarki.pl
www.umigzarki.pl

12-13 i 19-20.09.2009

12-20.09.2009

Organizator:
Muzeum Śląskie 
40-005 Katowice, al. W. Korfantego 3
tel. 032 25856613
e-mail: marketing@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl
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12 Organizator VII GDDK 
Muzeum w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
tel. 032 2310854
e-mail: ajarosz@muzeum.gliwice.pl
www.muzeum.gliwice.pl

partnerzy projektu: 
Teatr Nowej Sztuki, GTM, GZUT S.A., Poczta Polska S.A., 
PTTK Gliwice, Gliwickie Metamorfozy. Stowarzyszenie na 
Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic, Stowarzyszenie 
na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach, 
Pamięć - Zikaron,Parafia pw. Wszystkich Świętych w 
Gliwicach , Tramwaje Śląskie, PKS, MDK, Jednostka 
Wojskowa w Gliwicach, 4 Wojskowy Oddział Gos-
podarczy, 6 batalion desantowo-szturmowy im. gen. 
dyw. E. Rozłubirskiego, 74 dywizjon rakietowy obrony 
powietrznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w 
Gliwicach, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach 
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ZAMEK PIASTOWSKI
5 i 6 września
Wystawa stała Gliwice - miasto wielu kultur. 
Historia Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej. 
Zwiedzanie w grupach: 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00
Specjalna prezentacja: ekspozycja elemen-
tów stroju więźniów obozów koncentra-
cyjnych. Wystawa czasowa: Nieistniejące 
pomniki i tablice pamiątkowe - wystawa 
fotografii prezentujących niezachowane 
gliwickie pomniki i tablice pamiątkowe. 
Zwiedzanie w grupach: 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00

MUZEUM ODLEWNICTWA
ARTYSTYCZNEGO
5 i 6 września
Wystawa stała: Od Huty Gliwickiej do Gli-
wickich Zakładów Urządzeń Technicznych.
Wystawa czasowa: Biżuteria patriotyczna  
ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Zwie-
dzanie w grupach lub indywidualne: 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00

MUZEUM HISTORII RADIA I SZTUKI ME-
DIÓW – RADIOSTACJA GLIWICE
5 i 6 września
Oprowadzenie w plenerze Perypatetyckie 
gawędy Klucznika Radiostacji. Zwiedzanie 
w grupach lub indywidualne: 10.00, 11.30, 
13.00, 14.30, 16.00

KOLARSKI RAJD PAMIĘCI WRZEŚNIA 
1939 I OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ
Rajd odbywać się będzie na trasie od Ra-
diostacji Gliwickiej do Nieborowic miej-
sca, w którym powstał w 1939 roku obóz 
przejściowy dla przeznaczonych do ekster-
minacji powstańców. W programie rajdu 
zwiedzanie wybranych miejsc na ścieżkach 
pamięci. Organizatorem rajdu jest Klub Ko-
larski PTTK im. W. Huzy. 
Rozpoczęcie rajdu o godz. 9.30
szczegóły na www.muzeum.gliwice.pl 

RUINY TEATRU MIEJSKIEGO
5 września
18.00 - projekcja filmu fabularnego Operacja Himmler, 
reż. Zbigniew Chmielewski, Polska 1979 
6 września
18.00 - projekcja filmu fabularnego Tu radio Gliwice  
(Der Fall Gleiwitz) reż. Gerhard Klein, NRD 1961

JEDNOSTKA WOJSKOWA W GLIWICACH 
5 września
10.00-14.00 - Dzień otwarty Pokaz pojazdów specjal-
nych, broni i sprzętu spadochronowego Jednostka 
Wojskowa ul. Andersa 47 

Projekt towarzyszący VII GDDK
Pacyfikacja gliwicka muzealna kampania happeningo-
wo – teatralna 
czas i miejsca spotkań: 
5 września  
16.30 - spotkanie pod fortem Czołg  (ul. Powstańców 
Warszawy)
17.15 - przemarsz pod fort Victoria (Ruiny Teatru Miej-
skiego)
17.45 - spotkanie pod fortem Victoria  
6 września 
17.00 - bitwa o Plac Krakowski  

Specjalne druki i wydawnictwa VII GDDK ; Mapa z lo-
kalizacją miejsc pamięci w Gliwicach wraz z opisem  
i zdjęciami; Reprinty archiwalnych pocztówek ze zbio-
rów Muzeum z nieistniejącymi gliwickimi pomnikami; 
Faksymile dwóch tytułów prasowych „Der oberschlesi-
sche Wanderer” z 1 września 1939 r.  i „Gazety Polskiej” 
z  2 września 1939 r. z programem VII GDDK; Kartka  
i stempel pocztowy z logo VII GDDK  dostępne w Willi 
Caro 5 i 6 września  od 10.00-15.00



 W ramach tegorocznych EDD w piątek 11 września 
2009 r. zostanie otwarty niedostępny zwykle dla tury-
stów kirkut żydowski przy ul. Piaskowej 29 w Kromo-
łowie koło Zawiercia. Po kirkucie w godzinach 13.00 – 
15.00 oprowadzać będzie p. Michał Oleś. Zbiórka przed 
bramą, wstęp wolny. 
 Na cmentarzu tym zachowało się ok. 920 macew,  
z których najstarsza pochodzi z 1730 r. W 1967 r. kirkut 
wpisano do rejestru zabytków. W najbliższym czasie 
zostanie on objęty również ochroną w postaci parku 
kulturowego. Obok cmentarza żydowskiego znajduje 
się pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej. 
Został on zbudowany 7 września 1926 r. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają!
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Organizator:
Urząd Miasta Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 032 6721661
e-mail: kultura@zawiercie.eu
www.um.zawiercie.pl
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 W sobotę 12 września 2009 r. w go-
dzinach 10:00-13:00 zapraszamy do zwie-
dzania ruin zamku Bąkowiec położonego 
na wzgórzu wśród bukowego lasu, ok. 2 
km od wsi Morsko koło Zawiercia. Zamek 
wzniesiono w XIV w. na planie wydłużone-
go wieloboku. Obiekt składał się z zamku 
górnego, położonego na ostańcu skal-
nym, zamku dolnego otoczonego wałem 
ziemnym i fosą. Został zniszczony przez 
Szwedów w XVII w. W latach 1929-1933 
architekt Witold Czeczott wzniósł od strony 
zachodniej parterowy budynek mieszkalny 
– obecnie niezamieszkany. W pobliżu ruin 
znajduje się prywatne centrum sportowo-
rekreacyjne. Oprowadzać po zamku będzie 
przewodnik Maciej Świderski, który czeka 
pod zamkiem Okiennik Wielki w Skarży-
cach. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Organizator:
Urząd Miasta Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 032 6721661
e-mail: kultura@zawiercie.eu
www.um.zawiercie.pl

 W niedzielę 13 września 2009 r. w ramach EDD, za-
praszamy do zwiedzenia położonego na wzniesieniu 
Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej w Mstowie-Wan-
cerzowie. Kościół pw. Wniebowstąpienia NMP i św. Au-
gustyna został wzniesiony w latach 1758-42 na planie 
pierwotnego, romańskiego kościoła zbudowanego 
przed 1220 r. przez kanoników regularnych z Wrocła-
wia na Piasku. Do kościoła przylega budynek klasztoru 
z XV w., rozbudowany w XVIII w. Całość założenia ota-
cza XVII-wieczny kamienny mur z basztami obronnymi, 
dzwonnicą i barokową bramą. 

niePOSPOLITE RUSZENIE na ZAMEK 
 
I Międzywojewódzkie Europejskie Dni Dziedzictwa
Ogrodzieniec (woj. śląskie) - Byczyna (woj. opolskie)

9.00 – 17.00 - DZIEŃ OTWARTY NA ZAMKU – wstęp 
wolny na zamek i wszystkie ekspozycje:

THEATRUM MULIERUM – wystawa przedstawiająca 
rekonstrukcje strojów kobiecych z okresu XVI i XVII w. 
Galeria w Kurzej Stopie.
KATOWNIA WARSZYCKIEGO – wystawa narzędzi 
tortur i dawnych technik katowskich, nazwana od na-
zwiska legendarnego okrutnika - jednego z właścicieli 
zamku.
MUZEUM ZAMKOWE – ekspozycja zawierająca ma-
kiety  zamku z okresu jego świetności (XVII w.) i stanu 
obecnego oraz eksponaty związane z historią zamku, 
tu wyświetlany będzie również film: „Ogrodzieniec – 
wirtualny zamek”, przedstawiający wirtualnie zrekon-
struowany zamek i jego wnętrza. 15
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Organizator:
Parafia Wniebowzięcia NMP w Mstowie
42-244 Mstów, Wancerzów, ul. Targowa 2
tel. 034 3284118
e-mail: mstow@kanonicy.pl
www.mstow.atle.pl
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11.00 – 16.00 - jarmark rzemieślniczy 
warsztaty fotograficzne - prowadzi artysta 
fotografik Jerzy Stemplewski z Opola, obo-
wiązują zapisy 032 6732220 
13.00 - „Ślady przeszłości” - prezentacja 
projektu realizowanego w ramach EDD 
przez uczniów SP w Ogrodzieńcu.
14.00 - pokazy rycerskie: 
- pokazy konne w wykonaniu Bractwa Ry-

cerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej
- pokazy piesze w wykonaniu Bractwa Ry-

cerskiego z Byczyny
15.30 – 17.30- Popołudnie z Muzyką Nie-
komercyjną – koncerty:
Amadeus Trio - muzyka dawna od renesan-
su po romantyzm
Limbo – akustyczna, melodyjna i bluesowa 
podróż do przedwojennej delty Misissipi, 
utwory na styku piosenki autorskiej i blu-
sowego groove’u
Funk de Nite –  jeden z lepszych zespołów 
grających tzw. Fusion Jazz; fuzja jazzu, fun-

ky, rocka i hiphopu + efektowny show sceniczny
Ponadto: Wystawa plenerowa „Byscina – Pitschen – By-
czyna. Śladami przeszłości” Wystawa plenerowa „Zapi-
sane w krajobrazie – zabytki Gminy Byczyna”. Wycieczki 
krajoznawcze po Podzamczu, Gminie Ogrodzieniec  
i okolicach pod hasłem przewodnim EDD 2009: „Zabyt-
kom na odsiecz. Szlakiem warowni, zamków i twierdz”
1.„Szlak Warowni Ogrodzienieckich” - wycieczka piesza 

z przewodnikiem PTTK, trasa: Zamek Ogrodzieniec, 
Suchy Połeć i bunkry poniemieckie na linii umocnień 
z okresu II wojny światowej, Góra Birów (zwiedzanie 
grodu i jaskiń) - czas wycieczki  razem ze zwiedza-
niem - 4 godziny. Zbiórka rynek w Podzamczu od 
godziny 10.00, obowiązują zapisy 032 6732220

2.„Między Gubernią a Rzeszą – fortyfikacje nowożytne 
Podzamcza 1914 - 44” - wycieczka piesza z przewod-
nikiem po śladach II wojny światowej: Wał Wschodni 
– niemieckie umocnienia z roku 1944, bunkry, linia 
okopów i wieżyczek strzelniczych, opowieści wojen-
ne z okresu II wojny światowej, o tym, jak wyglądała 
codzienność na pograniczu Generalnej Guberni i III 
Rzeszy. Zbiórka Kasa Zamek godz. 14.00, czas trwania 

Organizatorzy: 
ZAMEK Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66
tel. 032 6732220, 032 6732991
e- mail: zamek-ogrodzieniec.pl
www.zamek-ogrodzieniec.pl

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
tel. 032 6709700, fax: 032 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
www.ogrodzieniec.pl

Partnerzy:
www.jurapolska.com
www.forumjurajskie.pl
PTTK O/Zawiercie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24
tel. 032 6732044, fax. 032 6732525
e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
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wycieczki - ok. 1,5 godziny, przewodnik Maciej Świ-
derski, obowiązują zapisy 032 67 32 220

3.„Cuda i dziwy - ogrodzienieckie osobliwości” – wy-
cieczka rowerowa  trasą: Podzamcze Sanktuarium 
(lokalny kult religijny), Góra Birów (gród, jaskinie), ka-
mieniołom w Ogrodzieńcu (ciekawostka geologicz-
na), Ruiny Carskiej Prochowni w Ogrodzieńcu, Krępa 
(rozlewisko Czarnej Przemszy), Centuria (stanowisko 
endemicznej warzuchy polskiej); Rodaki – kościółek 
drewniany, Świniuszka - źródełko, Żelazko - skała 
Grochowiec, Podzamcze – Zamek. Zbiórka godz. 
10.00  pod sanktuarium maryjnym na Skałce, orien-
tacyjna długość trasy – 25 km, czas trwania wycieczki 
- 5 godzin, wycieczkę prowadzi przewodnik jurajski 
PTTK obowiązują zapisy 032 67 32 220

4.„Jura w pigułce. Zamki, skały, jaskinie i wspaniałe 
krajobrazy” - wycieczka rowerowa   trasą: Góra Birów, 
kamieniołom w Ogrodzieńcu  (poszukiwanie skamie-
niałości), Giebło (kościół romański z XII w.), Zamek 
Smoleń i Dolina Wodąca, Ryczowski Region Skałko-
wy, Zamek Ogrodzieniec. Orientacyjna długość trasy 
– ok. 40 km, czas wycieczki łącznie ze zwiedzaniem, 

postojami i poszukiwaniem skamieniało-
ści około 8 godzin, wycieczkę prowadzi 
przewodnik jurajski Michał Demel. Zbiór-
ka pod Grodem na Birowie godzina 9.00, 
obowiązują zapisy 032 67 32 220

5.„Ryczów – losy wojenne” –  wycieczka 
piesza do jednej z najpiękniej położo-
nych wiosek na terenie gminy i jednocze-
śnie naznaczonej wojennymi tragediami 
na przestrzeni wieków - linia okopów z I 
wojny światowej w okolicach rezerwatu 
Ruskie Góry - pamiątka bitwy pod Pilicą 
w roku 1914, Straszykowa Góra, ruiny 
strażnicy rycerskiej, Wzgórze Pamięci  - 
pomnik pomordowanych podczas po-
gromu w roku 1943 r. Zbiórka przy kasie 
Zamku Ogrodzienieckiego o godz. 9.00, 
czas trwania wycieczki - około 4 godziny, 
przewodnik Maciej Świderski - obowią-
zują zapisy tel. 032 67 32 220 

19.09.2009
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 W sobotę 12 września 2009 r., w ramach 
tegorocznych EDD, Muzeum Częstochow-
skie zaprasza na zwiedzanie malowniczego 
Olsztyna k. Częstochowy. 
Program: 
• Planowane rozpoczęcie: godz. 15.00
 zbiórka na parkingu pod restauracją „Sp-
 chlerz” pod zamkiem w Olsztynie,
 ul. Kościelna
I część
• Spacer z przewodnikiem (ok. 2 godziny)
 W programie zwiedzanie: olsztyńskiego  
 zamku, kościoła św. Jana Chrzciciela,
 stodoły, szopki, kamieniołomu Kielniki

II część 
• koncert przy „Spichlerzu” w amfiteatrze
 Występ Kapeli „Kosztowioki” z Mysłowic oraz Formacji 
  Muzycznej 7A 

Zamek w Olsztynie
 Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z początków 
XIV w. Wzniesiony został na miejscu wczesnośrednio-
wiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59  
z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pograni-
cza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r. zamek przeszedł 
w ręce Władysława Jagiełły. Warownia olsztyńska jest 
przykładem gotyckiej budowli zamkowej (typu wyżyn-
nego), w jej konstrukcję włączono wapienne ostańce 
oraz krasowe groty, co pozwala ją zaliczyć do grupy 
zamków jaskiniowych. 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
 Zbudowany w stylu późnego baroku kościół para-
fialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, ufundowa-
ny został przez starostę olsztyńskiego Jerzego Domini-
ka Lubomirskiego w latach 1722-26. Jest przykładem 
kościoła jednonawowego, wybudowanego na planie 
krzyża, którego ramiona tworzą dwie prostokątne 
kaplice. Posiada także kryptę. Do jego budowy użyto 
m.in. kamieni z ruin zamku. W murze otaczającym ko-
ściół znajduje się kapliczka z obrazem św. Barbary z po-
czątków XVIII w. 

Spichlerz
 Zabytkowy, drewniany spichlerz galeriowy po-
chodzący z Borowna, zbudowany został w 1783 r. na 
zlecenie Franciszka Paciorkowskiego. Stanowi cenny 
przykład staropolskiej, drewnianej architektury ludo-
wej. Spichlerz z Borowna, budowla niezwykle cenna, 
został rozebrany i przeniesiony do Olsztyna. Tu, pod 
ruinami zamku, został ponownie złożony i zrekonstru-
owany w 2008 r. Obecnie obiekt ten doskonale wpisuje 
się w krajobraz ruin zamku olsztyńskiego i uatrakcyjnia 
jednocześnie jego otoczenie. Należy on bowiem do 
najcenniejszych budowli drewnianych na terenie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. W 2007 r. obiekt zdobył 
prestiżową nagrodę w konkursie „Zabytek Zadbany”. 

19
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Ruchoma Szopka Olsztyńska
 Podczas zwiedzania Olsztyna warto zajrzeć do au-
torskiej galerii Jana Wewióra. Stojąca tuż przy rynku 
stuletnia zabytkowa chałupa wiejska już z daleka przy-
ciąga wzrok kolorowymi zdobieniami. Zaraz za furtką 
przywita Państwa wystrugana z drewna zmora - tej 
trzeba wrzucić grosik do przydużych butów, oczywi-
ście na szczęście, by się w życiu wiodło. 

Jurajski Teatr Stodoła
 W starej drewnianej stodole poeta Stacho „Brzezina” 
Kałkus stworzył niezwykły teatr. W miejscu, gdzie kiedyś 
gospodarz trzymał zboże, dzisiaj jest scena. Tam, gdzie 
stał sprzęt wykorzystywany w polu, ustawiono jutowe 
worki napełnione trocinami i na nich w czasie spekta-
klu zasiadają widzowie. Kolejne pomieszczenie urzą-
dzono przy pomocy starych sprzętów gospodarskich. 
W Jurajskim Teatrze Stodoła wystawiane są śpiewogry, 
monodramy, spektakle według żywotów świętych.  

W przedstawieniach biorą udział profesjo-
naliści oraz amatorzy. Jurajski Teatr Stodoła 
został uznany za Najlepszy Agroturystycz-
ny Produkt Regionalny 2004. Decyzję taką 
podjęła Kapituła Konkursu podczas Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich Pola-
gra-Farm 2004 – 14 września 2004 r. 

Kamieniołom Kielniki
 Kamieniołom Kielniki to pozostałość po 
kopalni odkrywkowej działającej od 1957 r. 
do lat 70. XX w., zamkniętej ze względu na 
ochronę zamkowych ruin. W wapiennych 
ścianach i rumoszu występują liczne ska-
mieliny. Są tu również dwie jaskinie: grota 
w Kielnikach (100 m długości), gdzie od-
kryto cmentarzysko i fragmenty uzbrojenia 
z V w., oraz Magazyn (40 m długości). Organizatorzy:

Muzeum Częstochowskie
42-200 Częstochowa, al. NMP 45 a
tel. 034 3605631, fax 034 3605455
e-mail: muzeum@muzeumczestochowa.pl
www.muzeumczestochowa.pl

Urząd Gminy Olsztyn
42-256 Olsztyn, pl. Piłsudskiego 10
tel. 034 3285076, 034 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl
www.olsztyn.ug.gov.pl
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 W niedzielę 20 września 2009 r. gmina 
Pilica zaprasza do zwiedzania zabytków 
znajdujących się na terenie miasta i gminy. 
Szczególnie polecamy forty bastionowe 
(wejście od strony ogródków działkowych 
lub kościoła farnego) otaczające renesan-
sowy pałac z XVII w. położony na wzgórzu 
w południowo-zachodniej części Pilicy 
(wejście do środka za zgodą właściciela). 
Potężne, nowożytnie bastiony fortyfikacji 
w Pilicy zostały wybudowane przez Jerze-
go Zbaraskiego i Stanisława Warszyckiego 
w połowie XVII w. Przy pół.-zach. bramie 
znajduje się tablica ku czci ofiar II wojny 
światowej oraz kopiec upamiętniający po-
wstanie styczniowe 1863 r. O terrorze hitle-
rowskim czasu ostatniej wojny przypomina 
głaz z płytą na rynku pilickim.
 20 września 2009 r. w godz. 13.00 – 
14.00 organizatorzy zachęcają również do 

zwiedzania z przewodnikiem kościoła parafialnego pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Ko-
ściół wzmiankowany w XIV w., przebudowany w XVII w. 
ma cechy budowli gotyckiej i barokowej. Zewnętrzne 
mury zakrystii wieńczy tympanon m.in.     z herbami 
Padniewskich, Warszyckich, Wiśniowieckich i Myszkow-
skich. 
 W godz. 14.00-15.00 tego samego dnia przewod-
nik oprowadzi również po kościele pw. Najświętszego 
Imienia Jezus w Pilicy należącym do klasztoru Francisz-
kanów, ufundowanym przez Marię z Wesslów Sobieską 
(1740-1746). 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Pilica
42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a
tel. 032 6735103, 032 6735104
e-mail: umpilica@pro.onet.pl
www.pilica.pl
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Organizator:
Muzeum w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 15
tel./fax: 032 4154901
e-mail: muzeum_raciborz@interia.pl
www.muzeum.raciborz.pl

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26
tel. 032 2435 040
e-mail: muzeumrudasl@interia.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. Jana Ficka 7
tel. kom. 0 663 745 323
e-mail: info@profort.org.pl  
www.profort.org.pl.

Organizatorzy:
Urząd Miasta Ruda Śląska; Wydział Kultury, 
Sportu i Rekreacji
41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6
tel. 032 2486 281 wew. 3150 
e-mail: um_rk@ruda-sl.pl, wksir@op.pl 
www.kulturawrudzie.pl

 W sobotę 19 września 2009 r. o godzinie 11.30 za-
praszamy na prelekcję pt. Punkt Oporu „Wzgórze 319”.  
Po prelekcji będzie można zwiedzić z przewodnikami 
jeden ze schronów bojowych położonych na terenie 
Rudy Śląskiej. Zbiórka przy Kościele pw. Ducha Święte-
go w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie, ul. Cynkowa 22. 
Patronat Honorowy nad imprezą objął
Andrzej Stania – Prezydent Rudy Śląskiej. 

 W sobotę i niedzielę 12-13 września 
oraz w sobotę 19 września 2009 r. Mu-
zeum w Raciborzu otwiera swoje drzwi dla 
zwiedzających. Muzeum będzie otwarte 
w godzinach: sobota 9.00-14.00; niedziela 
10.00-13.30. Ponadto materiały archiwalne 
i ikonograficzne będące poza ekspozycja-
mi zostaną udostępniane w ramach EDD 
zainteresowanym od poniedziałku do piąt-
ku (od 14.09.2009 r. do 18.09.2009 r.) w go-
dzinach 9.00-15.00. Szczególnie polecamy 
wystawy stałe: „Racibórz w średniowieczu” 
i “Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc-
kiej w Samborowicach 1200 - 400 p.n.e.”.
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 Będąc w Rybniku koniecznie trzeba zobaczyć rów-
nież dawny zamek piastowski wzniesiony na początku 
XIII w., przebudowany w XVIII w. według projektu Fran-
ciszka Ilgnera, obecnie siedziba Sądu Rejonowego w 
Rybniku.
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Organizator:
Muzeum w Rybniku
44-200 Rybnik, Rynek 18
tel. 032 4221423, fax 032 4225643
e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
www.muzeum.rybnik.pl
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 W sobotę 12 września 2009 r. będzie 
można zwiedzić ruiny średniowiecznej 
strażnicy w Ryczowie. Wzniesiono ją w XIV w. 
na szczycie 16 – metrowego ostańca. Sta-
nowiła ona ogniwo łańcucha obronnego 
południowej granicy kraju. Najprawdo-
podobniej budowla miała charakter za-
mknięty i wchodziło się doń po linach lub 
drabinie, a być może prowadził do niej 
drewniany most. Całość otaczał system 
fortyfikacyjny w postaci fosy o szerokości 
7-10 m i wysokiego na ok. 1,5 m drewnia-
no-ziemnego wału. Do dziś zachowały się 
ruiny kamiennej budowli. Zbiórka przy ka-
sie Zamku Ogrodzienieckiego o godz. 9.00, 
czas trwania wycieczki - około 4 godziny, 
przewodnik Maciej Świderski - obowiązują 
zapisy tel. 032 67 32 220 

 W sobotę i niedzielę 12 i 13 września 
2009 r., w ramach tegorocznych EDD, Mu-
zeum w Rybniku otwiera swoje drzwi dla 
turystów. Będzie można zobaczyć trzy wy-
stawy stałe: „Rybnik nasze miasto”, „Cechy 
rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska 
do 1939 r.” i „Wyrobisko Górnicze”. Szczegól-
nie polecamy wystawę czasową pt. „Jesz-
cze jeden dzień... Życie codzienne w Rybni-
ku i powiecie rybnickim w okresie II wojny 
światowej”, przygotowaną we współpracy 
z Archiwum Państwowym w Katowicach. 
Muzeum mieści się w klasycystycznym ra-
tuszu miejskim z wieżą zegarową z 1822 r.

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
tel. 032 6709700, fax 032 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
www.ogrodzieniec.pl

ZAMEK Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66
tel. 032 6732220, 032 6732991
e- mail: zamek-ogrodzieniec.pl
www.zamek-ogrodzieniec.pl
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 W sobotę 12 września 2009 r. polecamy zwiedzić 
Siewierz, miasto, która może się poszczycić imponu-
jącą historią. Już sama nazwa miejscowości zdradza 
jej słowiańską genezę. We wczesnym średniowieczu w 
Siewierzu istniała osada targowa, wymieniona w doku-
mencie wystawionym w Krakowie w 1125 r. Wiadomo 
też, że Siewierz należał do biskupstwa krakowskiego 
utworzonego przez Bolesława Chrobrego w 1000 r. 
podczas sławnego zjazdu w Gnieźnie. Jak wynika ze 
źródeł, w XIV w. parafia w Siewierzu leżała w granicach 
diecezji krakowskiej, dekanatu bytomskiego.
 Zmianie ulegała natomiast przynależność admini-
stracyjna miasta, które leżało przy ważnym szlaku łączą-
cym Wrocław i Kluczbork z Krakowem, na granicy między 
Małopolską i Śląskiem. Początkowo Siewierz związany 
był z Małopolską. Pod koniec XII w. włączony został w 
skład księstwa opolsko-raciborskiego. Po jego rozpa-
dzie pod koniec XIII w. należał do książąt bytomskich, 
a od 1443 r. cieszyńskich. W 1443 r. po wykupie przez 
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego Sie- 
wierz stał się stolicą niezależnego Księstwa Siewierskie-
go, którego książętami byli kolejni biskupi krakowscy. 
 W Siewierzu koniecznie trzeba zwiedzić położone 
na prawym brzegu Czernej Przemszy ruiny zamku usy-
tuowane na niewielkim wzniesieniu, stanowiącym w 
średniowieczu i w czasach nowożytnym wyspę położo-
ną na obszernym stawie powstałym ze spiętrzenia rze-
ki. Prowadzą doń wydeptane przez turystów ścieżki. 
 Zamek wzniesiono w 1 poł. XIV w. (pierwsza 
wzmianka o zamku pochodzi z 1337 r.). Do lat 40. XV w. 
był jedną z głównych siedzib książąt bytomskich, a na-
stępnie cieszyńskich. W latach 1443 - 1790 był siedzibą 
władz Księstwa Siewierskiego którego książętami byli 
kolejni biskupi krakowscy. 

 Obiekt zbudowano z kamienia łamane-
go i cegły z wykorzystaniem ciosu do detali 
architektonicznych. W XVI w. zamek grun-
townie przebudowano. Kolejna przebudo-
wa miała miejsce na przełomie XVII/XVIII 
w. Ostatecznie stał się czteroskrzydłowym 
kasztelem z rozległym dziedzińcem, barba-
kanem i wieżą. Zamek użytkowany był do 
pocz. XIX  w.  
 Najlepiej zachowały się mury skrzydła 
zachodniego i wschodniego oraz wieża 
zwana Szlachecką – z oknami, strzelnicami 
i portalem – oraz barbakan. Gdzieniegdzie 
zachowały się również renesansowe obra-
mienia okien.
 Staraniem władz samorządowych Mia-
sta i Gminy Siewierz, od dwóch lat pro-
wadzone są kompleksowe prace budow-
lano - konserwatorskie, mające na celu 
zabezpieczenie ruin zamku w Siewierzu w 
formie trwałej ruiny. Do tej pory udało się: 
wybudować platformę widokową wraz ze 
schodami w wieży bramnej zamku, zre-
konstruować most zwodzony, który jest 
drugim działającym w Polsce po malbor-
skim, wybrukować barbakan i dziedziniec, 
przeprowadzić prace konserwatorskie i 
zabezpieczające mury barbakanu, wieży i 
części ściany od strony północno - zachod-
niej. Została także zaaranżowana ekspozy-
cja reliktów stołpu - średniowiecznej wieży 
ostatniej obrony oraz szesnastowiecznej 
brukowej nawierzchni dziedzińca. Efektem 
prac było otwarcie w maju 2008 r. zamku 
dla ruchu turystycznego. 

Szczegółowych informacji na temat zwiedzania
siewierskich zabytków udziela:
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu
ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz
tel. 032 67 42 461, tel. kom. 0 782 480 977

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
tel. 032 64 99 400
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl



 Na pobliskim cmentarzu warto zwiedzić groby 
dawnych mieszkańców miasta, w tym Cyryla Sokoła 
(1897-1940), uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 
na froncie warszawskim. W 1939 r. uczestniczył w pra-
cy konspiracyjnej biorąc m.in. udział w organizowaniu 
przerzutów kurierów na Węgry i do Rumuni. W 1940 r. 
podczas akcji konspiracyjnej został ranny i aresztowa-
ny przez gestapo. Więziony, torturowany w Warszawie i 
Lublinie został rozstrzelany 28 czerwca 1940 r. na zam-
ku lubelskim.

15 sierpnia 1999 r. arcybiskup metropolita często- 
chowski Stanisław Nowak podniósł kościół w Skar-
życach do godności Sanktuarium Matki Boskiej. Po 
kościele oprowadzi p. Michał Oleś, który czeka przed 
bramą świątyni.
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 W ramach tegorocznych EDD będzie 
można zwiedzić romański kościół pw. św. 
Jana Chrzciciela w Siewierzu. Jest to naj-
starszy zabytek w Siewierzu oraz jeden z 
najstarszych kościołów w Polsce. Położo-
ny jest na cmentarzu przy ul. Będzińskiej 
w pobliżu drogi szybkiego ruchu relacji 
Warszawa-Katowice. Kościół wzniesiono 
w 1 poł. XII w. prawdopodobnie z fundacji 
Piotra Włosta Dunina. Zbudowany jest z 
kamienia ciosowego na planie prostokąta 
z półkolistą absydą. Kościół restaurowano 
w 1639 r. i w 1813 r. Prace konserwatorskie 
przeprowadzone w latach 1947 – 1956 we-
dług projektu inż. Zygmunta Gawlika przy-
wróciły świątyni romański wygląd.

 W sobotę 12 września 2009 r. w go-
dzinach 13:30-14:30 dla turystów otwarte 
będzie Sanktuarium Matki Boskiej Skarżyc-
kiej. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w 
Skarżycach ufundował w 1583 r. ówczesny 
właściciel wsi Mikołaj Brzeski. Świątynię 
wzniesiono z jurajskiego kamienia na 
zrębach średniowiecznej wieży obronnej  
i przyległej do niej kaplicy. Obecną formę 
kościół uzyskał po przebudowie z 1610 r. 
przeprowadzonej z inicjatywy Wojciecha 
Giebułtowskiego, sekretarza króla Zyg-
munta III Wazy i właściciela Skarżyc. We 
wnętrzu kościoła znajduje się pochodzący 
z 1604 r. obraz Matki Bożej Skarżyckiej - 
replika cudownego obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej (Santa Maria Maggiore w Rzymie). 
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24 Organizator:
Urząd Miasta Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 032 6721661
e-mail: kultura@zawiercie.eu
www.um.zawiercie.pl

Szczegółowych informacji na temat zwiedzania
siewierskich zabytków udziela:
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu
ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz
tel. 032 67 42 461, tel. kom. 0 782 480 977

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
tel. 032 64 99 400
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl

 W sobotę i  niedzielę 12 i 13 września 2009 r. dla tu-
rystów zostaną udostępnione relikty zamku biskupów 
krakowskich w Sławkowie. Zamek, datowany na drugą 
połowę XIII w., jest jednym z najstarszych murowanych 
założeń obronnych w Polsce południowej. Do dnia  
dzisiejszego oprócz ruin wieży mieszkalnej, budynku  
bramnego i pozostałości murów pierwotnego zało-
żenia zachował się wał ziemny i fosa oraz odkopane 
przy pracach archeologicznych tajemne przejście. Na 
podstawie zebranego materiału oraz analizy histo-
rycznej budowę wielkiego założenia należy wiązać z 
biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa (1266-
1292). Obecnie przyjmuje się, że trwała ona od 1280 r. 
do 1283 r. Pierwotne założenie miało na celu obronę 
miasta, które wówczas otoczone było z trzech stron za-
kolem rzeki Biała Przemsza i przeprawy przez tą rzekę 
od strony Krakowa. 

 Interesujące jest, że pierwotne założe-
nie zamku było bardzo nowatorskie, gdyż 
analogie tego typu obiektów nie występu-
ją w Małopolsce, a dopiero w architekturze 
obronnej książąt śląskich m.in. zamek na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i zamek 
na Ostrówku w Opolu. Sensacyjne stało 
się porównanie tego pierwszego z zam-
ków, gdyż wydaje się obecnie, że zamek w 
Sławkowie był niemal identyczny. Można, 
więc z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przypuszczać, że biskup krakowski prze-
niósł tu gotowy wzorzec zamku Henryka I i 
Henryka IV Probusa, tym bardziej, że wów-
czas prawdopodobnie zamek na Wawelu w 
Krakowie miał jeszcze drewniano-ziemne 
obwałowania! 
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Organizator:
Urząd Miasta Sławków
41-260 Sławków, ul. Rynek 1
tel. 032 2609253, 032 2931552
e-mail: anna.baran@slawkow.pl
www.slawkow.pl
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 W niedzielę 20 września 2009 r., zapra-
szamy turystów do zwiedzenia ruin zamku 
w Smoleniu nieopodal Pilicy. Zamek wznie-
siono w XIV w.  Składał się z zamku górnego, 
podzamcza wschodniego i zachodniego 
(XVI w.). Do dziś pozostały tylko fragmenty: 
gotyckiej bramy podzamcza wschodniego, 
wysoka skała z cylindryczną wieżą zamku 
górnego i fragmenty zabudowań pod-
zamcza zachodniego (pozostałości kilku 
okien, strzelnicy, ślady południowej bramy 
zamku oraz wykuta w skale studnia w pd. 
narożniku dziedzińca). Zwiedzanie należy 
rozpocząć z niedużego parkingu zlokali-
zowanego nieopodal pola namiotowego. 

Warto dodać, że w okolicy Smolenia znajduje się ok. 60 
jaskiń. 

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Pilica
42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a
tel. 032 6735103, 032 6735104
e-mail: umpilica@pro.onet.pl
www.pilica.pl 

 W ramach tegorocznych EDD Szkoła Podstawowa w 
Toszku przygotowała szereg imprez mających na celu 
przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom dziejów 
zamku w Toszku. Dla młodszych mieszkańców Toszka 
przeprowadzone zostały na początku września 2009 r. 
konkursy plastyczne i fotograficzne adresowane do: 
uczniów klas I-III  - konkurs plastyczny
uczniów klas IV-VI – konkurs fotograficzny

 12 września 2009 r. zostaną ogłoszone wyniki kon-
kursu i wręczenie nagród. 12 i 13 września 2009 r. w 
Szkole Podstawowej w Toszku odbędzie się wystawa 
prac pokonkursowych. W dniach 19 i 20 września 2009 
r. wystawa ta będzie prezentowana  na zamku w Tosz-
ku. 

 Będąc w Toszku koniecznie trzeba zwie-
dzić zamek – obiekt o szczególnej randze 
historycznej. Jego bogata historia urzekła 
już nie jednego turystę. Obiektem zarzą-
dza obecnie Centrum Kultury „Zamek w 
Toszku”, które organizuje na terenie Zamku  
otwarte imprezy plenerowe,  wystawy oraz 
koncerty.  Oferta turystyczna Zamku w 
Toszku jest skierowana zarówno do młod-
szego jak i dorosłego turysty. 
 
 W niedzielę 20 września 2009 r. od 
godz. 12.00 czeka na Państwa mnóstwo 
atrakcji m.in.:
• Wystawa zdjęć  uczniów klas IV-VI ze Szko-

ły Podstawowej w Toszku pt.: „Zabytki 
Gminy Toszek” 

• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
  „Zabytki Gminy Toszek” połączone z wysta-

wą pokonkursową; Prace zostaną przygo-
towane przez uczniów klas I-III  ; 

• Gra historyczna na terenie zamku pt.
 „W poszukiwaniu złotej kaczki”, w grze 

będą mogły uczestniczyć całe rodziny;
• Konkurs na budowanie zamku z kartonów 

w konkursie będą mogły uczestniczyć 
całe rodziny

• Bezpłatne zwiedzanie wieży zamkowej z 
przewodnikiem

27
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Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
44-180 Toszek, ul. Zamkowa 10
tel. 032 2334493, 032 2334344
e-mail: marketing@zamek.toszek.pl
www.zamek.toszek.pl 

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2, tel. 032 2334314
e-mail: sp_toszek@op.pl
Osoba odpowiedzialna:
Robert Krzemiński robertiwona@op.pl



w forcie będzie można zobaczyć pokaźny zbiór do-
kumentacji fotograficznej przedstawiający obrońców 
Węgierskiej Górki z września 1939 r. Zbiory pochodzą 
z Klubu Miłośników Oręża Polskiego „LECH” w  Żywcu, 
a organizatorem wystawy jest Gmina Węgierska Górka 
oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają.

niku których I kompania szturmowa wojsk powstań-
czych pod dow. por. Jana Wierciocha rozbroiła całą 
załogę policji niemieckiej. Nazwiska pochodzących z 
Zabrza Powstańców Śląskich można odczytać na tabli-
cy pamiątkowej wiszącej w holu Urzędu Miasta Zabrze. 
Warto też udać się na cmentarz rzymsko-katolicki przy 
kościele pw. św. Andrzeja przy ul. Wolności 189, gdzie 
znajduje się pomnik ku czci poległych Powstańców Ślą-
skich z lat 1919-1920-1921. 
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 W sobotę 12 września  2009 r. w ramach 
tegorocznych EDD będzie można zwiedzić 
fort Wędrowiec jako element fortyfikacji 
Ośrodka Oporu w Węgierskiej Górce z 1939 
r. Ośrodek Oporu jedna z nielicznych za-
chowanych tego typu linii obronnych, któ-
re brały czynny udział w walkach podczas 
kampanii wrześniowej w 1939 r. Zabytki te 
stanowią przykład polskiej myśli technicz-
nej w zakresie nowożytnych fortyfikacji. 
W forcie zorganizowana jest wystawa pa-
miątek z czasów II wojny światowej (broń, 
amunicja, mundury, rzeczy osobiste żoł-
nierzy, dokumenty, mapy). Oprócz tego 

 W ramach tegorocznych EDD, gorąco 
polecamy spacer po zabrzańskich Miej-
scach Pamięci, upamiętniających walczą-
cych w Powstaniach Śląskich mieszkańców 
Zabrza. Ważnym przystankiem powinien 
być zabytkowy budynek przy ul. Piastow-
skiej 11, gdzie w dniu 3 maja 1921 r. toczyły 
się walki przeciw policji niemieckiej w wy-
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28 Organizator:
Fundacja „ARTeria”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 311
tel. 032 7774410
e-mail: annaochmann@fundacja-arteria.org
www.fundacja-arteria.org

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43 
tel. 033 8641501
e-mail:wegierska-gorka@opg.pl
www.wegierska-gorka.opg.pl

Organizatorzy:
Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
tel. 033 8641501
e-mail:wegierska-gorka@opg.pl
www.wegierska-gorka.opg.pl
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Organizator:
Urząd Miasta Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 032 6721661
e-mail: kultura@zawiercie.eu
www.um.zawiercie.pl

Organizator:
Urząd Miasta Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 032 6721661
e-mail: kultura@zawiercie.eu
www.um.zawiercie.pl

 W ramach tegorocznych EDD Urząd 
Miejski w Zawierciu zaprasza w sobotę  
13 września 2009 r. w godz. 10:00 – 13:00 
do zwiedzania architektury militarnej Jury. 
W programie zwiedzanie z przewodnikiem 
Maciejem Świderskim schronów bojowych 
w Zawierciu, Żerkowicach i Pańskiej Górze. 

uwagę zasługuje upamiętniający ofiary Po-
mnik Poległym Żołnierzom, wybudowany 
w 1925 r. dzięki ofiarności mieszkańców 
Zawiercia. Autorem projektu pomnika jest 
prof. Jan Raszka, a wykonali go bracia Trem-
beccy. Jak dotąd nie jest jeszcze prawnie 
chroniony. Na obelisku, w środkowej części 
pomnika, widnieje napis „Umrzeć za ojczy-
znę jest słodko i chlubnie, dzieciom swym 
poległym w bojach o wolność Ojczyzny 
i rodakom, którzy z ran odniesionych na 
polach bitew dla Polski żywota tu dokonali 
1914-1920 niech spoczywają w pokoju”. 
 Na zawierciańskim cmentarzu można 
również odnaleźć mogiły żołnierzy Armii 
Krajowej: Władysława Pomiana-Zdzienic-
kiego, ps. Dzik, por. Stanisława Wencla ps. 
Twardy, Norberta Koczura, rotmistrza S. La-
skowskiego, uczestnika powstań śląskich 
ps. Koga, Czesława Wrony, Zygmunta Wa-
cowskiego; uczestników powstania stycz-
niowego: Aleksandra Słomki, Macieja Opa-
towicza, Franciszka Kaweckiego, Mariana 
Wilińskiego oraz żołnierzy września 1939 r., 
w tym m.in. Władysława Bogusza, rotmi-
strza 22 pułku Ułanów Wielkopolskich. 

 W piątek 11 września 2009 r. Urząd Miejski w Za-
wierciu zaprasza do zwiedzenia zawierciańskich nekro-
polii, po których oprowadzą przewodnicy. Jednym z 
głównych punktów w programie będzie oczywiście na 
co dzień zamknięty dla zwiedzających kirkut żydowski 
przy ul. Daszyńskiego 54 w Zawierciu. Na zwiedzają-
cych w godzinach 13.00 – 15.00 przed bramą cmentar-
ną czeka p. Maciej Świderski. 
 Kirkut założono przed 1900 r. Otoczony jest cegla-
nym murem, w części zachodniej – betonowym. Wej-
ście prowadzi przez metalową bramę stojącą pomię-
dzy dwoma parterowymi budynkami zajmowanymi 
niegdyś przez dozorcę (obecnie w ruinie). Do dnia dzi-
siejszego na cmentarzu zachowało się kilkaset macew 
(brak inwentaryzacji) z reliefowymi przedstawieniami, 
pochodzącymi z końca XIX w. Cmentarz nie jest wpisa-
ny do rejestru zabytków woj. śląskiego. W najbliższym 
czasie teren kirkutu ma zostać objęty ochroną w posta-
ci parku kulturowego. 
 Kolejnym punktem zwiedzania będą znajdujące 
się na cmentarzu katolickim krzyże żeliwne upamięt-
niające poległych żołnierzy walczących w bitwach  
I wojny światowej (1914-1918). Na tym samym cmen-
tarzu warta uwagi jest również wydzielona kwatera 
dla ofiar poległych w latach 1914-1920 i we wrześniu 
1939 r. walczących po stronie polskiej. Na szczególną 
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 W sobotę 12 września 2009 r. w godz. 
10.00 – 16.00 Muzeum Miejskie w Żywcu 
otwiera swoje drzwi dla turystów.  Będzie 
można zwiedzić kilka wystaw, które znaj-
dują się w Starym Zamku oraz w starej wo-
zowni  i dawnej stajni.
 Stary Zamek jest najstarszym obiektem 
świeckim w mieście, jego początki sięgają 
XV stulecia. Na przestrzeni XV-XIX w. ulegał 
licznym przekształceniom architektonicz-
nym. Średniowieczny zamek obronny stał 
się rezydencją o charakterze pałacowym. 
Do 1939 r. znajdował się w rękach właści-
cieli Żywca: Mikołaja Strzały, braci Skrzyń-
skich, Komorowskich, dynastii Wazów, Wie-
lopolskich oraz Habsburgów. Od początku 
pełnił funkcje rezydencji właścicieli miasta, 
w XIX w. został przekształcony w placówkę 
urzędową, od 2005 r. jest siedzibą Muzeum 
Miejskiego w Żywcu. 
 W Muzeum warto zobaczyć ekspozycje 
stałe dotyczące historii i tradycji Żywca, 
które ulokowane są  na drugim piętrze 
Starego Zamku. W dziale historii i sztuki 
prezentowane są dokumenty rękopiśmien-
ne dotyczące dziejów miasta. Na uwagę 
zasługuje kolekcja pamiątek cechowych 
(jedna z największych w Polsce) – obe-

słania, pieczęcie, księgi oraz skrzynie. W zabytkowych 
komnatach można oglądać XIX-wieczny, biederme-
ierowski salonik oraz gabinet (okres międzywojenny) 
Karola Stefana Habsburga, właściciela miasta w latach 
1895-1933. Najcenniejsze zbiory muzeum to kolekcja 
sztuki sakralnej pochodząca z Kościoła Św. Krzyża w 
Żywcu: rzeźba - Święta Anna Samotrzecia z ok. 1380 
r. oraz obraz temperowy - Opłakiwanie z poł. XV w. Na 
wystawie prezentowane są także: stroje mieszczan ży-
wieckich, kolekcja obrazów lwowskiego malarza - Jana 
Kazimierza Olpińskiego (1875-1936) zabytkowe meble, 
ikonografia miasta Żywca  oraz pamiątki związane z ży-
wieckimi Habsburgami.
 Wystawa pt. „Konfessaty czyli sądy, wyroki i tortury 
w Żywcu” ma przybliżyć mało znany i pomijany w opra-
cowaniach element historii Żywca w oparciu o zacho-
wany materiał kronikarski i bibliograficzny i ukazać go 
na tle prawodawstwa obowiązującego na przestrzeni 
wieków w Polsce i Europie. W Dziale Etnografii (budy-
nek dawnej wozowni) prezentowana jest wystawa „Kul-
tura ludowa Żywiecczyzny”, na której można zobaczyć 
m.in. kostiumy, maski noworocznych przebierańców 
tzw. jukaców i dziadów, rekwizyty kolędnicze – kozy, 
turonie oraz zdobione gwiazdy oraz tradycyjny, świą-
teczny strój górali żywieckich. Warta uwagi jest również 
wystawa prezentująca faunę Żywiecczyzny, która mie-
ści się w budynku dawnej stajni.

Organizator:
Muzeum Miejskie w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 2
tel. 033 8612124
e –mail: staryzamek@muzeum-zywiec.pl
www.muzeum-zywiec.pl
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ruiny zamku. Uroczystość ta była rów-
nież upamiętnieniem przypadającego 
na 18 kwietnia Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków. Wśród zaproszonych 
przez uczniów gości byli m.in.: dr inż. An-
drzej Mikulski, Burmistrz Ogrodzieńca, 
przedstawiciele samorządu miejskiego, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczycie-
le, uczniowie i lokalne media. Uczniowie 
klasy V b pod kierunkiem Jadwigi Nawary 
zaprezentowali program artystyczny w 
formie krótkich scenek  opowiadających 
wybrane zdarzenia z historii zamku i jego 
władców. Na zakończenie uczniowie prze-
kazali na ręce Burmistrza Ogrodzieńca akt 
adopcji zamku, zobowiązali się do dbania 
o niego i do pogłębiania wiedzy na jego 
temat. Następnie Burmistrz przekazał akt 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, aby 
zawisł na honorowym miejscu w szkole i 
żeby przypominał o konieczności dbania 
o dziedzictwo kulturowe. 5 maja 2009 r. 
uczniowie odwiedzili ROBiDZ w Katowi-
cach i udali się do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zbytków w Katowicach. 14 czerw-
ca 11 uczniów z Ogrodzieńca pojechało do 
Warszawy prezentując swój program na XI 
Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Mło-
dzieżowych CEO. Swój projekt uczniowie 
zaprezentują również 19 września 2009 r. 
w Opolu w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. 

 Program „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują 
zabytki” narodził się w 2001 r. jako wspólne przedsię-
wzięcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutu 
Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 r. działania prowa-
dzone są w ramach programu operacyjnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”. 
Program skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest doskonałą 
propozycją na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Cieszy 
się bardzo dużą popularnością zarówno wśród peda-
gogów, jak i uczniów. Od początku udział wzięło ponad 
2 500 szkół w Polsce, co oznacza, że w prace na rzecz 
ochrony zabytków zaangażowało się blisko 50 000 
uczniów. Program zachęca młodych ludzi do poznawa-
nia przeszłości swojego regionu i kraju. Uczniowie po-
szukują ciekawych zabytków i podejmują się opieki na 
nimi. Współpracując z lokalnymi władzami i instytucja-
mi kultury, poznają ich dzieje i zabiegają o renowację. 
Przede wszystkim uczniowie budzą w sobie zamiłowa-
nie do historii, poszanowanie dla dziedzictwa kulturo-
wego oraz stykają się z potrzebą jego ochrony. 
 W woj. śląskim jak dotąd udział w programie brały 
34 szkoły. W marcu tego roku do programu przystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Żeromskie-
go w Ogrodzieńcu koło Zawiercia. 17 kwietnia 2009 
r. o godz. 12.00 na dziedzińcu Zamku Ogrodzieniec 
w Podzamczu 13 uczniów uroczyście zaadoptowało 

31Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków
40-085 Katowice , ul. Mickiewicza 29
tel. 032 2072401; 0504162824
e-mail: robidz.katowice@kobidz.pl

Zapraszamy do współpracy!
www.ceo.org.pl
www.kobidz.pl

ŚLADY PRZESZŁOŚCI – 
UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI



DZIEDZICTWO
Składzik.pl to wirtualne miejsce wymiany

nauczycielskiego doświadczenia.

Bardzo proste rozwiązanie – każdy

nauczyciel może zamieścić na stronie

www propozycje lekcji, programów

edukacyjnych, tak by inni nauczyciele

mogli z nich skorzystać.

Adres strony: www.kobidz.pl

Ślady przeszłości – dzieci wraz

z nauczycielem zamieniają się w ekipę

badawczo-konserwatorską.

Co z tego wyniknie?

Adres strony: www.ceo.org.pl/slady

„Naród, który nie szanuje swej
przeszłości nie zasługuje na szacunekteraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości”

Józef Piłsudski 

ATLAS
Prace uczestników będą

prezentowane w powstającym

wirtualnym atlasie zabytków

ZABYTKI MILITARNE

Hasło konkursu „Dorzuć swoje! Atlas

zabytków militarnych” ma zachęcać

do zainteresowania się obecnymi

w najbliższej dla uczestników okolicy

obiektami, takimi jak:

• dzieła myśli inżynieryjnej, architektura

obronna (np. grodzisko, forteca, szańce,

bunkier, okopy),

• miejsca pamięci (np. mogiła,

cmentarz żołnierski, pamiątkowy

obelisk, pole bitwy, szczególne miejsce

walk – akcji zbrojnych itp.),

• zabytki ruchome – pojedyncze

zabytki o szczególnej historii, kolekcje

zabytków.

EUROPEJSKIE
DNI DZIEDZICTWA
Każdego roku we wrześniu w niemal 50europejskich państwach obchodzone sąEuropejskie Dni Dziedzictwa (EDD). Celemtego programu jest edukacja historycznai kulturowa przez promowanie regionalnegodziedzictwa jako źródła kultury europejskiej.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny dostępdo zabytków i innych obiektów kultury.
W tym roku temat EDD „Zabytkom naodsiecz! Szlakiem grodów, zamkówi twierdz” zachęca do zainteresowaniasię zabytkami związanymi z obronnością,militariami, a także patriotyzmem.

Tematy z poprzednich lat:• Ludzie gościńca - wędrowcy, pielgrzymi, tułacze
• Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojc-zyzny

KONKURS
DORZUĆ SWOJE!
KROK PO KROKU
a) WYBÓR obiektu.

b) REJESTRACJA na stronie www.ceo.

org.pl/slady

c) KWERENDA informacji na temat

obiektu, np. analiza źródeł (artykułów,

fotografii), wywiad, rozmowa

z konserwatorem zabytków, historykiem.

d) ZADBANIE o obiekt, np. sprzątanie,

naprawa ogrodzenia, stworzenie wystawy

fotograficznej, wykonanie folderu

informującego, napisanie artykułu do

prasy lokalnej itp.

e) Powyższe działania (a, c, d) należy

przedstawić w formie REPORTAŻU

(komiks, gazetka papierowa, film,

prezentacja multimedialna, strona

internetowa)

f ) REPORTAŻ należy przesłać do dnia 17

stycznia 2010 roku, na adres: Fundacja

Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul.

Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa,

z dopiskiem: Konkurs „Dorzuć swoje”.

Pełny regulamin na stronach:

www.edd.com.pl
www.ceo.org.pl
www.kobidz.pl

ORGANIZATORZYKONKURSU
Fundacja Centrum EdukacjiObywatelskiej (CEO)00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/1

Krajowy Ośrodek Badańi Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ)00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Koordynator: Adam Lisieckitel.: 022 826 93 52 wew. 14mail: konkurs@kobidz.pl

Warto odwiedzić:www.ceo.org.plwww.kobidz.plwww.edd.com.pl

w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa 2009

(do 17 stycznia 2010 r.)

EDD TO ŚWIETNE NARZĘDZIE
• ciekawe lekcje dla uczniów
• rozwijanie wiedzy podopiecznych
• pogłębianie swoich zainteresowań, rozwijanie 

własnych pasji
• miło spędzony czas

Szczegółowy program EDD znajdziesz na stronach:

www.edd.com.pl
www.kobidz.pl

Atlas zabytków militarnych

Konkurs dla dzieci i młodzieży
DORZUĆ SWOJE!

NAUCZYCIEL
„Mój uczeń naukowcem?”Tak!

Przekazując wiedzę i pasjęnauczyciel pomaga młodymludziom w wyborze drogi.

DZIEDZICTWO
Tożsamość to odpowiedź na pytanie:

kim jesteśmy? Bez niej trudno mówić

o współpracy na rzecz przyszłości.

Fundamentem tożsamości jest

dziedzictwo kulturowe.

„Nie ma większego bogactwa
w narodzie nad światłych obywateli”

Jan Paweł II



Europejskie Dni Dziedzictwa

Zabytkom na odsiecz!

Szlakiem grodów,

zamków i twierdz

12-20.09.2009
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