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Bielawa

Głębowice

10 września | godz. 15.00
„Przewodnik po Bielawie” – wycieczka historyczna. Wycieczkę poprowadzi historyk dr Rafał Brzeziński, autor pierwszego Przewodnika
po Bielawie. Trasa obejmuje najciekawsze obiekty znanych światowych architektów.

Bierutów

10 września | godz. 16.00
Zwiedzanie zespołu poklasztornego – m.in. klasztornego refektarza, biblioteki, podziemi, ogrodu ziołowego w wirydarzu oraz wieży
kościelnej, w której zorganizowano ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną.
16 września | godz. 17.00
Pomiędzy Głębowicami a Trzcinicą Wołowską znajduje się siedem kapliczek poświęconych siedmiu boleściom Matki Bożej.
Zapraszamy na spacer połączony z nabożeństwem ku jej czci.

16 września | godz. 15.00
Uroczyste obchody 15-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa-Przyszłość. Prelekcje na temat dziejów Stowarzyszenia wygłoszą Ewa Powąska, Zygmunt Fedyk i Andrzej Woźniak.

Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu, Grodowiec 24, 59-150 Grębocice

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 19 b

Zespół poklasztorny Ojców Karmelitów, Głębowice 46

Dom Ziemi Bierutowskiej, ul. Przyjaciół Żołnierza 14 A

Głogów

„Bierutów wczoraj i dziś” – wykład dr Agnieszki Lisowskiej na temat zabytków architektonicznych; prezentacja multimedialna miasta
na starych pocztówkach z kolekcji Renaty Bińkowskiej; prezentacja przedwojennych zdjęć z kolekcji Piotra Sawickiego. Zwiedzanie.

9 września | godz. 13.00
Zwiedzanie sanktuarium i wykład poświęcony XVII-wiecznej barokowej ambonie. Spotkanie poprowadzi Maciej Iżycki.

Boguszyce

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

Izba Pamięci Gminy Oleśnica, Boguszyce 63
15 września | godz. 10.00–15.00
16 września | godz. 15.00–20.00
„Krajobraz dziedzictwa Gminy Oleśnica”
Projekcje filmowe oraz warsztaty na temat dawnych narzędzi pracy wraz z interaktywnymi prezentacjami. Będzie można spotkać
właścicieli kolekcji przedmiotów przywiezionych przez przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich po 1945 r. na teren gminy.
Powstanie film Z tej mąki będzie chleb.

9 września | godz. 15.00
„Odkrycia archeologiczne a dziedzictwo krajobrazu kulturowego Głogowa” – wykład, zwiedzanie Sukiennic i Bloku Koszarowego.
Spotkanie poprowadzi archeolog Zenon Hendel.
Zamek Czerna, ul. Zamkowa 1, Czerna, 67-231 Żukowice
10 września | godz. 12.00–18.00 (zwiedzanie), godz. 16.00 (wykład)
Zwiedzanie Zamku w Czernej i wykład prof. UAM Beaty Frydryczak, filozofki kultury i teoretyczki sztuki zajmującej się m.in. estetyką
krajobrazu.

Bolesławiec

Gorzanów

16 września | godz. 12.00
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym na obiekt architektoniczny, pomnik lub pomnik przyrody.

10 września | godz. 12.00
„Grafenort – Gorzanów. Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – wystawa związana z utraconymi, zniszczonymi i zdewastowanymi obiektami, detalami i zapomnianymi wątkami kulturowymi.

Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8

Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta, ul. Kutuzowa 14

Bolków

Jawor

Muzeum Zamek Bolków, ul. Zamkowa 1
16 września | godz. 12.00–18.00
XVII-wieczny piknik historyczny nawiązujący do wydarzeń wojny trzydziestoletniej i jej wpływu na krajobraz.
16–17 września | godz. 9.00–18.00
Wystawa „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – Zamek Bolków na przestrzeni dziejów”.

Bukowiec

Dolina Pałaców i Ogrodów, założenie pałacowo-parkowe, ul. Robotnicza 9
9–10, 16–17 września | godz. 10.00–17.00
Zwiedzanie pałacu, Artystycznej Stodoły, herbaciarni, mauzoleum i wieży widokowej.
Atrakcje w Artystycznej Stodole: „Odkryj Bukowiec z Redenami” – film mappingowy, makieta założenia pałacowo-parkowego
w Bukowcu, wystawy stałe: „W hołdzie przyrodzie. Ogród angielski w Bukowcu”, „Znani goście Bukowca”, „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej. Działalność hrabiny Friederike von Reden” wraz z filmem o działalności hrabiny.
9 września | godz. 16.00 – koncert.
16–17 września | godz. 10.00–17.00
„W gościnie u hrabiny von Reden: Jesień ze sztuką w Bukowcu” – IV edycja – seminaria, wystawy, spotkania, konferencje, wieczór poetycki.
16 września | godz. 16.00 – koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Bystrzyca Kłodzka

16 września | godz. 10.00–15.00
godz. 10.00–11.00 – „Jak budowano Kościół Pokoju” – wystawa.
godz. 11.00–12.00 – zwiedzanie kościoła z przewodnikiem.
godz. 12.00–15.00 – „Malowanie na gontach” – warsztaty plastyczne (rezerwacja miejsc – tel. 516 493 990,
e-mail: anielapietruszczak@gmail.com).

Jaworzyna Śląska

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4
16–17 września | godz. 11.00
Spacer po kolejowych atrakcjach Jaworzyny Śląskiej – muzeum i dworcu kolejowym (rezerwacja miejsc – tel. 692 407 401,
e-mail: rezerwacje@muzeatechniki.pl).

Jelenia Góra-Cieplice
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11 A

„Krajobraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cieplic”.
16 września | godz. 10.00–13.00
Wycieczka z przewodnikiem po parku Zdrojowym. Joanna Mielech i Bożena Gramsz poprowadzą przez park Zdrojowy. Zapoznają zwiedzających z historią i budowlami oraz z rosnącymi tam roślinami i żyjącymi zwierzętami.
17 września | godz. 10.00–13.00
Wycieczka z przewodnikiem po parku Norweskim. Stanisław Firszt i Czesław Narkiewicz poprowadzą przez park Norweski. Zapoznają
zwiedzających z historią i budowlami oraz z rosnącymi tam roślinami i żyjącymi zwierzętami.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, pl. Wolności 16
16 września | godz. 12.00
„Architektura regionalna Ziemi Kłodzkiej” – wykład i prezentacja.

Ciechanowice

Jelenia Góra-Jagniątków

Pałac Ciechanowice, Ciechanowice 21 A

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”, ul. Michałowicka 32

9–10 września | godz. 10.00–17.00
Zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowego Pałacu Ciechanowice.

16 września | godz. 15.00
„Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej” – otwarcie wystawy fotograficznej.

Dobków

Kamieniec Ząbkowicki

Kraina Wygasłych Wulkanów – Góry i Pogórze Kaczawskie:

Pałac Marianny Orańskiej, ul. Zamkowa 9

Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 98, 59-550 Wojcieszów
9 września | godz. 10.00–14.00 – wycieczka szlakiem dawnego górnictwa. Zbiórka na parkingu przy sklepie Dino.
Rezerwacja miejsc ‒ tel. 75 6171468, szczegółowe informacje: www.sudeckazagroda.pl.
Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków 66, 59-540 Świerzawa

16 września | godz. 10.00–17.00
„Pożegnanie lata z Marianną Orańską” – zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego, koncerty, występy artystyczne regionalnych
twórców, zapoznanie turystów z lokalnym krajobrazem, drzewostanem parku i dziedzictwem Marianny Orańskiej (rezerwacja
miejsc ‒ tel. 602 756 152, e-mail: gcikamzab@o2.pl).

Karpacz

10 września | godz. 10.00–17.00
Samodzielne zwiedzanie oraz rodzinna gra terenowa w Ekomuzeum Rzemiosła.
godz. 12.00–13.30
Zwiedzanie z przewodnikiem. Rezerwacja miejsc ‒ tel. 75 6171468, szczegółowe informacje: www.sudeckazagroda.pl.
Młyn Wielisław, ul. Młyńska 9/2, 59-540 Sędziszowa
16 września | godz. 10.00–14.00
„Tajemnice Wielisławki” – wycieczka terenowa po dawnym wulkanie. Rezerwacja miejsc – tel. 75 7126057, szczegółowe informacje:
www.sudeckazagroda.pl.
Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków 66
17 września | godz. 10.00–17.00
Samodzielne zwiedzanie oraz rodzinna gra terenowa w Ekomuzeum Rzemiosła.
godz. 12.00–13.30
Zwiedzanie z przewodnikiem. Rezerwacja miejsc ‒ tel. 75 6171468, szczegółowe informacje: www.sudeckazagroda.pl.

Dobroszyce

Pałac, ul. Wojska Polskiego 25
10 września | godz. 12.00–18.00
„Dziedzictwo krajobrazu – krajobraz dziedzictwa” – wystawa, „Dla każdego coś dobrego” – Jarmark Lokalnych Twórców i Producentów,
„Dzieje zamku w Dobroszycach” – Quest Wyprawa Odkrywców, zwiedzanie zamku z kustoszem, loteria fantowa, animacje oraz zabawy
dla dzieci i młodzieży, konkursy, gry zręcznościowe.

Duszniki-Zdrój

Muzeum Papiernictwa, ul. Kłodzka 42
10 września | godz. 11.00–15.00
„Namalujmy panoramę naszego miasta”. Cennych informacji udzieli dusznicki artysta plastyk Władysław Kolbusz. Zwiedzający obejrzą
też wystawę jego dzieł.

Dzierżoniów

Deptak, ul. Konstytucji 3 Maja
16–17 września – wystawa czynna całą dobę.
„Wczoraj i dziś Krummhübel – Karpacz” to wystawa plenerowa prezentująca unikatowe fotografie przedwojennego Krummhübel
oraz ujęcia tych samych miejsc i obiektów z dzisiejszego Karpacza.
W razie złej pogody wystawa przeniesiona zostanie do auli Zespołu Szkół przy ul. Konstytucji 3 Maja 48 A.
Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Kopernika 2
9 września | godz. 17.00
„Krajobraz karkonoski” – prelekcja Antoniego Witczaka. Autor poruszy zagadnienia zmian w krajobrazie karkonoskim spowodowanych
działaniami człowieka. Na przezroczach pokaże m.in. zamki, pałace, dwory, ogrody pałacowe i schroniska karkonoskie.
Skarbiec Ducha Gór – Galeria Produktu Lokalnego, ul. Konstytucji 3 Maja 25
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” w twórczości artystów – Beaty Makutynowicz i Rafała Kotylaka.
9–10 września | godz. 11.00–18.00 – wystawa zdjęć Rafała Kotylaka.
16–17 września | godz. 11.00–18.00 – wystawa prac Beaty Makutynowicz.

Kłodzko

Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4
16 września | godz. 14.00–17.00
„Krajobraz bez synagogi”.
godz. 14.00
„Śladami kłodzkich Żydów” – gra miejska. Wędrówka po mieście w poszukiwaniu śladów materialnych i kulturowych związanych
z kłodzkimi Żydami. Miejsce zbiórki uczestników gry – dziedziniec muzeum.
godz. 16.00
Prelekcja z pokazem multimedialnym prezentującym unikatowe archiwalne zdjęcia kłodzkiej synagogi w momencie pogromu nocy
kryształowej. Zostaną one uzupełnione materiałami niemieckiego artysty Gerharda Roesego. Prowadzenie – Henryk Grzybowski.

Kowary

Dom Tradycji Miasta Kowary, ul. Górnicza 1

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30
10 września | godz. 15.00
„Dzierżoniów – krajobraz dziedzictwa”. Wykład poświęcony charakterystycznym dla miasta pejzażom, przybliży też historię obiektów
tworzących panoramę miasta, a zwłaszcza ich zwieńczeń, które obchodzą w tym roku swoje 400-lecie.
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Kościół Pokoju, Park Pokoju 2

Europejskie Dni Dziedzictwa
Wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej

9 września | godz. 11.00–15.00
„Zabawa z przyrodą: wyklejamy obrazy z liści i kwiatów” – warsztaty, które poprowadzi Barbara Sokołowska.
Spotkanie z Aliną Pawłowską, autorką serii książeczek ilustrowanych liściakami.
10 września | godz. 11.00–15.00
„Fotografia nietypowa w krajobrazie” – wystawa. Spotkanie z autorem zdjęć Janem Nowakiem.

Patronat honorowy

Ogólnopolski koordynator EDD

Dolnośląski koordynator EDD

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

16–17 września | godz. 11.00–15.00
„44. Festiwal Sztuki Włókna” – wystawa. Najstarsze polskie spotkanie artystów zajmujących się tkaniną unikatową oraz ekspozycja
w ogrodzie makatek z byłej Fabryki Dywanów „Kowary”.
16 września | godz. 12.00
Koncert. Na 100-letnim fortepianie zagra Fryderyk Pacak.

Krzyżowa

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7
9–10, 16–17 września | godz. 11.30
Oprowadzenie po terenie fundacji – poznanie wydarzeń, które wpłynęły na krajobraz Krzyżowej, m.in. wycieczka na Wzgórze Cmentarne,
zwiedzanie pałacu oraz wystawy „Odwaga i pojednanie”. Miejsce zbiórki: schody przed pałacem.

Kudowa-Zdrój

Kraszowicka Zagroda, ul. Kraszowicka 46
9–10, 16–17 września | godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty oraz pokaz wypieku chleba i podpłomyków tradycyjnymi metodami,
degustacja. Pokaz dawnych sprzętów, tradycje i obrzędy związane z chlebem. Początek o godz. 9.00 i 11.00. Zajęcia trwają ok. 1,5
godziny (rezerwacja miejsc – tel. 512 189 880, 505 509 119, e-mail: biuro@zagroda.edu.pl).
Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty oraz pokazy ginących zawodów: garncarstwa i kowalstwa. Początek
o godz. 13.00, 15.00, 17.00. Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny (rezerwacja miejsc – tel. 512 189 880, 505 509 119, e-mail: biuro@zagroda.edu.pl).
Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida, ul. Franciszkańska 18
16 września | godz. 9.00–16.00
„Opatroom – pułapka cystersa… Odkryj wnętrze dawnego pałacu cystersów”.
Cykl spacerów po zabytkowym pałacu opatów cysterskich, w którym mieści się biblioteka. Spacery będą zwieńczone wizytą w escape
roomie zlokalizowanym w podziemiach (rezerwacja miejsc – tel. 74 640 09 46, e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl).
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna 14
9 września | godz. 14.00–16.00
„Drewniana architektura ludowa Pogórza Sudeckiego” – prelekcja i prezentacja multimedialna. Degustacja chleba wiejskiego pieczonego
na terenie muzeum.

Męcinka

9 września | godz. 12.00
„Huta Idy i Marii koło Żarowa. Krajobraz dziedzictwa” – prelekcja.
godz. 14.00–15.30
„Klucz do Śląska – dzieje oblężeń twierdzy świdnickiej w XVIII wieku” – wykład i prezentacja multimedialna świdnickiego historyka
Sobiesława Nowotnego.
Wieża ratuszowa, ul. Wewnętrzna 4 (Rynek)

Park Krajobrazowy „Chełmy”, Męcinka 27
10 września | godz. 13.00–18.00
„Skarb Lasu Mnichów – XVIII-wieczna droga krzyżowa jako element krajobrazu”.
godz. 13.00 Spotkanie w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Możliwość zapoznania się z dziedzictwem cysterskim dotyczącym regionu
i jego wpływem na krajobraz.
godz. 13.15 Wspólna wędrówka – pielgrzymowanie szlakiem cysterskim.
godz. 14.00 Nabożeństwo drogi krzyżowej w oparciu o dziedzictwo kapliczek z 1740 r.
godz. 15.00 Spotkanie na szczycie góry zakończone eucharystią.
godz. 16.00–18.00 Piknik u podnóża góry przy sztolni „Rudolf” i prelekcja na temat zmian krajobrazu dokonanych przez cystersów.

Mokrzeszów

17 września | godz. 9.00
Przy owczarni – start wycieczki pieszej do Jeziorka Daisy. Zwiedzanie ruin pozostałych po wapiennikach i dawnym dworku myśliwskim.
Na koniec ognisko przy wiacie turystycznej w Leśnictwie Witoszów (rezerwacja miejsc ‒ tel. 783 295 112, e-mail: malwina.bonkol@
wroclaw.lasy.gov.pl).

Mysłakowice

9–10, 16–17 września | godz. 10.00–20.00
„Oko w oko z Hermesem, czyli panoramy Świdnicy i księstwa świdnicko-jaworskiego z wieży ratuszowej”. Zwiedzanie.
Dla grup zorganizowanych konieczna rezerwacja miejsc ‒ tel. 730 796 626, e -mail: wieza@ks-j.pl.
16 września | godz. 12.00
„Widok z wieży” – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, wernisaż wystawy.

Świerzawa

Wieża widokowa w Podgórkach
16 września | godz. 16.00
Wieża widokowa w Podgórkach, zabytek z XVI w., to miejsce imprezy „Biała Dama”, podczas której odbywają się wybory tajemniczej
damy – ducha. Występy teatrów amatorskich, prezentacje wokalne i muzyczne.
Kościół pw. św. Jana i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Złotoryjska 25
17 września | godz. 16.00
Koncert muzyki dawnej w murach kościoła z XIII w.

Święta Katarzyna

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Daszyńskiego 29
9 września | godz. 16.00
„Karkonosze moje miejsce” – otwarcie wystawy fotograficznej. Na wystawie obejrzeć można prace Izy Opali, Cezarego Jackowskiego,
Grzegorza Truchanowicza, Sławka Podgórnego, Rafała Kotylaka oraz Jordana Plisa.

Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Główna 82
9 września | godz. 15.00
„Krajobraz historią pisany – historyczna gra terenowa” (rezerwacja miejsc ‒ tel. 694 527 004, e-mail: bpswkatarzyna@kultura-siechnice.pl).

Niemcza

Wałbrzych

17 września | godz. 11.45
„Miasto na grodzie – Niemcza: gród czy miasto?” – otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa:
„Krótki rys historyczny wydarzeń dotyczących dziejów powstania makiety średniowiecznego grodu Niemczy” – Renata Kukuła, prezeska
Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej.
„Etapy renowacji makiety średniowiecznego grodu Niemczy” – Edyta Mielnik, koordynatorka zadania, członkini TMNiZN.
Przejście do Galerii Milenijnej (obok kościoła): prezentacja makiety oraz wystawy „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu
Niemczy”.

8 września | godz. 12.00–13.30
„W poszukiwaniu kwiatu paproci” – zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci w wieku 10–13 lat (rezerwacja miejsc – tel. 74 6670916,
e-mail: muzeum@starakopalnia.pl).
8 września | godz. 17.00
Wernisaż wystawy minerałów i skamielin.
10 września | godz. 11.00–13.00
15 września | godz. 13.30–14.30
Spacer śladami wałbrzyskiego przemysłu. Start z terenu Starej Kopalni (rezerwacja miejsc – tel. 74 6670916, e-mail: muzeum@
starakopalnia.pl).
15 września | godz. 10.00–11.30, 11.30–13.00
Warsztaty kartograficzno-krajobrazowe. Zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów. Połączone ze zwiedzaniem Starej Kopalni (rezerwacja miejsc – tel. 74 6670916, e-mail: muzeum@starakopalnia.pl).

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29

Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny, Rynek, oraz Galeria Milenijna przy kościele

Oborniki Śląskie

Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26
15 września | godz. 11.00
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – wystawa prac plastycznych przygotowana przez uczniów technikum z Powiatowego
Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich.

Oleśnica

Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1
16 września | godz. 12.00
„Śladami dawnych leśniczan – Zamek Leśnicki w krajobrazie Śląska” – spacer.

Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, ul. Bociania 11
9, 16 września | godz. 11.00–13.00
Spacer miejski z przewodnikiem (rezerwacja miejsc – tel. 71 7165223, e-mail: ewa.mielcarek@muzeum.olesnica.pl).
W związku z obchodzonym w Oleśnicy Rokiem Czeskim podczas zwiedzania odkryjemy materialne ślady panowania czeskiej dynastii
Podiebradów w krajobrazie miasta.

Oława

Dawna zajezdnia tramwajowa nr V „Popowice”, ul. Legnicka 65
9 września | godz. 10.00–15.00
Zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem o godz.: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15.
Odjazdy tramwaju Konstal 4N1 z 1960 r. z pl. Teatralnego o godz.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Ratusz oraz teren miasta (trasa spaceru)
16 września | godz. 11.00
„Dziedzictwo kulturowe ziemi oławskiej” – spacer z przewodnikiem, początek pod ratuszem.
godz. 16.00
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego połączone z wystawą prac konkursowych. „Nieznane okolice powiatu oławskiego” – spotkanie z autorem przewodnika rowerowego.

Proboszczów

Wygasły wulkan Ostrzyca Proboszczowicka, plac biwakowy u podnóża Ostrzycy
15 września | godz. 10.00–13.00 – wycieczka.
Ostrzyca Proboszczowicka – Królowa Polskich Wygasłych Wulkanów, zwana śląską Fudżi-jamą, Szczytnicą lub Ostrą Górą, zaprasza do
odwiedzenia najpiękniejszego stożka powulkanicznego w Polsce.

Rębiszów

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Barbary
„Krajobraz dziedzictwa Rębiszowa”.
10 września | godz. 10.00
Opowiemy o losach reemigrantów z Bośni. Wyjaśnimy, jak to się stało, że Polacy z Galicji osiedlili się w bośniackich górach, a następnie
trafili na Dolny Śląsk.
17 września | godz. 10.00
Nawiążemy opowieściami do obchodzonej w tym roku pięćsetnej rocznicy reformacji. Wyjaśnimy, dlaczego kościół parafialny został
wybudowany jako świątynia protestancka, a także wspomnimy o innych pamiątkach architektonicznych, które pozostawili po sobie
protestanci zamieszkujący nasz region.

Stara Morawa

Wapiennik „Łaskawy Kamień”
9 września | godz. 18.00
„Wieczorne dzwony w Łaskawym Kamieniu”.
Muzyka dzwonów z japońskiego gongu towarzyszy przechodzącym aleją parkową do wnętrz wapiennika stworzonych przez Karla
Friedricha Schinkla, w którym znajdują się pracownia druku artystycznego i wystawa szkła.

Stary Gierałtów

Wiata pod Bocianem, obok remizy strażackiej.
9, 16 września | godz. 11.00
Spacer krajoznawczy z przewodnikiem sudeckim. Przejście do trzech zadaszonych punktów widokowych, po drodze informacje
o najciekawszych miejscach i zabytkach wsi.

Struga

9 września | godz. 11.00, 13.30
Zwiedzanie Centrum Poznawczego połączone ze spacerem po Terenach Wystawowych (rezerwacja miejsc: www.centrumpoznawcze.pl).
Hala Targowa, ul. Świętego Ducha – start rajdu
9 września | godz. 10.00
„Odra – rzeka wielu pokoleń” – rajd miejski – trasa piesza i rowerowa.
Trasa piesza: Hala Targowa – most Piaskowy – Wyspa Słodowa – Ostrów Tumski – most Pokoju – most Grunwaldzki – Wybrzeże Wyspiańskiego – przystań Zwierzyniecka.
Trasa rowerowa: Hala Targowa – most Piaskowy – Wyspa Słodowa – mosty Warszawskie – śluza Zacisze – mosty Jagiellońskie – jaz Bartoszowice – przystań Zwierzyniecka.
pl. Jana Pawła II (obok fontanny Walka i Zwycięstwo)
16 września | godz. 10.30
„Od placu Jana Pawła II do nieistniejącego dawnego kościoła św. Pawła – tu zaszła zmiana” – wycieczka piesza. Wycieczka tematyczna
wzdłuż ul. Legnickiej do Dolmedu – m.in. relikty dawnej Bramy Mikołajskiej, Akademia Muzyczna, tereny dawnego cmentarza Centralnego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, schron – Muzeum Współczesne, instalacja „Pociąg do nieba”, Dolmed (40 lat od otwarcia)
w miejscu dawnego kościoła św. Pawła.
Klecina, Krzyki (osiedla), park Południowy
Końcowy przystanek tramwajowy na Krzykach, ul. Powstańców Śląskich (przed wiaduktem kolejowym) – start.
16 września | godz. 10.00
Spacer na trasie: park Południowy, ul. Karkonoska, gmach Radia i Telewizji, cmentarz Oficerów Radzieckich, Partynice (Tor Wyścigów
Konnych), park Kleciński (posiadłość Juliusa Schottländera).
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1
9 września | godz. 10.00
„Historia zapisana w krajobrazie” – gra miejska. Gmach główny Uniwersytetu, III piętro, sala 336 – start. Obszar Starego Miasta i jego
najbliższego otoczenia (rezerwacja miejsc – e-mail: wojciech.jurkowski@uwr.edu.pl).
Konwent Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Traugutta 57/59
17 września | godz. 11.30–18.30
godz. 11.30
Msza św. w intencji Fundatorów, Darczyńców i Sympatyków Konwentu i Hospicjum Bonifratrów.
godz. 12.30, 16.00, 18.30
Zwiedzanie kościoła i krypty z przewodnikiem.
„Bonifraterskie krajobrazy” – prelekcje:
godz. 17.00–17.30 „Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem, czyli skąd się biorą bonifratrzy…” – br. lek. Łukasz Dmowski.
godz. 17.30–18.30 „Ogrody ŻYCIA u Bonifratrów” – dr Beata Lejman, prof. dr hab. Alina Drapella-Hermansdorfer.
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113
16 września | godz. 15.00
„Dolnośląskie zabytki w Polsce Ludowej” – wykład dr Adriany Merty-Staszczak.
godz. 17.00 Plenerowy piknik sąsiedzki.

Pałac Struga, ul. Wiejska 2
16–17 września | godz. 11.00–20.00
Jarmark regionalny – produkty spożywcze i rękodzieło.
16 września | godz. 18.00
Festiwal Teatralny. Spektakl Teatru Aftycznego (rezerwacja miejsc ‒ tel. 509 598 111, e-mail: chmura@palacstruga.pl).
17 września | godz. 18.00
„Niewidzialne miasto. Mity i fakty w znikającym Wrocławiu”, Hannibal Smoke – prelekcja. Rezerwacja miejsc ‒ tel. 509 598 111, e-mail:
chmura@palacstruga.pl.

Syców

Muzeum Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5, I piętro, sala 116
16 września | godz. 12.00
„Od wschodu do zachodu słońca. Śnieżka widziana oczami artystów i turystów” – prelekcja Barbary Przerwy.
17 września | godz. 13.00
„Nowy Targ we Wrocławiu i jego kolejne przekształcenia na przestrzeni dziejów” – wykład Michała Pieczki.
Muzeum Odry, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wybrzeże Wyspiańskiego 27
16–17 września | godz. 10.00–18.00
Wirtualny spacer po statkach Muzeum Odry (barka Irena), maszynowni i kotłowni (HP Nadbor), maszynowni i siłowni energetycznej
(DP Wróblin). Projekcje filmowe, wystawa „Dzieci Odry”, wystawa „Statki i ludzie” (barka Irena). Wystawa „Zabytki techniki Odrzańskiej
Drogi Wodnej” (DP Wróblin).
godz. 12.00
Warsztat modelarski dla dzieci: sklejamy model Nadbora – świadka dni chwały Odrzańskiej Drogi Wodnej (DP Nadbor).
16 września | godz. 17.00
Spotkanie z poezją i literaturą odrzańską w wykonaniu teatru Ekostudio z Opola (barka Irena).

Park Miejski

10 września | godz. 13.00–18.00
VIII Jarmark Regionalny. „Sycowski park na przestrzeni dziejów” – wystawa.
Po zakończeniu jarmarku wystawa zostanie przeniesiona do Muzeum Regionalnego w Sycowie.

Szklarska Poręba

Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów – Muzeum Karkonoskie, ul. 11 Listopada 23
9–10 września | godz. 9.00–16.30
Zwiedzanie wystaw stałych: „Karkonoski Duch Gór”, „Schronisko górskie z przełomu XIX i XX w.”, „Kolonie artystyczne Szklarskiej Poręby” oraz wystawy czasowej: „Obrazy Wlastimila Hofmana ze zbiorów mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Plener malarski inspirowany
twórczością Wlastimila Hofmana.
ul. Turystyczna 25 A – wyciąg na Szrenicę
16 września | godz. 10.00
Wycieczka. Początek przy dolnej stacji wyciągu. Trasa zostanie poprowadzona szlakami turystycznymi Szklarskiej Poręby i Karkonoszy.
Trasa średnia, przejście trwa ok. 6 godzin.

Szklary-Huta

Kopalnia, Szklary-Huta 24
10 września | godz. 11.15, 12.15, 13.15
Zwiedzanie Podziemnej Trasy Edukacyjnej, omawianie cennych minerałów naturalnie występujących w kopalni (rezerwacja miejsc –
tel. 784 721 071, e-mail: kopalniaszklary@wp.pl).

Ścinawka Górna

9 września | godz. 12.00
„Dawny Tur, Żubr i Niedźwiedź, puszcz imperatory”. Nazwy zwierząt w Polskim Języku Migowym
(rezerwacja miejsc – tel. 71 7550651 do 655, e-mail: edukacja-mpt@ossolineum.pl).
godz. 16.00
„O tem-że dumać na paryskim bruku. Szkatuła z rękopisem”
(rezerwacja miejsc – tel. 71 7550651 do 655, e-mail: edukacja-mpt@ossolineum.pl).
16 września | godz. 12.00
„Geranium, lewkonia, astry i fiołki”. O roślinach w Panu Tadeuszu. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci w wieku 3–6 lat
(rezerwacja miejsc – tel. 71 7550651 do 655, e-mail: edukacja-mpt@ossolineum.pl).
godz. 16.00
„Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała”. Kosmetyki w XIX w.
Warsztaty mydlarskie dla dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają własne naturalne mydła
(rezerwacja miejsc – tel. 71 7550651 do 655, e-mail: edukacja-mpt@ossolineum.pl).

Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
9–10, 16–17 września | godz. 9.30–16.00
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – na wystawie zwiedzający obejrzą specjalnie wybrane znaczki pocztowe oraz małe
formy graficzne.
Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Wystawowa 1

Zamek Sarny, Ścinawka Górna 40 e
9–10, 16–17 września | godz. 10.00–18.00
Zwiedzanie zamku. Zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy prezentującej zmieniającą się sylwetkę tego XVI-wiecznego zabytku
i jego znaczenia w krajobrazie.

Świdnica

Flesza Nowomłyńska, okolice al. Brzozowej i ul. Śląskiej
9 września | godz. 10.00
„Krajobraz dawnej twierdzy świdnickiej – spacer z przewodnikiem śladem dawnej twierdzy, prezentacje historycznych regimentów
i rekonstrukcja historycznej bitwy”.
Katedra, pl. św. Jana Pawła II
9 września | godz. 10.00–11.00
Ogrody wokół katedry. Rzeźby, epitafia i architektura katedry od strony południowej – oprowadzenie. Zbiórka na placu przed katedrą.
Kościół Pokoju, pl. Pokoju 6
16 września | godz. 18.30
„Wieczorne spotkanie na placu Pokoju”. Rozpocznie się przed dzwonnicą – krótkim plenerowym koncertem karylionowym. Następnie
w kościele spotkanie z ks. biskupem Waldemarem Pytlem i rozmowa na temat dziedzictwa reformacji. „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie” – zwiedzanie wystawy. Koncert na organy z Kościoła Pokoju.

Ogólnopolski patronat medialny

Wrocław
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17 września | godz. 11.00
„O artystycznych interwencjach w krajobrazie Wrocławia” – wykład Alicji Abramowicz.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37
Dwa spotkania przybliżające historię Ossolineum oraz jego miejsce w polskim krajobrazie kulturowym.
Wystawa „200 lat Ossolineum. 1817–2017”.
16 września | godz. 12.00
„Zapamiętane, zapomniane… Jubileuszowa odsłona wystaw ossolińskich ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego”
– po wystawie plenerowej oprowadzi dr Małgorzata Skotnicka-Palka.
godz. 16.00
„Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum” – wykład wygłosi prof. Maciej Matwijów.

Złoty Stok

Kopalnia Złota – Sztolnia Ochrowa, ul. Złota 7
9, 16 września | godz. 9.00–12.00
Zwiedzanie z przewodnikiem najpiękniejszej sztolni w Górach Złotych. Czas zwiedzania ‒ ok. 30 minut.
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