
Europejskie Dni Dziedzictwa

Wojewódzka Inauguracja 

Dni Dziedzictwa

17.09.2016 r. - SOBOTA
18.00 Arcydzieła Davida Vinckboonsa – 

prezentacja obrazów z kręgu artysty, 
prelekcje historyków sztuki z Muzeum 
Ostrawskiego i Muzeum Narodowego w 
Szczecinie. Arsenał - Muzeum Ziemi 
Prudnickiej ul. Bolesława Chrobrego 5 
w Prudniku 

David Vinckboons – malarz flamandzkiego pochodzenia  
żyjący na przełomie XVI i XVII w. Jego dzieła cieszyły się ogromnym 
wzięciem, a sam artysta stał się jednym z najpopularniejszych 
malarzy tworzących w Holandii. Vinckboons specjalizował się 
w malowaniu pejzaży oraz scen z życia ówczesnych chłopów 
i mieszczan. 
W zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej znajduje się obraz 
przedstawiający jarmark, który przypisywany  jest Davidowi 
Vinckboonsowi. Stanowi jeden z najcenniejszych eksponatów 
placówki. W polskich zbiorach niewiele jest dzieł związanych 
z artystą. Jeden znajduje się w Prudniku, drugi w zasobie Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. Dość wspomnieć, że posiadaniem dzieł 
ze szkoły Vinckboonsa mogą się poszczycić takie miasta jak 
Amsterdam, Drezno, Haga, Monachium i Wiedeń.
Tymczasem w Muzeum w Ostrawie (Czechy) znajduje się obraz 
do złudzenia przypominający Jarmark, ten ze zbiorów Muzeum 
w Prudniku. Jaka tajemnica łączy te dwa dzieła? Na to i inne pytania 
poszukają odpowiedzi najwybitniejsi znawcy tematu: dr Dariusz 
Kacprzak z Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz dr David Majer 
z Ostrawskiego muzeum

>>>

>>> 

18.09.2016 r. - NIEDZIELA
10.00-16.00 Prudnickie wieże – bezpłatne zwiedzanie 

Wieży Woka i Wieży Katowskiej
ź10.00-18.00  W duchu tradycji tkackich - dzień 

otwarty w hali po prudnickich 
zakładach tekstylnych przy ul. Nyskiej 

Ginące zawody - prezentacja i warsztaty ręcznego 
tworzenia projektów tkackich (tworzenie i malowanie motywów 
ozdobnych obrusów/ręczników, przenoszenie ich na kratkówkę), 
warsztaty tkackie; Człowiek z kijem, desenator, wykończalnik, 
farbiarz i inni – słów kilka o wybranych zawodach  w zakładach 
tekstylnych – spotkanie i rozmowy z byłymi pracownikami ZPB 
„FROTEX”;
Reklama dźwignią handlu – rekonstrukcja stoiska 
reklamowego prudnickich zakładów tekstylnych, które 
eksponowano na targach w kraju i za granicą, pokaz spotu 
reklamowego zakładu z lat 90. XX wieku
Projekcja filmów wykonanych w ZBP FROTEX – nagrania 
przedstawiają m.in. pracę maszyn tkackich i funkcjonowanie 
Zakładów 

>>>
>>>  

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Gmina Prudnik 
   Narodowy Instytut Dziedzictwa 

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi 
   Muzeum Ziemi Prudnickiej 

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
Franciszkanie z Prudnika-Lasu

Prudnicki Ośrodek Kultury

Partnerzy: 
Szkoła Językowa Smart, Nadleśnictwo Prudnik

Patronat: 
Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
 Marszałek Województwa Opolskiego

Burmistrz Prudnika

więcej na: www.edd.nid.pl oraz www.muzeumprudnik.pl

kontakt: Muzeum Ziemi Prudnickiej 
ul. Bolesława Chrobrego 5, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 80 60 e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl

MUZEUM
ZIEMI PRUDNICKIEJ

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Prudnickiej Patronat medialny



09.09.2016 r. - cd.  PIĄTEK
19.00 otwarcie wystawy stałej „Spojrzenie  

przez gardinkę. Wielokulturowość 
Górnego Śląska na przykładzie 
Ziemi Prudnickiej”.  Muzeum Ziemi 
Prudnickiej ul. Bolesława Chrobrego 5

>>>
splotły się pierwiastki polskie, czeskie, niemieckie, austriackie 
i żydowskie. Ta różnorodność zawsze była wyróżnikiem Górnego 
Śląska. Wielokulturowość nieodzownie wiąże się ze zmianami, 
niekiedy nagłymi i trudnymi. Jedną z takich zmian, która 
jednocześnie ukształtowała obecne oblicze Ziemi Prudnickiej, była 
wymiana ludności, jaka nastała w wyniku zakończenia II wojny 
światowej. Celem wystawy  jest ukazanie wielokulturowości wsi 
Ziemi Prudnickiej, jaka nastała po 1945 r.,  poprzez przedstawienie 
zróżnicowanego i bogatego dziedzictwa zachowanego w zwyczajach, 
kuchni, strojach i wyposażeniu domostw.  Na wystawie 
zaprezentowane będą przedmioty związane z wyposażeniem 
śląskiej kuchni, sprzęty z gospodarstw domowych z lat 30., 40. i 50. 
XX wieku oraz stroje śląskie z końca XIX i z I połowy XX w. Ekspozycja 
akcentuje elementy charakterystyczne śląskiego domu: laubę 
(ganek), kuchnię oraz komorę

09-11.09.2016 r. - cd.  PIĄTEK-NIEDZIELA
W duchu przedsiębiorczości: 21. Targi 
Przedsiębiorczości i Rzemiosła 
INTER-REGION "Dom i Ogród”
Prudnik, Hala OSiR przy ul. Łuczniczej 

11.00-19.00 Piątek i sobota
11.00-17.00 Niedziela >>>

>>> Targi są miejscem spotkań firm, stowarzyszeń i instytucji, 
a także wymiany informacji, prezentacji oferty, nawiązywania 
nowych kontaktów.  Ekspozycje Wystawców obejmują  elementy 
dekoracyjne (w tym malarstwo, metaloplastykę, rzeźbę, dekoracje 
okienne, ceramikę),  stolarkę okienną i drzwiową, meble, systemy 
ocieplenia oraz podłogi). Zapraszamy na trzydniowe targi, gdzie 
oprócz prezentacji stoisk przygotowanych przez Wystawców odbędą 
się liczne występy artystyczne, koncerty muzyczne oraz konkursy

>>>

  Ziemia Prudnicka to wielokulturowy obszar, w którym 

10.09.2016 r. - SOBOTA   zapisy: tel. 77 406 80 60

11.09.2016 r. - NIEDZIELA

13.09.2016 r. - WTOREK

16.09.2016 r. - PIĄTEK

13.00-17.00 gra miejska po Prudniku
19.00-21.00 nocne zwiedzanie prudnickich kościołów

10.00-16.00 projekcja filmów o uwięzieniu
Prymasa Wyszyńskiego. 
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie

18:00 Przestrzeń pełna historii i czasów 
świetności ZPB Frotex. Spacer edukacyjny.
Willa Hermana Fränkla, ul.Kościuszki 1a 
Organizator: Prudnicki Ośrodek Kultury 

10.00-14.00 Duch natury - warsztaty
dendrologiczne dla dzieci i młodzieży. 
Park w Prudniku

18.00 promocja książki pt. 

 Prudnicki Ośrodek 
Kultury ul. Kościuszki 1a    

   Książka Prudnik w średniowieczu. Studia nad początkami 
miasta, pod red. Wojciecha Dominiaka jest pierwszą od czasów badań 
Władysława Dziewulskiego (1978 r.) syntezą dotyczącą dziejów 
Prudnika w średniowieczu, ukazującą najnowszy stan badań. 
Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia oraz dwa punkty widzenia: 
nauki polskiej i nauki czeskiej stanowią o wyjątkowości publikacji, 
a zarazem wypełniają lukę w historiografii i badaniach nad dziejami 
pogranicza polsko – czeskiego w średniowieczu. Niniejsza książka 
ukazuje procesy miastotwórcze na pograniczu opolsko – morawskim 
w XIII wieku, wskazuje na niepodejmowane dotąd aspekty 
początków miasta: powstanie zamku w Prudniku w świetle badań 
terenowych,  proces miastotwórczy i dzieje miasta w czasach 
dominacji kultury czeskiej, zagadnienia procesu zmian 
przynależności terytorialno-administracyjnej Prudnika i Ziemi 
Prudnickiej w czasach władania Luksemburgów, badania nad 
dziejami miasta w okresie wojen husyckich czy też prezentuje 
zachowany stan archiwaliów do dziejów miasta w zasobach polskich 
archiwów. Publikacja jest wynikiem działalności naukowo -badawczej 
Muzeum Ziemi Prudnickiej, ukazała się dzięki wsparciu Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Egzemplarz nie jest przeznaczony do 
sprzedaży

Prudnik 
w średniowieczu. Studia nad 
początkami miasta.

>>>

>>>

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

09.09.2016 r. - PIĄTEK
14.00-16.00

- uroczyste otwarcie
- koncert zespołu Camerton
- biesiada śląska - zespół Jorgusie
- Szlakiem prudnickich kościołów 
  i pomników - rozdawanie folderów
- darmowa degustacja dań wielu 
kultur: śląskiej, kresowej, 
małopolskiej i czeskiej. 
Konkurs „W duchu tradycji - Stoły 
naszych babć” >>> 

>>> „Powiedz mi, co jesz, a ja ci powiem, kim jesteś” stwierdził 
Brillat-Savarin Anthelme, francuski pisarz i gastronom. Słowa te 
można odnieść także do współczesnej śląskiej kuchni. Tradycyjne 
potrawy stanową niedoceniane dziedzictwo, a dzisiejsza śląska 
kuchnia to istny wielokulturowy tygiel. Już od ponad 70 lat - obok 
rdzennie śląskich potraw tj. kołoczy, żuru czy szpajzy - przy opolskich 
stołach jada się kresowe pierogi czy małopolską chrzanówkę. Ta 
kulinarna różnorodność jest cennym elementem bogatej tożsamości 
Śląska. Chcąc przybliżyć to dziedzictwo podczas Wojewódzkiej  
Inauguracji EDD zostanie przygotowana degustacja tradycyjnych dań 
regionu.  Oprócz poczęstunku będzie można oglądać udekorowane 
stoiska, które będą rywalizować  w konkursie  „W duchu tradycji -
-Stoły Naszych Babć” . Więcej o przedsięwzięciu organizowanym 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej 
Ziemi  można znaleźć na stronie www.plaskowyz.pl

16.00 -16.30 kolorowy przemarsz na otwarcie Targów 
INTER-REGION. Występy grupy 
teatralnej w parku miejskim

10.00-18.00 bezpłatne zwiedzanie Wieży Woka

Inauguracja - Rynek w Prudniku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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