
BURMISTRZ UJAZDU
M-G OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W UJEŹDZIE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

POŁĄCZONE 
Z UROCZYSTYM OTWARCIEM 
ODRESTAUROWANYCH RUIN 

ZAMKU W UJEŹDZIE

22 maja 2016r.

Wspomnienia z 2015 r.

Młoda Para Katarzyna Grittner z Ujazdu i Mateusz 
Oblonczek z Kotulina

Polonez w wykonaniu zaproszonych 
gości oraz młodzieży - 2015r. 

Teatr Tańca KWIECISTE GWIAZDY z Ukrainy

Sołtys wsi Jaryszów, Pan Józef Duk w roli cukiernika 
na szczudłach

Organizacje 
i instytucje 
współpracujące:

- Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Ujazd

- Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Ujeździe

- OSP Ujazd

- Powiatowa Policja w Strzelcach Opolskich

- Zespół Śpiewaczy FROHSINN z DFK Ujazd

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Ujeździe

22 maja 2016r.

PATRONAT MEDIALNY:



Serdecznie zapraszamy

Opolskie Bractwo Rycerskie 

Kozielskie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej

Biesiada KSIĄŻĘ LIPIN I PRZYJAC IELE
Krzysztof Potępa & Eugeniusz Stoll  

Animacje na bicyklach

Gwiazda wieczoru  
ZESPÓŁ FARBA 
z hitem Chcę tu zostać   

 Dyskoteka DJ MICHAŁ ANDRUSZKO 
– RADIO PARK, Niezapomniane rytmy 
przebojów lat 80, 90 i najnowszych

PROGRAM

1130 - 2000   WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 
ZAMEK W UJEŹDZIE
POKAZY I WARSZTATY RZEMIOSŁA DAWNEGO oraz ginących zawodów 

przygotowane przez Bractwo Rycerskie z Opola
Warsztaty: tkackie, garncarskie, wikliniarskie, kaletnicze, mincerskie, 

nauka wyrobu papieru czerpanego i pisania gęsim piórem
Ponadto: strzelanie z łuku, pokaz narzędzi tortur z nauką miotania 

toporem, nożem i włócznią, namiot rycerski, pokaz i wyrób podpło-
myków z poczęstunkiem
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA  „Ujazd na starej fotogra�i”
PUNKT KRWIODASTWA pod hasłem: Dzisiaj ja, jutro ty? Proszę pomóż!

ZALEW W UJEŹDZIE 
12.30 - 14.30 POKAZY MODELI PŁYWAJĄCYCH 

- Klub Modelarski z Ujazdu i Zawadzkiego

PORT ŻEGLARSKI MARINA UJAZD
REJSY ZABYTKOWYM STATKIEM FOXTROT po Kanale Gliwickim,

od godz. 14:00, 14:30,15:00, 15:30, 16:00, cena 5 zł.
REJSY ŁODZIĄ MOTOROWĄ od godz. 16:30 do godz. 20:00, cena 5 zł

RYNEK MIASTA W UJEŹDZIE - BEZPŁATNE ATRAKCJE: 
Jazda na bicyklach i pierwszych drewnianych rowerach dla dużych i małych
Przejażdżki stylowym trycyklem po najbliższej okolicy
Przejażdżki bryczką 
Stanowiska animacyjne dla dzieci w godz. 16:00 – 20:00 (zamykanie 

w bańkach mydlanych, kolorowy salon fryzur, malowane buźki, basen 
z piłeczkami)

Wata cukrowa dla dzieci

Niezapomnianych wrażeń 
i wspaniałej zabawy 
oraz spotkania drugiej połowy 
życzą Organizatorzy.

Targi Panieńskie - Heiratsmarkt

Targi Panieńskie - Heiratsmarkt - to stara, piękna tradycja, która 
wyróżniała niegdyś Ujazd spośród innych miejscowości. Historia 
Targów Panieńskich sięga 1928r., kiedy to 17 maja 
w święto Wniebowstąpienia zorganizowano pierwszą tego typu 
uroczystość. W dawnych czasach możliwości przemieszczania się 
były ograniczone, tak więc związki małżeńskie zawierano 
najczęściej „wśród swoich”. Z czasem, aby poszerzyć możliwości 
doboru partnera zaczęto organizować tzw. Targi Panieńskie - 
„Heiratsmarkt”. W ten prosty sposób skojarzono w Ujeździe wiele 
par. Ujazdowski Heiratsmarkt był tak popularny na Opolszczyźnie 
i Górnym Śląsku, że młodzi przyjeżdżali konno i wędrowali pieszo 
z odległych wsi i miast. Wszystkich zainteresowanych 
informowały o tym przydrożne tablice z napisem „Fahr nach Ujest 
zum Heiratsmarkt”. Tradycja mówi, że dzień wcześniej przebrana 
Młoda Para jeździła po okolicy strojną bryczką i zapraszała miesz-
kańców na zabawę. Targi zaczynały się od procesji i mszy świętej 
w kościółku pątniczym w Studzionce. Legenda głosi, że z tutejszego 
„cudownego źródełka pili wodę narzeczeni, by przypieczętować 
swoją miłość. Po nabożeństwie młodzi udawali się na ”Kaczy 
Rynek”, a stamtąd w orszaku maszerowali do parku. Wśród różne-
go rodzaju atrakcji z niecierpliwością czekali na tańce, a zwłaszcza 
na taniec kotylionowy, który łączył ich nieraz na całe życie. Dla par, 
które tutaj się poznały, a następnie pobrały miejscowi rzemieślnicy 
fundowali nagrody rzeczowe, często były to meble np. sypialnie. Po 
wojnie tradycja Targów Panieńskich zniknęła, popadła w zapom-
nienie, przeszła do historii.

2 maja 2010 r. po 71 latach przerwy wróciliśmy do organizowania 
targów panieńskich, chcąc je przywrócić mieszkańcom i upowszech-
nić zwłaszcza wśród młodego pokolenia - jako naturalnego konty-
nuatora ciągłości kulturowej Regionu.

Dawniej o ogromnym zainteresowaniu wydarzeniem świadczyła 
duża ilość wozów i koni stojących w uliczkach wokół rynku. Dziś 
w tych samych uliczkach stoją konie mechaniczne, których ilość jest 
również imponująca. Obecnie podczas organizowanych Targów 
Panieńskich historia harmonijnie splata się z nowoczesnością. Tak 
więc, jak dawniej napisane było na przydrożnych tablicach „Fahr 
nach Ujest zum Heiratsmarkt”, tak dziś zapraszamy.

CZĘŚĆ OFICJALNA - ZAMEK W UJEŹDZIE
Uroczyste otwarcie odrestaurowanych ruin zamku w Ujeździe
przez Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA - RYNEK MIASTA   
Występy artystyczne: 

uczniowie z Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Ujeździe
zespoły taneczne z Ośrodka Kultury w Ujeździe 
zespół śpiewaczy FROHSINN z DFK Ujazd

Biesiada KSIĄŻĘ LIPIN I PRZYJACIELE, 
Krzysztof Potępa & Eugeniusz Stoll  

UROCZYSTE PRZYJĘCIE TORTÓW WESELNYCH 
OD SOŁTYSÓW I BURMISTRZA UJAZDU 

ciąg dalszy biesiady  

Gwiazda wieczoru ZESPÓŁ FARBA z hitem Chcę tu zostać   
TANIEC KOTYLIONOWY – do wygrania kolacja we dwoje

Dyskoteka DJ MICHAŁ ANDRUSZKO – RADIO PARK
Niezapomniane rytmy przebojów lat 80, 90 i najnowszych
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