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Przedmiotem projektu pt. „Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość. 

Konserwacja i renowacja elewacji prezbiterium Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Opolu – etap IV zamykający” jest wykonanie niezbędnych prac konserwatorsko-                           

-budowlanych przy elewacji zewnętrznej prezbiterium Katedry pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Opolu. Jest to ostatni etap prac przy prezbiterium. Ich celem jest przywrócenie w 

pełni oryginalnego wyglądu estetycznego elewacji prezbiterium poprzez uczytelnienie jego 

pierwotnego, gotyckiego charakteru. Wartość projektu wynosi 1 908 471,61 zł, z czego                  

1 183 252,42 zł zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota 

(725 219,19 zł) to wkład własny Parafii Katedralnej. Wykonawcą inwestycji jest 

Konsorcjum firm: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Międzyuczelniany Instytut 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Delegatura w Krakowie - Lider Konsorcjum i KAMEX 

Konserwacja Obiektów Zabytkowych Sp. J. – Partner Konsorcjum. 

Projekt przewiduje również realizację szeregu działań mających na celu podniesienie 

atrakcyjności i dostępności do oferty kulturalno-edukacyjnej Katedry. Zakupione zostanie m.in. 

wyposażenie w postaci powiększalnika elektronicznego, ułatwiającego głównie osobom 

słabowidzącym, niepełnosprawnym lub starszym oglądanie przedmiotów i czytanie tekstów w 

dużym powiększeniu. Projekt zakłada też: 

1) utworzenie w Katedrze Punktu Informacji Turystycznej z zapleczem multimedialnym i 

materiałami promocyjnymi dla osób ją odwiedzających 

2) opracowanie i udostępnienie lekcji historii o Katedrze w postaci prezentacji 

multimedialnych dla dzieci i młodzieży 

3) opracowanie albumu fotograficznego pt. „Katedra Opolska wczoraj i dziś”. 

Poprzez poprawę ekspozycji najstarszych gotyckich wątków elewacji zewnętrznej prezbiterium 

Katedra odzyska swoją dawną świetność historyczną i kulturową. Wykonanie i udostępnienie 

nowoczesnej formy dokumentowania i prezentowania jej aspektów architektonicznych i 

wizualnych poprzez cyfrowe ortofotoplany, utworzenie wspomnianego już stałego Punktu 

Informacji Turystycznej oraz zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej z pewnością 

przyczyni się do podniesienia rangi i atrakcyjności naszej opolskiej świątyni. Należy przy tym 

pamiętać, że Katedra jest przede wszystkim miejscem spotkania Boga z człowiekiem i jako 

świadek naszej historii ciągle wpisuje się w budowanie tożsamości mieszkańców miasta Opola 

i całej Diecezji Opolskiej.  

 

 

 

 


