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Nowa wystawa w wieży pałacu otwarta 
 

W poniedziałek 6 grudnia 2021 r. w obecności przedstawicieli zarządu i Służb Kulturalnych 
miasta Moravská Třebová odbyło się uroczyste otwarcie nowej ekspozycji w wieży pałacu 
Moravská Třebová. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z pandemią covid-19, 
polski partner projektu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Domaszkowie, nie mogła 
wziąć udziału w uroczystej cermonii otwarcia wystawy. 
 
"Korzystając ze wsparcia grantowego z Euroregionu Glacensis, dla zwiedzających 
przygotowaliśmy sypialnię i gabinet Ladislava Velena z Žerotína, który był jednym 
z najważniejszych morawskich szlachciców na przełomie 16 i 17 wieku. Dzięki technologii 
audiowizualnej możemy sobie wyobrazić nie tylko luksus tamtych czasów, ale także znaczenie 
polityki małżeńskiej i ekspansji terytorialnej rodziny szlacheckiej. Cała wystawa jest dla 
zwiedzających również dostępna w języku polskim – mówi Monika Marhounová, kierownik 
Muzeum Miejskiego. 
 
Interaktywna wystawa składa się z dwóch dużych pomieszczeń w wieży pałacowej. "W dolnym 
pomieszczeniu widzowie zgromadzeni wokół mapy będą mieli poprzez projekcję dokładne 
pojęcie o rozbudowie majątku Ladislava Velena z Žerotína i innych członków rodziny przed 
rokiem 1618. 
 
Po wyjaśnieniu jego roli w czeskim powstaniu stanów, zostanie przedstawiony na poziomie 
geograficznym jego upadek społeczny i upadek całego rodu, który na morawsko-třebowskim 
dworze stopniowo zastąpi książęcą rodzina Liechtensteinów – mówi Michal Konečný, historyk 
sztuki i kurator zbiorów morawskich zamków i pałaców. 
 
Górny pokój jest zaprojektowany jako sypialnia Ladislava Velena. Jego centralnym 
eksponatem jest duże renesansowe łóżko, uzupełnione nowo zakupionymi historycznymi 
meblami, zasłonami, tapicerką ścienną i innymi eksponatami, które tworzą wrażenie 
renesansowej sypialni magnata. Zwiedzającym przypomną także czecho-polskie więzi 
w okresie renesansu. Ich dowodem są faksymile dwóch książek polskiego historyka 
pracującego na Morawach Bartłomieja (Bartosza) Paprockiego z Głogół. 
 
Całą wystawę zaplanowano jako część większego, nowego pokazu, który powinien 
obejmować nie tylko prezentację skarbów kolekcji dzieł sztuki, ale także historię 
arystokratycznych właścicieli Moravské Třebové i ich działalność kulturalną w najszerszym 
kontekscie związanym z architekturą, urbanistyką miasta, modą z epoki itp. 
 
www.zamekmoravskatrebova.cz 
 
Projekt „Nowa ekspozycja w wieży pałacu” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mikroprojektu 
Euroregionu Glacensis pod numerem rejestracyjnym: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002283. 
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