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Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle

1. Nazwa organizatora: Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn—Koźle

....................................................................................................................

2. Nazwa wydarzenia: Organizacja XVIII Wojewódzkich Dnie Kultury Kresowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Ofiar

Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonaiistów na Obywatelachll RP 10 - 11 lipca 2021 r.,Piknik

Kresowy oraz wydanie materiałów poseminaryjnych w formie 2 książek: t.13 i t.14.

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): jak w załączeniu.

4. Zasięg terytorialny: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Kędzierzyn-Koźle.

------------------------------------------------------------------------------------

5. Charakter przedsięwzięcia: Realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn—Koźle w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: 200,

— gości/widzów: 150,

— organizatorów: 20.

-7. Opis realizacji wydarzenia:

Zgodnie z zaproszeniem jak w załączeniu zrealizowano w całości program wydarzenia w zakresie:

1. Uroczystości patriotyczne — Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana z udziałem ks. proboszcza

Marka Biernata; ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego; ks. prof. Krzysztofa Panasowca; ks. Antoniego Moskala;

ks. Adama Gromady (kapelana kresowian w K.-Koźlu) i ks. diakona Wojciecha Hejczyka. Do mszy św.

asystowała kompania honorowa WP.

Kolejnym elementem tych uroczystości był Marsz Pamięci z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii

honorowej WP, orkiestry wojskowej, parlamentarzystów; przedstawicieli władz administracji terenowej,

zaproszonych gości (w tym z Ukrainy) i mieszkańców naszego miasta.

Na zakończenie patriotycznej uroczystości upamiętnienia, na Plac Apelowy (PSP nr 12) przybyła Marszałek

Sejmu, która przywitała się z Kompanią Honorową WP i oddała Honor Sztandarowi WP. Następnie Prezes

Stowarzyszenia Witold Listowski powitał Panią Marszałek Sejmu Elżbietę Witeki pozostałych gości i

poprosił o zabranie głosu Panią Marszałek Elżbietę Witek. Po odczytaniu Apelu Pamięci, ku czci ofiar

ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, Kompania Honorowa WP

oddała salwę honorową. Na zakończenie przedstawiciele WP w imieniu wszystkich zgłoszonych środowisk

kresowych składali wieńce i wiązanki kwiatowe ku czci upamiętnionych ofiar ludobójstwa pod tablicą

upamiętnienia.
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kk24. I marszalek-seimu—elzbieta—witek-na-uroczystosciach—kresowych—w—kedzierzynie-kozlu/

https://nto.pl/w-kedzierzyniekozlu—rozpoczely—sie-woiewodzkie-dni-kultu ry—kresowei—wsrod—eosci-

mgłalek-seimu—elzbietg-witek/ąr/c15—15705294.

2. Konferencji historycznej — Konferencja została zrealizowana w MOK Koźle. Wśród prelegentów głos

za brali: dr Lu cyna Kulińska ; prof. Stanisław Nicieja; prof. Bogusław Paź; dr Krzysztof Kopociński; dr Zbigniew

Kopociński; dr Michał Siekierka i Artur Brożyniak z IPN Rzeszów. ,

httgsq[radio.ogoleplz100=453576,konferencja-historyczną—pokazala—ogrom-ukrainski

3. Imprezy Kulturalnej — Impreza Kulturalna XVIII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie—Koźlu .

została zrealizowana w obiekcie MOSiR-u. Kędzierzyn—Koźle tj w Hali Sportowo—Widowiskowo] .,Śródmieście”

w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia Kresowian

zawarł z MOSiR-em (jako Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta) umowę użyczenia nr 105/2021 z dnia

29.06.2021. Program artystyczny wykonawców obejmował dorobek kulturalny Kresów II RP. Wystąpili w

koncercie artystycznym Jaga Wrońska z Krakowa; zespół PERŁA z Doliny na Ukrainie; Wojciech Habela z

Krakowa i Andrzej Szczepański z Częstochowy.

has:l/Wwwkedzicrzvnkozle.pl/oUaktualnosr:/przez-kilka-dni-wszvscv—bvlismy-krcsowiakami

has:l/www.voutube.com/wgtch?y=VomaRjkes — Recital lagi Wrońskiej,

hgps://Www.youtube-com/watch?v=Exś ĘRedOmODw — Występ Zespołu PERŁA z Doliny,
httpsiwwyoutubecom[watch?v=GnECBdTldbc — Recital Andrzeja Szczepańskiego.

4. Pikniku Kresowego. Wśród uczestników Pikniku,który odbył się na SZKWALE pojawili się goście z powiatu

opolskiego i powiatu gliwickiego.

Nad pogodnym nastrojem wśród uczestników panował osobiście włodarz obiektu pan .I. Nowak; zespól

Perła z Doliny i aktor z Krakowa Wojciech Habela. Konsumpcję oferowałarestauracja „Pszczółka”.

Programem piknikowym pożegnaliśmy dzieci i młodZież z Ukrainy. Swoją obecność zaznaczył również

Dyrektor Ireneusz Wiśniewski. . '

httpsiźwwwyoutubecomz'watch.M— KYP14TP8 Relacja z Pikniku na przystani SZKWAŁ.

5. Książki tom. 13 i tom 14 oraz śpiewnik zostaną wydrukowane do 2021.11.30.
Przykładowe fotorelacje z portalu kk24.
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W załączeniu harmonogram i załączniki graficzne.



Harmonogram organizowania uroczystości kresowych 2021

Przedsięwzięcie

Uroczystość
patriotyczna
1. Akcja promocyjna
2. Uroczystości religijne i
patriotyczne.
3. Wyżywienie

Konferencja.
1. Akcja promocyjna
2. Przygotowanie
merytoryczne.
3. Prelekcje.
4. Wyżywienie

Etap realizacji

XVIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w
Kędzierzynie-Koźlu, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów:
Opracowanie zaproszeń, wkładek do zaproszeń,
tekstów i grafiki plakatów, Zapewnienie noclegówi
wyżywienia dla osób zaproszonych. Zamówienie
uczestnictwa Wojska Polskiego, lokalnych służb
mundurowych
Zawarcie umów z orkiestrą i konferansjerem.
XVIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w
Kędzierzynie-Koźlu, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar _
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów: opracowanie zaproszeń, wkładek do
zaproszeń, tekstów i grafiki plakatów, ustalenie
tematyki konferencji, uzgodnienie tekstów prelekcji
historycznych do wygłoszenia i do druku. Zapewnienie
noclegów i wyżywienia.
Zawarcie umów, skompletowanie sprzętu
audiowizualnego, opłacenie wydatków.
Opracowanie podziękowań

Impreza Kulturalna
1. Akcja promocyjna
2. Przygotowanie
merytoryczne. Oddanie
do druku śpiewnika 100
szt.
3. Występy zespołów ]
konferansjera.
4. Wyżywienie.

”XVIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w
Kędzierzynie-Koźlu, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów:Zaproszenie, prośba o patronaty,
uzgodnienia uczestnictwa, podpisanie umów, zlecenie
usług.

Uczestnicy

Marszałek Sejmu,
Przedstawiciele
Parlamentu i
Województwa,
Zaproszeni goście,
prelegenci,
pracownicy IPN;
Mieszkańcy

Kędzierzyna—Koźla
oraz innych
regionów (wszystkie
grupy wiekowe).
Członkowie
stowarzyszenia.
Media, prasa
lokalna,
przedstawiciele
administracji
państwowej.
Lokalne służby
mundurowane,
Wojsko Polskie.

Termin
realizacji

2021

2 — 10.07

2— 10.07

2 — 11.07

Piknik Kresowy
1. Akcja promocyjna
2. Przygotowanie
merytoryczne — Oddanie
do druku śpiewnika 100
szt. nagłośnienie,
ustalenie listy gości i
uczestników.
3. Występy dzieci z
zespołu PERŁA i aktora
Wojciecha Habeli.
4. Wyżywienie.

Impreza plenerowa Członkowie
stowa rzyszenia

i zaproszeni
goście.

2—12.07

Druk mapy — tom 13.

Druk książki — tom 14.

Wyjątkowa mapa II RP w których Ukraińcy dokonali
ludobójstwa... w województwach: wołyńskim,
lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, lubelskim,
części poleskiego i części krakowskiego w latach 1939—
1947 wraz z przedmową prof. Czesława Partacza.
Mapa będzie składane w formacie Bl/BS
Druk książki z materiałami opracowanymi na potrzeby
konferencji historycznej zdnia 10.07.2021, których '
tematyka została uzgodniona do druku w książce z serii
„Ludobójstwo OU N-U PA na Kresach Płd-Wschodnich-

W trakcie realizacji

Wtrakcie realizacji

V-Xl

V — XI
2021


