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PREZYDENT MIASTA 

SABINA NOWOSIELSKA 

Kędzierzyn-Koź le. 12.06.2019 

Dział Promocji Urz~du Miasta Kędzierzyn~Koźle 

Sprawozdanie z realizacji 

XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu 

w dniach Ol - 02.06.2019 r. 

Zgodnie z programem uroczystośc i j.w. zrealizowano: 

- Uroczystą mszę św. w kościele parafialnym z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry 
zakładowej Koksowni Zdzieszowice - ArcelorMittal Poland. Modlitwę wiernych odczytał 
aktor z Krakowa Wojciech Habela. 
Homilię okolicznościową wygłosił ksiądz proboszcz ks. Isakowicz-Zaleski. Mszę można 
obejrzeć na stronie internetowej http ://kresykedzjerzynkozłe,pJlnasza-
d ziala I nosc/uroczvstosci -patriotvczne/uroczvstosci -w-20 19-rlx vi-woj ewodzk i e-dni -ku ltury
kresowej/ . 

- Marsz pamięci, który przeszedł ulicami miasta Koźla z udziałem: orkiestry oraz kompanii 
honorowej WP; pocztów sztandarowych; przedstawicieli władz państwowych, 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz z udziałem zaproszonych gości i 
mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla , Pod tablicą upamiętnienia odczytany został Apel 
Pamięci. Kolejno wg przysługującego statusu pf'"led tablicą upamiętnienia zabrali głos 
przedstawiciele parlamentu, samorządu województwa opolskiego i dolnośląskiego, 
Sekretarz Miasta, Przedstawiciel Zarządu Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

" Parlamentarzyści Kalarzyna Czochara i Grzegorz Peczkis oraz wicewojewoda opolski 
Violetta Parowska dziękowali za to. że zosIali zaproszeni i mogli wraz z innymi godnie 
uczcić pamięć o naszych rodakach. którzy 76 lat temu padli ofiarq ludobójstwa. 
Gratulowano przede wszystkim Stowarzyszeniu Kresowian za 10. że tak prężnie funkcjonuje. 
Dzięki swej dzialalności pielęgnuje kulturę kresową i - co is/omiejsze - podtrzymuje pamięć ' 

o tejjakże trudnej historii Polaków żyjących niegdyś na wschodnich rubieżach II RP ", 

Przykładowe medialne relacje m.i.: 

- htws:/lkk24,pVpamiec-o-nich-nie-moze-zginac-wojewodzkie-dni -kultury-kresowej -
fotoreportaz} 

https:/lwww.lokalna24.p l/wjadomoscil l 090.xvi-wojewQdzkie-dui-kultury-kresQwej 

W dniu 1.06.2019 r. w ramach XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w kozielskim 
domu kultury przy ul. Skarbowej rozpoczęła się konferencja naukowo-historyczna, 
poświęcona tragicznym wydarzeniom sprzed 76 lat, z udziałem znanych polskich 
historyków, zajmujących się tym zagadnieniem. 



Imprezę kululralną w Hali Sportowej Śródmi eście. o której poczytamy m.i na stronie Radia 
Opole. W czasie imprezy kulturalnej: m.i. Panie Sabina Nowosielska i Beata Kaczyńska
Pogwizd, otrzymały z rąk Pana Witolda Listowskiego Odznakę Zasłużonego dla Kresów. 
Występy poszczególnych zespołów zostały zarejestrowane i będą opublikowane na stronie 
internetowej http: //kresykedzierzynkozle.pll . 

Z uszanowaniem Witold Listowski 

W załączeniu fotografie autorstwa: 

foto kk24 - Plac Apelowy 1.06.2019 uroczystość patriotyczna XV I Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej 
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foto Lokalna 24 - odznaczenia za zasługi dla Kresów 
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folo i - Impreza Kulturalna 2.06.2019 Wyst~p dzieci z Ukra iny w programie 
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folo Władys law Lichorobiec - Impreza Kulturalna 2.06.2019 Występ dzieci z Ukrainy, obrazujący historię 
Polski 



foto Władyslaw Lichorobiec - Impreza Kulturalna 2.06.2019 Występ Jagi Wrońskiej i Wojciecha Habeli 
z Krakowa 


