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Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora: Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle

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

2. Nazwa wydarzenia: Organizacja XVII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej 6-7 czerwca 

2020 r., Dnia Pamięci Ludobójstwa Obywateli II RP 12 lipca 2020 r. oraz wydanie 

materiałów poseminaryjnych w formie książki.

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

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 11-12 lipca 2020 r.

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

4. Zasięg terytorialny: Powiatowy, Miejski

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

5. Charakter przedsięwzięcia: Uroczystość patriotyczna, Konferencja Historyczna, Impreza 

Kulturalna.

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

6. Liczbowe określenie uczestników:

  -    uczestników:  160 osób,

 gości/widzów:  80 osób,

 organizatorów:  14 osób.

7. Opis realizacji wydarzenia

11 lipca 2020 r., godz.10:00 - Msza święta w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi 
Śląskiej (Koźle) w intencji ofiar rzezi wołyńskiej z okazji 77 rocznicy ludobójstwa ukraińskich
Nacjonalistów na obywatelach II RP, z udziałem: Pani Poseł Wioletty Porowskiej, Pana 
Posła Tomasza Kostusia, Pana Senatora Beniamina Godyli i Pani Wicewojewody Teresy 
Barańskiej, pocztów sztandarowych, służb mundurowych i przedstawicieli środowisk 
kresowych.    

11 lipca 2020 r., 11:20 – W Marszu Pamięci  przeszli uczestnicy mszy świętej z kompanią 
honorową WP i orkiestrą dętą Pana Erharda Sklebisa oraz pocztami sztandarowymi  pod 
tablicę upamiętniającą ofiary ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na kresach.

11 lipca 2020 r., o godz.11:45 - Odegrano hymn państwowy, wysłuchano licznych wystąpień. 
Gminę reprezentował Przewodniczący Rady Miasta, odczytano Apel Pamięci  i oddano salwę 
honorową. Przed zakończeniem uroczystości, w hołdzie ofiarom pod tablicą upamiętnienia 
złożono wieniec od Marszałka Sejmu i wiązanki kwiatowe.

– http://radio.opole.pl/100,332311,w-kedzierzynie-kozlu-oddano-hold-ofiarom-zbrodni 

http://radio.opole.pl/100,332311,w-kedzierzynie-kozlu-oddano-hold-ofiarom-zbrodni


– https://kk24.pl/oddali-hold-ofiarom-rzezi-wolynskiej-w-kedzierzynie-kozlu-trwaja-
xvii-dni-kultury-kresowej-wideo/ 

– https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/4750,dzien-pamieci-ofiar-ludobojstwa-i-xvii-
wojewodzkie-dni-kultury-kresowej-w-kedzierzynie-kozlu 

 

 

11 lipca 2020 r., o godz. 14.00 rozpoczęła się konferencja historyczna w lokalu 
gastronomicznym Pszczółka. Na tle banerów współorganizatorów rozpoczęły się wystąpienia 
prelegentów i zaproszonych gości. Wygłoszone referaty będą umieszczone w książce Nr 12 z 
serii „Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich”. Relacja z konferencji 
będzie publikowana na stronie internetowej 

https://kk24.pl/oddali-hold-ofiarom-rzezi-wolynskiej-w-kedzierzynie-kozlu-trwaja-xvii-dni-kultury-kresowej-wideo/
https://kk24.pl/oddali-hold-ofiarom-rzezi-wolynskiej-w-kedzierzynie-kozlu-trwaja-xvii-dni-kultury-kresowej-wideo/
https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/4750,dzien-pamieci-ofiar-ludobojstwa-i-xvii-wojewodzkie-dni-kultury-kresowej-w-kedzierzynie-kozlu
https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/4750,dzien-pamieci-ofiar-ludobojstwa-i-xvii-wojewodzkie-dni-kultury-kresowej-w-kedzierzynie-kozlu


– http://radio.opole.pl/100,332333,wojewodzkie-dni-kultury-kresowej-w-kedzierzynie- 

 

 W dniu 12 lipca 2020 r., o godz. 14:30 w Hali widowiskowo – sportowej rozpoczęto 

Imprezę Kulturalną. W ramach tego wydarzenia wystąpiły Długomiłowiczanki z 

programem kresowym, Andrzej Szymański z Częstochowy i artyści z Krakowa; solista 

opery i operetki Franciszek Makuch, aktor Wojciech Habela oraz zespół estradowy 

Chawira z solistką Dagmarą Moskwą.   

Koncert został zarejestrowany ( na tle banerów) w formie filmowej i będzie opublikowany 

na stronie internetowej http://kresykedzierzynkozle.pl/  . 

 

8. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

W ramach udzielonego patronatu w przedsięwzięciu pomocy finansowej udzielili:

1. Marszałek Województwa Opolskiego - w wys. 3 500,- złotych,

2. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – wys. 5 000,- złotych.

http://kresykedzierzynkozle.pl/
http://radio.opole.pl/100,332333,wojewodzkie-dni-kultury-kresowej-w-kedzierzynie-
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9. Podpis: 


