
Partnerzy:

W ramach:

Patronat medialny:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim

Organizator:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
- noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy zakrywającej usta 
   i nos, zapewnionej  we własnym zakresie
- dezynfekcja rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym 
   znajdującym się przy wejściu
- złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie 
   zdrowia przy wejściu
- zachowanie dystansu od innych uczestników

Otwarcie wystawy / Austellungseröffnung 

TYPOWO ŚLĄSKIE!?
TYPISCH SCHLESISCH!?
Świadomość regionalna 
i śląskie tożsamości 
Regionalbewusstsein 
und schlesische Identitäten 



Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Opolu

zaprasza na otwarcie wystawy

TYPOWO ŚLĄSKIE!?
TYPISCH SCHLESISCH!?

Świadomość regionalna 
i śląskie tożsamości 

Regionalbewusstsein 
und schlesische Identitäten 

1
1

1 października 2020 o godz. 17.00

w programie:
1

występ muzyczny opolskiego zespołu 

Zaginione Archiwum
w składzie: 

Dariusz Kownacki - akordeon hybrydowy, 
przetwarzanie elektroniczne dźwięku, 
Anna Dzwonkowska - Pucia – śpiew  

Mariusz Pucia - klarnet, słowo wiążące
1

Słowo wprowadzające do wystawy
1

prezentacja filmu 
 "Konflikt Oleski"

powstałego z inicjatywy grupy 

Stowarzyszenie Opowiadamy
1

prezentacja oferty literatury o Śląsku i po Śląsku
wydawnictwa Silesia Progress 

w ramach

17. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Koncepcja wystawy

Haus Schlesien w Königswinter 

Prosimy o potwierdzenie udziału w imprezie do
 30.09.2020 pod nr tel 77 47 47 085

Na wystawie przedstawiona zostanie próba ukazania 
różnorodności Śląska i jego silnej świadomości regionalnej 
oraz poczucia przynależności do tego obszaru, mimo iż, 
a może raczej dlatego, że zawsze była tu mieszanka kultur, 
zwyczajów i stylów życia. Prezentowana wystawa 
przygotowana została przez Haus Schlesien (Dom Śląski) 
w Königswinter w Niemczech i pokazuje z wielu perspektyw 
jak rozległy i różnorodny jest Śląsk. Identyfikacja z regionem 
zależy od wielu czynników, nie tylko od tego, czy ktoś w 
danym regionie urodził się czy mieszka. Historia, wiara, 
charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego,
uczucia, wrażenia, wychowanie - to wszystko wpływa na to, 
kim się czujemy. Nie ma jednego, spójnego Śląska. 
Historyczny Śląsk jest rozległą i niejednorodną krainą, 
przez stulecia zmieniała się jego sytuacja polityczna 
i administracyjna. Dzisiaj znajduje się na terytorium trzech 
państw: Polski, Niemiec i Czech. Największa jego część 
znajduje się w Polsce i podzielona jest na cztery województwa: 
dolnośląskie, lubuskie, opolskie i śląskie. Do Niemiec należy 
śląska część Łużyc Górnych, a do Republiki Czeskiej cześć 
dawnego Śląska Austriackiego. Społeczności osiedlające się 
na Śląsku na przestrzeni wieków przynosiły swój bagaż 
doświadczeń, tradycji, sposobu życia. Pewne elementy na 
tyle mocno zakorzeniły się w regionie, że z czasem zaczęto 
je uważać za typowo śląskie, charakterystyczne dla danego 
obszaru, ale całościowy obraz Śląska pozostawał i nadal 
pozostaje niezwykle różnorodny kulturowo i w tym tkwi jego
piękno.                                                                                  .

elektroakustycznego oraz komputerów muzycznych tworząc 
specyficzną podróż od przeszłości w przyszłość. Koncert 
Zaginione Archiwum to podróż poprzez folklor naszego 
regionu oraz nowoczesne spojrzenie na te same melodie,
które zawiera  zaginione i na nowo odnalezione  archiwum.       

Zespół Zaginione Archiwum wykona 
stare śląskie utwory muzyczne w 
nowoczesnej autorskiej interpretacji. 
Odnalezione niedawno w Berlinie, 
bodaj najstarsze, pochodzące z 1913 r. 
rejestracje akustyczne muzyczne 
folkloru Górnego Śląska z okolic 
Prudnika zostaną wykonane na nowo 
przez Zaginione Archiwum z użyciem 
najnowocześniejszych środków techniki 
m u z y c z n e j  –  i n s t r u m e n t ó w  
hybrydowych, looperów,  przetwarzania 


