
SLEZSKÁ VLASTIVĚDNÁ SYMPOSIA 
 
     K myšlence pořádání pravidelných každoročních symposií, zabývajících se 
problematikou česko-polského pohraničí, vedla organizátory skutečnost, že po obou 
stranách hranice, a to nejen v Horním Slezsku, se setkáváme s mnoha podobnými 
problémy. Oblast Horního Slezska, kterou již více než 250 let rozděluje uměle vytvořená 
hranice, je a vždy byla národnostně smíšeným regionem. Od středověku zde spolu žili 
Češi, Poláci, Němci a mnoho dalších národností. 
      Po skončení druhé světové války došlo na obou stranách hranice k rozsáhlé výměně 
obyvatel. Vedle po generace zde žijících Poláků a Čechů zde zůstala jen malá část 
původního německy mluvícího obyvatelstva. Místo většiny jejich krajanů pak zaujali 
noví obyvatelé, dosídlení sem z Moravy, Slovenska, východních částí Polska, Ukrajiny, 
Volyně, Řecka atd. Dále pak ještě velmi špatně prostupná hranice tyto lidi od sebe 
oddělila. Rozdělila rodiny, zpřetrhala již tak narušené vztahy mezi lidmi, minimalizovala 
vzájemné kontakty, pocit sounáležitosti, společných kulturních tradic a vědomí 
historických vazeb. 
 

Symposium, pořádané v roce 2013 je věnováno především 
břidlici – nerostu, který je pro oblast Nízkého Jeseníku tak 

typický. Je věnováno také lidem s ní spojeným, těm, kteří žili a 
žijí v česko-polském „slezsko-slezském” pohraničí.  První den 
symposia, sobota, bude v dopolední části věnován odborným 

referátům, zaměřeným nejen na fenomén břidlice, ale také na 
další aspekty, které s její těžbou v oblasti Vítkovska souvisely.  

Vedle referátů budou již tradičně součástí programu také 
praktické exkurse na místa, o nichž bude pojednáno v 

jednotlivých vystoupeních. Především půjde o absolvování 
trasy nově otvírané naučné stezky „Dědictví břidlice“ a také 

návštěvu Imaginária v Mokřinkách, kaple – památníku 
obětem těžby břidlice v Zálužném i muzejní expozice 

v Budišově. Společný zájem o obsahovou stránku symposia je 
současně příležitostí ke vzájemnému poznání a navázání 

kontaktů odborníků i zájemců z řad laické veřejnosti a ke 
zintenzivnění stávajících kontaktů účastníků symposia z obou 
stran dnes již v podstatě bezvýznamné česko-polské hranice.   

 
Symposium se koná v areálu Rekreačního střediska 

 Bílá Holubice 
Moravice 139,  (Mokřinky)  747 84 Moravice        

 

Informační list č. 1 
 

Občanské sdružení Zálužné Opolski Klub Krajoznawców 
Oddział Regionalny PTTK Śląska Op. 

Město Vitkov Urząd Miejski w Opolu 

Obec Melč  

Farnost Melč Związek Górnośląski koło w Opolu 

Rekreační středisko Bílá Holubice Urząd Marszałkowski w Opolu 
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Dědictví břidlice - Spadek łupku  
Zálužné – Mokřinky 

20. - 22.09. 2013 
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Rámcový program symposia 
   

 
Pátek 20.září 2013  Rekreační středisko Bílá Holubice - Mokřinky 
 
18.00 – příjezd účastníků – odborné veřejnosti a hostů z Polska 
19.00 – večeře 
20.00 – přivítání, organizační pokyny a informace k průběhu symposia,     
             neformální setkání účastníků 
 
Sobota 21.září 2013   Rekreační středisko Bílá Holubice - Mokřinky 
 
07.30 – snídaně - pro ubytované v RS Bílá Holubice 
08.30 – odjezd autobusy do Melče 
08.45 – příjezd účastníků, odborné veřejnosti a hostů z České republiky 
09.00 – Melč - sál kulturního domu - oficiální zahájení symposia, 

detailní seznámení s programem, seznámení s organizačním 
výborem a průběhem akce  

09.15 – odborná část 1 - referáty přednesené polskými i českými   
odborníky*), zaměřené na: 

- Fenomén břidlice jako specifické suroviny  
- Specifika, historie a současnost těžby břidlice 
- Osobnosti spojené s těžbou břidlice v oblasti Zálužného 
- Květena břidlicových hald 
11.00 – ukončení odborné části, odjezd autobusy do Melče 
11.30 – zádušní mše za hrabata Razumovské v kostele v Melči 
13.00 – oběd – RS Bílá Holubice 
14.00 – Slavnostní otevření naučné stezky a miniexpozice břidlice 

Otevření proběhne v Mokřinkách v areálu rekreačního zařízení       
Bílá Holubice. Časový harmonogram: 

14.00  – Vystoupení oficiálních osobností a hostů, symbolické  
             přestřižení pásky 
14.30 a 15,15 – Komentovaná prohlídka naučné stezky  – exkurse ve   
             skupinách s výkladem  průvodců a referentů, kteří   
             vystoupili v dopolední odborné části 
14.30 – 16.30 – Koncert ke slavnostnímu otevření stezky v areálu RS  
             Bílá Holubice, další zajímavé atrakce pro dospělé i děti 
18.00 – Ukončení programu otevření naučné stezky pro veřejnost  

Po celou dobu bude volně přístupná  miniexpozice v Mokřinkách a kaple 
v Zálužném, které jsou nedílnou součástí naučné stezky. 

18.00 – večeře    
19.00 – společenský večer – kulturní program, posezení odborníků a  

oficiálních hostů a účastníků symposia při cimbálovce 
23.00 – ukončení programu 
 
Neděle  22.září 2013   Rekreační středisko Bílá Holubice - Mokřinky 
 

07.30 – snídaně - pro ubytované v RS Bílá Holubice 
08.30 – odjezd autobusy do Budišova n.B. 
09.00 – odborná část 2 - referáty*) zaměřené na: 
- Ložiska a technologie těžby břidlice 
- Zpracování břidlice a způsoby jejího využití 
- Historie a současnost těžby břidlice  na Vítkovsku 
- Šífrová baňa v Marianke pri Bratislave 
10.30 – ukončení odborné části 
10.45 – Návštěva Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou  
11.30 – autobusová exkurse - Cesta česko-německého porozumění v  
            Guntramovicích 
13.30 – oběd v RS Bílá Holubice 
14.30 – oficiální ukončení symposia, rozloučení, odjezd zahraničních 
             hostů 

 
Pozn.: Nedělní program je určen především pro přihlášené účastníky 

symposia, odbornou veřejnost a zahraniční hosty  
 
*) podrobný rozpis témat refarátů a přednášejících bude uveden v dalších 
informačních listech, rozeslaných přihlášeným účastníkům 

 
 
 
 
 
 

 
Tento projekt je spolufinancován  

z prostředků Evropské unie.  
Projekt jest wspólfinancowany ze 

Środków Unii Europejskej 
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