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 Jesienią 2021 roku celebrować będziemy długo wyczekiwaną uroczystość 

beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten historyczny moment, zaplanowano 

na 12 września. Prudnik, jako miejsce niezwykle istotne w biografii Prymasa 

Tysiąclecia, z prawdziwą radością przygotowuje wydarzenia kulturalne, które pozwolą 

mieszkańcom ziemi prudnickiej przeżyć ten niepowtarzalny w życiu społecznym 

moment, z odpowiednią oprawą artystyczną. 

 W dniu beatyfikacji, 12 września 2021 roku (niedziela) o godzinie 18:30, 

Prudnicki Ośrodek Kultury wraz z Gminą Prudnik i Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-

Lesie zapraszają na koncert zatytułowany: Skrawek nieba – dziękczynny koncert 

beatyfikacyjny, w którym wystąpią znakomici artyści: wokaliści Dziecięcego i 

Młodzieżowego Studia Piosenki Prudnickiego Ośrodka Kultury z programem „Sacrum”, 

a także Ygor Przebindowski TRIO oraz Stanisław SOYKA Kwintet. Koncert będzie 

bezpłatny dla wszystkich odbiorców. Blisko 3-godzinne przedsięwzięcie artystyczne 

zostanie zarejestrowane przez TVP 3 Opole. Koncert odbędzie się na scenie plenerowej 

wybudowanej w Grocie Lurdzkiej obok Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie. 

Zwieńczeniem koncertu będzie uroczyste odsłonięcie pamiątkowej monety wydanej 

przez Narodowy Bank Polski. (Szczegóły dotyczące emisji pamiątkowej monety: 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/202

1.html#m12)  

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2021.html#m12
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2021.html#m12


 

 

 Koncert  Skrawek nieba został objęty patronatem honorowym Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Opolskiego Sławomira 

Kłosowskiego.  

 Mecenasami koncertu są: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, Stadnina 

Koni Prudnik Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik, Narodowy Bank Polski, 

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku. Patronami medialnymi wydarzenia są: Gość 

Niedzielny, TVP 3 Opole, Radio Opole, Radio Doxa, Radio Park, Nowa Trybuna Opolska, 

Prudnik24.pl, Tygodnik Prudnicki. 

 

 Kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu Wyszyński. Błogosławiony będzie 

konferencja popularnonaukowa, dedykowana postaci Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, którą Prudnicki Ośrodek Kultury organizuje wspólnie z Kuratorium 

Oświaty w Opolu. Konferencja z udziałem wybitnych badaczy i biografistów autora 

Zapisków więziennych odbędzie się 6 października 2021 roku w sali reprezentacyjnej 

Prudnickiego Ośrodka Kultury. Szczegóły program konferencji zostanie ogłoszony w 

drugiej połowie września. Wstęp wolny. 

 Trzeci wydarzeniem w ramach projektu Wyszyński. Błogosławiony, 

zaplanowanym na 6 października 2021 (data rocznicy uwięzienia Prymasa 

Wyszyńskiego) jest realizacja telewizyjna koncertu słowno-muzycznego pt.: Polskę w 

sercu mam Jerzego Zelnika z towarzyszeniem Baltic Neopolis Ensemble. W trakcie 

programu będzie można usłyszeć fragmenty Zapisków więziennych. Koncert 

poprowadzi Krzysztof Ziemiec. Nagranie będzie miało szczególny wymiar, nie tylko ze 

względu na miejsce realizacji (Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie, będące 

miejscem internowania Wyszyńskiego), ale także ze względu na planowaną 



 

 

retransmisję telewizyjną na kanałach TVP 3 oraz TVP Polonia.  Dzięki retransmisji, 

pamięć o Błogosławionym już wówczas, Prymasie Wyszyńskim, jego myśli społecznej i 

narodowej, dotrze do Polaków żyjących poza granicami kraju.  

 Mamy nadzieję, że proponowany przez nas program artystyczny umożliwi 

godną, pogłębioną duchowo celebrację beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Jesteśmy 

przekonani, że wydarzenia o tak doniosłym ładunku historycznym budują tożsamość, 

wzmacniają więzi społeczne i pokoleniowe, zaś uczestnictwo w ich organizacji jest 

prawdziwym zaszczytem.  
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