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Kończy się kolejny rok szkolny, tak różny od tych, które
znamy. Na ostatnie tygodnie nauki korytarze szkolne
ponownie zatętniły życiem, a dzwonki miały dla kogo
dzwonić. Żegnamy się na czas wakacji z wielką nadzieją,
że po przerwie sposób organizacji pracy szkoły z ostatnich
miesięcy pozostanie cennym doświadczeniem, z którego
będzie można, a nie trzeba korzystać. 

Życzę Wam, Drodzy Nauczyciele, słonecznych chwil
wytchnienia od wirtualnego świata. Wrócimy do Was                 
z naszym newsletterem i nową ofertą już po wakacjach.     



Prymus Opolszczyzny
Nagroda przyznawana jest najlepszym uczniom 
 województwa opolskiego. Samorząd Województwa
Opolskiego planuje nagrodzić 30 uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, wręczając
tytuły Prymus Opolszczyzny w kategorii WIEDZA 
 oraz kolejnych 30 uczniów szkół artystycznych oraz
uczniów z pozostałych typów szkół, osiągających
sukcesy artystyczne (z wyłączeniem uczniów klas I-III
szkół podstawowychw) w kategorii SZTUKA.

Laureaci konkursu otrzymają odznaki honorowe oraz
nagrody finansowe w wysokości 2.500 zł. 

Termin składania wniosków: 25 czerwca do 9 lipca br.

J U Ż  W K R Ó T C E  N A B Ó R  Z G Ł O S Z E Ń  D O  K O N K U R S U

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ

https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/


Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego                     
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i rozwoju edukacji przyznawane są
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub
społecznej, które stanowią istotny i cenny wkład w
upowszechnianie i rozwój edukacji na Śląsku
Opolskim.

Nagroda może być przyznana osobom działającym
na rzecz oświaty województwa opolskiego, m. in.
nauczycielom, wychowawcom czy osobom
działającym w organizacjach pożytku publicznego.

Termin składania wniosków: 25 czerwca do 9 lipca br.

J U Ż  W K R Ó T C E  N A B Ó R  Z G Ł O S Z E Ń  D O  N A G R Ó D

Wszystkie informacje, regulaminy
oraz formularze zgłoszeń znajdują się

TUTAJ

za szczególne osiągnięcia 
w edukacji

https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/


Marszałkowski Kurier Społeczny na austriackiej mapie
innowacyjnych pomysłów ratujących świat

Pierwszy program Austriackiego Radia Ö1 we współpracy  z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Austrii tworzy do
początku 2020 bazę nowatorskich pomysłów, sprawiających,
że świat staje się lepszy. Inicjatywa "Naprawa przyszłości", to
pomysł stworzenia globalnego warsztatu naprawczego - mapy
miejsc, gdzie dzięki dobrym pomysłom świat staje się lepszy. 

Na mapie znalazło się także województwo opolskie, a to za
sprawą inicjatywy "Marszałkowski Kurier Społeczny" - projektu
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu od 1 kwietnia 2020 r. Pandemia jest powodem wielu
problemów społecznych, między innymi izolacji osób
niesamodzielnych, starszych i samotnych, potrzebujących
pomocy drugiego człowieka - właśnie stąd wziął się pomysł
powołania kurierów społecznych, którzy docierają na co dzień
w najdalsze zakątki miast i gmin. Kurierzy robią zakupy,
pomagają w pracach domowych i wiele, wiele więcej.

Więcej o kurierach i ich zaangażowaniu w filmie     

więcej o inicjatywie Ö1 TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DftFBySgCSs&fbclid=IwAR0YapStE9hrlttWfMT8lRYqv8pTIP_b-1Omx0dZv8dN-kyi3dOYfNS-1-c
https://oe1.orf.at/zukunft
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DftFBySgCSs&fbclid=IwAR0YapStE9hrlttWfMT8lRYqv8pTIP_b-1Omx0dZv8dN-kyi3dOYfNS-1-c


dzieci w wieku od 5 do 12 lat, jak również
niewielkie grupy zorganizowane, w lipcowe
środy, na wakacyjne zajęcia teoretyczno-
warsztatowe do gmachu głównego Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu oraz w Galerii MŚO. 

Każde spotkanie będzie muzealną przygodą na
ekspozycjach – będą rozmowy o sztuce                    
i rękodziele artystycznym oraz poznawanie
ciekawych technik plastycznych. 

Zajęcia prowadzone będą w wakacyjnej
atmosferze gier i zabaw. Zapraszamy do
kreatywnego spędzenia czasu i odkrywania
przyjemności, jaką daje tworzenie.

zaprasza



  7 lipca 2021, godz. 10.00   Śladami zwierząt na muzealnych salach                             
14 lipca 2021, godz. 10.00   Galeria słów, galeria myśli
21 lipca 2021, godz. 10.00   Uchwycić czas 
28 lipca 2021, godz. 10.00  Letnia łąka na tkaninie

spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
czas trwania: ok. 60 min
bilet warsztatowy: 10 zł/dziecko (limit: 15 osób, w warsztatach biorą udział dzieci bez opiekunów)
rezerwacje biletów warsztatowych pod tel. 77 44 31 761 (od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 14.30) oraz mailowo edukacja@muzeum.opole.pl
miejsce: gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego, Mały Rynek 7 oraz Galeria Muzeum Śląska
Opolskiego, ul. Ozimska 10

Gospodarze proszą o założenie ubrań, których nie będzie żal pobrudzić farbą. 

w ofercie muzeum także zajęcia dla zorganizowanych grup kolonijnych
więcej informacji TUTAJ

Tematy zajęć

https://muzeum.opole.pl/wakacje-w-muzeum/


OFERTA  WAKACYJNA
ZESPOŁU  

OPOLSKICH  PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH

 

U D Z I A Ł  W E  W S Z Y T S K I C H
Z A J Ę C I A C H  I  W Y D A R Z E N I A C H

J E S T  B E Z P Ł A TN Y
 



ZABAWA Z PŁUKANIEM ZŁOTA

W drugiej połowie lipca rozpoczyna się zabawa        
z płukaniem złota. Turyści odwiedzający Park
Krajobrazowy „Góry Opawskie” będą mieli okazję
posmakować „Gorączki złota” na „Leśnej polanie”        
w Dolinie Bystrego Potoku”. 

Parkowcy rozstawią płucznie do własnoręcznego
pozyskiwania okruchów cennych minerałów i
złotodajnego kruszcu. Gwarantowany profesjonalny
sprzęt do płukania złota, a swój cenny urobek każdy
uczestnik będzie mógł zabrać do domu!

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” wraz                                      
z gospodarzami - Centrum Kultury im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zaprasza w niedzielę
11 lipca 2021 do wspólnej zabawy w Parku Zdrojowym
w Głuchołazach - w Leśnej Muszli.

Edukatorzy z Parku Krajobrazowego przygotowali
zabawy i gry przyrodnicze z upominkami dla
najmłodszych. 

Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14.00

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”



OFERTA PK „GÓRY OPAWSKIE”:

trwa akcja pn.: „Zdobądź Koronę Parku Krajobrazowego Góry Opawskie” 
więcej TUTAJ

Dla grup kolonijnych oraz innych grup zorganizowanych
warsztaty przyrodnicze dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży,
przebywających na turnusie wypoczynkowym w Pokrzywnej,
Jarnołtówku bądź w Głuchołazach w miejscu ich zakwaterowania.
Oprócz zajęć warsztatowych także zabawy przyrodnicze w lesie oraz
zwiedzanie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

Dla starszej młodzieży i dorosłych
na wybranych ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych (w
rezerwatach : „Cicha Dolina”, „Olszak”, „Las Bukowy”, „Nad Białką”)
podczas zajęć, oprócz walorów przyrodniczo- krajobrazowych Parku,
omawiane są tematy związane m.in. z ochroną różnorodności
biologicznej.

Dla wszystkich
zwiedzanie salki edukacyjnej z wystawą eksponatów przyrodniczych
oraz oglądanie filmu: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. 

Osoba do kontaktu: Anna Torbus, referent ds.
edukacji, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”,

tel. 77 439 75 48, mail: a.torbus@zopk.pl

http://zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/aktualnosci/item/1625-siegnij-po-korone-parku-krajobrazowego-gory-opawskie


LETNIE SPOTKANIA TURYSTYCZNO-EDUKACYJNE
W PARKU KRAJOBRAZOWYM „GÓRA ŚW. ANNY”

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" zaprasza
wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń
wiekowych, na spotkania z pracownikiem parku
krajobrazowego, połączone ze spacerem po Parku.

Spotkania odbywać się będą cyklicznie, w każdy piątek
wakacji (lipiec i sierpień).

Wybrać można spośród tak ciekawych tematów jak:
"Drzewce i infuły tropiciela przyrody", czy "Dawne
pustelnie i pustelnicy Góry św. Anny", zaplanowano
także warsztaty układania bukietów na święto Matki
Boskiej Zielnej

Start - godzina 10:00, zakończenie ok. 13:00

Harmonogram spotkań dostępny na stronie
www.zopk.pl lub tel. 77 461 50 74.

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”

http://www.zopk.pl/


OFERTA PK „GÓRA ŚW. ANNY”:

Dla wszelkich zorganizowanych grup minimum 10-cio
osobowych, w tym także grup rodzinnych – za wyjątkiem grup
obsługiwanych przez biura podróży i inne firmy komercyjne
parkowcy przybliżają walory przyrodnicze, historyczne,
kulturowe i krajobrazowe PK „Góra Św. Anny” prowadząc i
opowiadając o najciekawszych, znajdujących się tam obiektach.
Oprowadzają również po ścieżkach edukacyjnych, np. „Z
Żyrowej przez rez. Lesisko do Góry św. Anny”.

Tematyka obejmuje m.in.:
walory przyrodnicze PK „Góra Św. Anny” – m.in. ciekawostki z
lasu bukowego, formy ochrony przyrody 
walory krajobrazowe i geologia Garbu Chełmskiego
(powstawanie skamieniałości, wulkanizm) – rez. geologiczny i
geostanowisko „Kamieniołom nefelinitów”
walory kulturowe - amfiteatr skalny, Pomnik Czynu
Powstańczego, bazylika św. Anny, kalwaria annogórska.

Rezerwacje terminów prowadzi Elżbieta Kuźnicka, specjalista ds.
edukacji w PK „Góra Św. Anny” pod numerem 77 461 50 74 od
poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00



Stobrawski Park Krajobrazowy zaprasza na:

WARSZTATY
warsztaty dla rodzin i zorganizowanych grup do 10
osób, w wieku 7-12 lat „Poczuć przyrodę
wszystkimi zmysłami” – zajęcia edukacyjno-
integracyjne w lesie w pobliżu siedziby
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

CYKL SPOTKAŃ „WAKACJE W SPK”. 
Zajęcia będą prowadzone przez pracowników
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
specjalistów ds. edukacji. Dzieci podczas zajęć
uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania
wiedzy przyrodniczej w postaci ciekawych
prezentacji, warsztatów plastycznych, zabaw i
różnych ciekawych aktywności w terenie. 

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na zajęcia będą
możliwe przez stronę internetową www.zopk.pl

Stobrawski Park Krajobrazowy

W ofercie także zajęcia terenowe 
na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych:

Ścieżka Murów-Zagwiździe 
Ścieżka w parku w Pokoju

Ścieżka w Dąbrówce Łubniańskiej
Ścieżka pod Wielopolem

http://www.zopk.pl/
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Znajdziesz nas tutaj:
OPOLSKIE.PL

@opolskie

www

Opracowanie:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego

Departament 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

współpraca:

Gabinet Marszałka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

kontakt: nauczyciele@opolskie.pl

https://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie

