Zestawienie wybranych imprez planowanych w Krainie św. Anny w 2013
LP.

Dokłada
data imprezy

1
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3 – 5 maja
11 – 12 maja
18 – 19 maja

OPIS IMPREZY
Podczas Jarmarku przenosimy się do czasów średniowiecznych, by zobaczyć ówczesne
zespoły muzyczne i taneczne, rękodzieło i rzemiosło oraz zakosztować średniowiecznej
kuchni.
Maraton organizowany z powodzeniem od lat, cieszący się dużą popularnością wśród
zawodowców jak i amatorów.
Jak co roku organizowana jest impreza z okazji dni miasta Krapkowic. Z pewnością nie
zabraknie niesamowitej energii, której dostarczą zaproszone zespoły.
Impreza kulturalna mająca na celu uświetnienie długoletnie współpracy gmin. Liczne
atrakcje, w tym występy artystyczne oraz zabawy taneczne, a w niedzielę wieczorem
targi panieńskie.
Festyn z okazji Dni Walec przyciągają pobliską publiczność na imprezę plenerową, w
ciepły majowy weekend.

Nazwa Imprezy Wydarzenia

Miejscowość
organizacji
imprezy

III Jarmark Cysterski

Jemielnica

XXXI Krapkowicki Bieg Uliczny

Krapkowice

Dni Krapkowic

Krapkowice

Dni partnerstwa Ujazd – Břidličná
Ujazd
Targi Panieńskie
Dni Walec

Walce

IV Wojewódzki Konkurs Wypieku
Kołocza Śląskiego w ramach Dni
Rozwadzy

Rozwadza, gmina
Zdzieszowice

18 – 19 maja

W ramach Dni Rozwadzy zostanie przeprowadzony konkurs przeznaczony stowarzyszeń,
kół gospodyń itp., których celem jest rozwijanie tradycji oraz wypieku kołocza śląskiego.

25 – 26 maja

Obchody Jubileuszu 40 – lecie powstania Domu Kultury w Tarnowie Opolskim - to dobry
czas na integrację w wśród lokalnych społeczności oraz przybyłych gości połączony z
koncertami muzycznymi i występami artystycznymi.

„Qulturalnie i sportowo w
Tarnolandii”

Kosorowice

25 -26 maja

Przegląd rozśpiewanych zespołów grup folklorystycznych prezentujących opolską kulturę,
w słowie śpiewanym.

Festiwal Opolskiego Święta
Pieśni Ludowej- międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny z
Karolinką

Gogolin

Rajd Rowerowy po Opolszczyźnie

Barut - Jemielnica

Dni Ziemi Strzeleckiej

Strzelce Op.

25 maja – 07
czerwca
1 -2 czerwca

Udział w corocznym rajdzie to dla miłośników dwóch kółek - to wyjątkowa okazja na
poznanie nowych ludzi, odwiedzenia okolic, które przyciągają licznych gości w nasz
region.
Już po raz kolejny zostanie zorganizowana impreza z okazji dni Ziemi Strzeleckiej. Wiele
atrakcji muzycznych i rozrywkowych.

11

2 czerwca

Przegląd zespołów w celu promocji kultury Mniejszości Niemieckiej oraz folkloru wśród
lokalnych społeczności.

XXII Przegląd Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych
Mniejszości Niemieckiej

Góra Św. Anny Leśnica

12

8 czerwca

W programie imprezy premiowanie psów rasy polskiej, odbędzie się wystawa oraz ocena

Wystawa Psów Ras Polskich

Strzelce Op.

najwspanialszych psów a w tym prezentacje umiejętności, a także wiele innych atrakcji

13

8 – 9 czerwiec

14

15 -16
czerwiec

15

16 czerwca

16

22 -23
czerwca

17

18
19

29 czerwca
6 – 7 lipiec
22 – 27 lipiec
27 – 28 lipca

20

21

24

Zlot motocyklistów z całej Polski. Podczas zlotu można podziwiać przybyłe motocykle
podczas przejazdu ulicami Strzelec Op.

17 – 18
sierpnia

Centralnym punktem obchodów jest odpust ku czci św. Jacka rozpoczynający się
uroczystą mszą na błoniach zamkowych. Po uroczystości goście zostaną zaproszeni na
mistrzostwa rzutu kamieniem.

30 sierpnia

Festyn z okazji zakończenia lata, na którym przewidujemy muzyczne nowości a na scenie.
Będzie można również zobaczyć i posłuchać znanych nam zespołów.

25

25 - 26
sierpnia
1 – 2 września

26

1 – 2 września
7 – 8 wrzesień

27

Na festiwalu promowany jest tradycyjny kołocz śląski, opolski produkt regionalny,
którego można skosztować. Impreza plenerowa z licznymi atrakcjami. Nie tylko w
Gogolinie, ale i w Kamieniu Śląskim.

4 sierpnia

22

23

Impreza plenerowa promująca turystykę żeglugi po Odrze i Osobłodze. W programie:
rejsy statkiem po Odrze, pływanie gondolą oraz pływanie kajakami po Osobłodze.
Impreza muzyczna organizowana od kilkunastu lat uświetniające Zdzieszowice i pobliskie
okolice, zapraszając gości na festiwal muzyczny oraz rekreacyjny.
Koncert w formie konkursu, w którym biorą udział orkiestry z województwa Opolskiego i
śląskiego, prezentując m.in. utwory z niemieckiego kręgu kulturowego.
Podczas Obchodów Nocy Świętojańskiej zgodnie z tradycją jest puszczanie wianków na
wodzie.
W programie imprezy premiowanie koni rasy śląskiej, odbędzie się wystawa oraz ocena
koni, pokazy, prezentacje zaprzęgów, a także wiele innych atrakcji
Festyn promujący lokalne produkty których tradycja sięga naszych prapra…,- dziadków,
Tarninowa Parada, Taneczny zawrót głowy
Zlot młodzieżowy trwający 6 dni, w czasie, którego w atrakcyjnej formie przekazywane są
wartości i zasady życia w społeczeństwie.

Święto o charakterze regionalnym połączone z obrzędami dziękczynnymi za plony.
Imprezę rozpoczyna korowód z koronami żniwnymi na czele i pojazdy, na których są
pokazy tematyczne z życia regionu lub kraju..

Impreza tematyczna poświecona wytwarzaniu tradycyjnego sera kadłubskiego różnymi
metodami. Oprócz degustacji sera dla przybyłych czekają liczne występy artystyczne.

II Krapkowicki Piknik Odrzański

Krapkowice

Dni Zdzieszowic

Zdzieszowice

XXI Przegląd Orkiestr
Mniejszości Niemieckiej

Lichynia -gmina
Leśnica
Grabów -gmina
Izbicko
Poręba, gmina
Leśnica
Kosorowice, gmina
Tarnów Opolski

Jantury Izbickie
XVII Regionalny Przegląd Koni
Rasy Śląskiej
Święto Tarniny
Święto Młodzieży

Góra Św. Anny

XXIII Dni Gogolina
-VII Festiwal Kołocza Śląskiego
Festyn „Po zdrowie i uśmiech do
ks. Kneippa”

Stadion Miejski w
Gogolin
Kamień Śląski

Piknik Motocyklistów

Strzelce Op.

Jarmark Odpustowy Ku Czci Św.
Jacka;
V Międzynarodowe Mistrzostwa
rzut kamieniem
Zakończenie Lata

Gminne Dożynki

Święto Sera- XV Dni Kadłuba

Kamień Śląski
Krapkowice
Pietna- gmina
Krapkowice
Dziewkowice, gmina
Strzelce Opolskie
Kamień Śląski- gmina
Gogolin
Kadłub

28

8 września

29

8 -9 września

30

14 -15
wrzesień
14 -15
wrzesień
14 -15
wrzesień
22 – 23
wrzesień
Wrzesień /
Październik

Święto o charakterze regionalnym połączone z obrzędami dziękczynnymi za plony.
Imprezę rozpoczyna korowód z koronami żniwnymi na czele i pojazdy, na których są
pokazy tematyczne z życia regionu lub kraju

35

11 listopada

36

16 – 17
listopada
6 - 24 grudnia

Powrót do tradycji mających na celu przywrócenie obchodów świętego Marcina patrona
Tarnowa Opolskiego.
Przegląd chórów w celu promocji kultury Mniejszości Niemieckiej oraz folkloru wśród
lokalnych społeczności
Na świątecznych kramach i stoiskach, oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych i
świątecznych wypieków, będzie można zakupić żywe choinki, stroiki, ozdoby i oświetlenie
świąteczne, rękodzieło, biżuterię oraz wiele innych atrakcji…
Miłą przedświąteczną atmosferę, możliwość zakupu świątecznych upominków,
degustację tradycyjnych potraw Wigilijnych. Na uczestników czekają fantastyczne
atrakcje. W świąteczną atmosferę wprowadzą występy muzyczne.

31
32
33
34

37
38

19 – 20
Grudzień

Udział w corocznym wyścigu rowerowym to dla miłośników dwóch kołek oraz mocnych
wrażeń. Wyjątkowa okazja na sprawdzenie swoich sił w rywalizacji o pierwsze miejsce na
podium.

Na przedmurzu ruin pałacowych odbędzie się piknik rodzinny -święto chleba z występami
muzycznymi.

Maraton organizowany z powodzeniem od kilku lat, cieszący się dużą popularnością
wśród zawodowców jak i amatorów. A zimowa atmosfera doda nam ciepłych wspomnień.
31 grudnia
Jak co roku Strzelce Opolskie zapraszają na koncert sylwestrowy z okazji zbliżającego się
40
2013 roku, w programie muzyczne gwiazdy wieczoru a o północy szampan dla gości.
(imprezy cykliczne, wizytówki gminy i regionu o co najmniej ponadgminnym zasięgu odbiorców)

39

21 grudzień

VII Izbicki Wyścig Rowerowy

Izbicko

Ujazd
Miedziana- gmina
Tarnów Opolski
Dożynki Gminne

Święto Chleba
Święto dyni i pieczenie
ziemniaków

Kromołów, gmina
Walce
Barut – gmina
Jemielnica
Góra Św. Anny,
dożynki diecezjalne
Powiat Strzelecki

Imieniny u Marcina

OSP Tarnów Op.

XXII Festiwal Chórów i Zespołów
Śpiewanych TKSN
Strzelecki Jarmark
Bożonarodzeniowy

Walce
Strzelec Op.

II Krapkowicki Jarmark
Bożonarodzeniowy

Krapkowice

XXIV Strzelecki Bieg Uliczny im.
Euzebiusza Ferta – dystans 15 km
Koncert Sylwestrowy

Strzelce Op.
Strzelce Opolskie

