
NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 
2020 

Nagroda specjalna – 10 000 zł 

 Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – aplikacja mobilna „O!polskie Muzea” - projekt 
obejmuje 22 muzea z województwa opolskiego, w aplikacji znajduje się 1001 
zdigitalizowanych obiektów wraz z opisami muzealiów. Projekt został zrealizowany 
w ramach programu „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

 

Nagrody po 5 000 zł 

 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - wystawa Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do 
opolskiej kroszonki - stworzenie pierwszej na Opolszczyźnie ekspozycji stałej 
poświęconej historii i tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą, z uwzględnieniem 
metod oraz narzędzi kroszonkarskich.  

 Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu - wystawa Ziemia Kozielska i jej 
mieszkańcy – zmodernizowana stała ekspozycja wzbogacona m.in. o  narrację na 
numerowanych planszach i wyposażona w elementy multimedialne.  

 

 Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku - wystawa Pod opieką Dwunastu 
Apostołów - dawny rynek w Kluczborku - wystawa prezentująca dzieje 
kluczborskiego rynku, historię miasta oraz kluczborskiego cechu rzeźników.  

 

 Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku - Wystawa stała Muzeum 
Hutnictwa Doliny Małej Panwi w nowej siedzibie - po remoncie trwającym od 2019 
r. otwarto wystawę stałą i przeprowadzono „dni otwartych drzwi" w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa.  

 

 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - publikacja Brzeski Rocznik Zamkowy - pierwszy 
numer periodyku naukowego, który powstał w ramach współpracy Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.  

 

 Muzeum Ziemi Prudnickiej - film Filip Robota. Portret bez retuszu - film 
dokumentalny poświęcony postaci Filipa Roboty – ideowego ucznia Józefa Lompy i 
Karola Miarki, patrioty, nauczyciela i urzędnika państwowego funkcjonującego w 
strukturach państwa pruskiego.  

 

 Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu – lekcje muzealne Zwiedzanie muzeum w 
towarzystwie postaci historycznej – Królowej Caroli - prezentacja postaci 
historycznej ważnej dla Dobrodzienia – królowej Caroli von Wasa-Holstein-Gottorp, 
która w 1894 r. wraz ze swoim mężem królem Albertem I Wettinem ufundowała 
szpital przekształcony dziś w zakład opiekuńczo – lecznicy noszący jej imię.  

 



 Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej – wykonanie muralu pt. „Koń w przestrzeni 
miejskiej - to inicjatywa oddolna, do której realizacji wykorzystano dwie metody 
kształcenia – metodę projektu i metodę warsztatową. Projekt zakładał wykonanie 
muralu na ścianie stadniny koni w Głubczycach przez uznanych artystów plastyków i 
dzieci z Głubczyc. 


