UCHWAŁA NR XXV/278/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla idei utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446,
poz. poz. 1579) w związku z §37 pkt 1) Statutu Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1891), Rada
Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska Brzegu wyraża swoje poparcie dla idei utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury
Kresów w Brzegu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXV/278/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 28 października 2016 r.
Po II wojnie światowej Brzeg stał się miejscem, do którego przybyli repatrianci z kresów wschodnich II
Rzeczpospolitej. Według badań CBOS przeprowadzonych w 2012 roku z Kresów pochodzi aż co 7 Polak.
Zdecydowanie częściej posiadanie korzeni kresowych deklarują mieszkańcy zachodniej części kraju, co
pokrywa się z kierunkiem przesiedleń Polaków ze Wschodu. W regionach południowo-zachodnich i
południowych Polski korzenie kresowe potwierdza aż 43% badanych. Obecnie miasto Brzeg staje się
strategicznym punktem spotkania i relacji dawnych Kresowian. W Brzegu prężnie funkcjonuje
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, zrzeszające dawnych mieszkańców
Kresów. Miasto jest ważnym pod względem kulturowym ośrodkiem krzewiącym kulturę dawnych Kresów.
Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu będzie miejscem unikatowym w skali kraju, ale i w tej
części Europy. W województwie opolskim, na styku granic polskiej, niemieckiej, czeskiej wg CBOS aż
30% ludności deklaruje posiadanie krewnych urodzonych na Kresach. Dzięki działalności Muzeum od
zapomnienia ocalona zostanie spuścizna kilku pokoleń przesiedleńców. Jako miejsce przewidywane do
pomieszczenia instytucji kultury jaką ma być Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów brany jest pod uwagę
budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego – obecnie niezagospodarowany. Funkcjonalne wykorzystanie
budynku dawnego brzeskiego Gimnazjum Piastowskiego (wzniesionego w 1569 r.), przy zachowaniu
istotnych elementów zabytkowych jego architektury pozwoli na przywrócenie dawnej świetności i nadanie
nowej funkcji ekspozycyjno-edukacyjnej obiektowi.
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