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Związek Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim 
ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole

Zarząd Związku Niemieckich stowarzyszeń  
– po trwających niemal rok pracach – przyjął „Strategię  

rozwoju mniejszości niemieckiej na lata 2023-2027”.

P rzesłanie nowej stra-
tegii brzmi: Mniej-
szość niemiecka to 
jest pewna siebie, 

skoncentrowana na przy-
szłości i otwarta społeczność, 
która pielęgnuje własną toż-
samość, kulturę i język. I jest 
gotowa na współpracę z ak-
tywnymi ludźmi należącymi 
do wszystkich grup społecz-
nych.

Druga część opisa-
nej w strategii misji mówi 
o mniejszości niemieckiej, 
iż mniejszość jest ta czę-
ścią tolerancyjnego, różno-
rodnego organizmu  spo-
łecznego i chce mieć w tym 
społeczeństwie rolę współ-
uczestnika. Oczekuje, że jej 
prawa będą uznawane i tym 
samym mogą zostać urze-
czywistnione.

Punkty ciężkości dzia-
łalności Niemców w Polsce 
są kontynuacją dokumentu 
sprzed pięciu lat, choć nie-
które cele zostały nazwane 
inaczej.

- Podstawowym celem 
działania pozostaje koniecz-
ność dalszego wsparcia ję-
zykowego – precyzuje Ra-
fał Bartek. – Stawiamy na 
znajomość języka i jej do-
skonalenie wśród naszych 
członków. Drugim punktem 
ciężkości jest dbałość o dzie-
dzictwo kulturowe i opie-
ka nad nim. Także o historię 
i tradycję.

W ramach realizacji 
pierwszego celu mniejszość 
niemiecka zapowiada zabie-
gi o powstanie nowych cen-
trów edukacyjnych, tj. przed-
szkoli i szkół (także szkoły na 
poziomie licealnym). Zapo-
wiada – nie tylko w dziedzi-
nie kształcenia językowego 
– zarówno kontynuację do-
tychczasowych projektów, 
jak i tworzenie nowych.  

Trzecim „kamieniem mi-
lowym” strategii jest wspar-
cie młodzieży i organizacji 
młodzieżowej MN. Kolejnym 
jest wspieranie zaangażo-
wania i struktur mniejszo-

ści niemieckiej. – Zamysł 
jest taki, że musimy zrobić 
wiele, by nam nie ubywało 
ani członków, ani kół – de-
klaruje lider VdG. – A ich 
członkowie pozosta-
wali aktywni. Chce-
my też lepiej niż 
dotąd dzielić za-
dania między róż-
ne mniejszościowe 
struktury.

Mniejszość chce 
dbać o swój nowoczesny 
wizerunek w przestrzeni pu-
blicznej. W strategię wpisa-
no troskę o to, by mniejszość 
była wspierana przez osoby 
opiniotwórcze, które się z nią 
utożsamiają.  

Pierwsza część prac nad 
strategią polegała na doko-
naniu analizy, ewaluacji tego 
wszystkiego się udało – lub 
nie – przez minione pięć lat.

- Chcę podkreślić, że choć 
mniejszość niemiecka istnie-
je w legalnych strukturach od 
ponad 30 lat, to najnowsza 
strategia jest dopiero trzecią 

w naszej historii – mówi Ra-
fał Bartek, przewodniczący 
Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-Kultural-
nych w Polsce. 

– Ewaluacja wykazała, 
że wprawdzie nasze założe-
nia strategiczne spisujemy 
dopiero od dekady, to jest to 

działanie potrzebne i słusz-
ne. Nie chcemy, jak wiele or-
ganizacji pozarządowych, 
gonić od projektu do pro-
jektu, tylko działać w sposób 
przemyślany i planowy, na 
wzór samorządów czy bizne-
su.  Strategia wymusza kry-
tyczne spojrzenie na siebie, 

a więc czasem także przy-
znanie, że jesteśmy słabi.

Autorzy strategii zapo-
wiadają, że przyjęty na czte-
ry lata (a nie na pięć jak po-
przednio) dokument będzie 
co roku podlegać ewaluacji, 
by nadążać za zmieniającymi 
się realiami.

Stawiamy  
na znajomość 
języka i jego 

doskonalenie wśród 
naszych  

członków – mówi  
Rafał Bartek,  

lider VdG.

Der Vorstand des Ver-
bandes der deutschen 
Gesellschaften (VdG) 
hat nach fast ein Jahr 

dauernden Arbeiten die 
„Entwicklungsstrategie 
der deutschen Minder-
heit für die Jahre 2023-

2027” angenommen.

D ie Botschaft der neu-
en Strategie lautet: Die 
deutsche Minderheit 

ist eine selbstbewusste, zu-
kunftsorientierte und offene 
Gemeinschaft, die ihre eige-
ne Identität, Kultur und Spra-
che pflegt. Die deutsche Min-
derheit ist bereit, mit aktiven 
Menschen aus allen gesell-
schaftlichen Gruppen zusam-
menzuarbeiten.

Der zweite Teil der in der 
Strategie festgeschriebenen 
Grundsätze spricht davon, 
dass die deutsche Minderheit 
Teil einer toleranten, vielfäl-
tigen Gesellschaft ist und an 
dieser Gesellschaft teilhaben 
möchte. Sie erwartet, dass 
ihre Rechte respektiert und 
somit auch umgesetzt wer-
den können.

Die in der neuen Strategie 
beschriebenen Schwerpunk-
te in der Tätigkeit der Deut-
schen in Polen stellen eine 
Kontinuität im Verhältnis zu 
der vor fünf Jahren beschlos-
senen Strategie dar, obgleich 
manche Ziele nun anders be-
nannt wurden.

„Das Hauptziel unserer 
Arbeit bleibt die Förderung 

der deutschen Sprache“, 
sagt Rafał Bartek. „Wir set-
zen auf die Sprachkenntnis-
se und deren Verbesserung 
unter unseren Mitgliedern. 
Ein zweiter Schwerpunkt ist 
die Pflege unseres kulturel-
len Erbes. Dies betrifft auch 
unsere Geschichte und Tra-
dition.

Im Rahmen der Umset-
zung des ersten Ziels kün-
digt die deutsche Minderheit 
Bemühungen um Gründung 
neuer Bildungszentren, d.h. 
von Kindergärten und Schu-
len (auch einer weiterfüh-
renden Schule bzw. eines 
Lyzeums) an. Im Weiteren 
bekräftigt die Minderheit, 
die bisherigen Projekte fort-
zusetzen und neue zu ent-

wickeln und zwar nicht nur 
im Bereich der Sprachför-
derung.  

Ein dritter „Meilenstein” 
der Strategie ist die Unter-
stützung der Jugendarbeit 
und der Jugendorganisation 
der deutschen Minderheit. 
Ein weiterer ist die Förde-
rung vom Engagement in den 
organisatorischen Struktu-
ren der Minderheit. „Unsere 
Absicht ist, viel dafür zu tun, 
dass die Zahl der Mitglieder 
und Ortsgruppen nicht ab-
nimmt und deren Mitglie-
der aktiv bleiben“, erklärt 
der VdG-Vorsitzende. „Wir 
möchten zudem künftig bes-
ser als bisher die Aufgaben 
zwischen den verschiedenen 
Strukturen unserer Organi-
sation verteilen”.

Die Minderheit möchte 
auch ein modernes Image der 
Organisation in der Öffent-
lichkeit pflegen. In der Stra-

tegie wurde festgeschrieben, 
dass die Deutschen in Polen 
Unterstützung seitens mei-
nungsbildender Persönlich-
keiten brauchen, die sich mit 
der Minderheit identifizie-
ren.  

Der erste Teil der Ar-
beiten an der neuen Strate-
gie bestand in der Analyse 
und Evaluation von all dem, 
was man in den vergangenen 
fünf Jahren erreichen oder 
nicht erreichen konnte.

„Ich möchte hervorhe-
ben, dass die deutsche Min-
derheit bereits seit über 30 
Jahren über legale Struktu-
ren verfügt, die neueste Stra-
tegie aber erst die dritte in 
unserer Geschichte ist“, sagt 
Rafał Bartek, Vorstandsvor-
sitzender des Verbandes der 
deutschen sozial-kulturellen 
Gesellschaften in Polen. 

„Die Evaluation hat ge-
zeigt, dass wir unsere strate-

gischen Richtlinien erst seit 
zehn Jahren festlegen, dies 
aber ein wichtiges und gut 
begründetes Vorhaben ist. 
Wir möchten nicht wie vie-
le Nichtregierungsorganisa-
tionen von Projekt zu Projekt 
hetzen, sondern durchdacht 
und nach Plan vorgehen, 
etwa nach dem Vorbild von 
territorialen Selbstverwal-
tungen oder Firmen. Eine 
Strategie erzwingt u. a. eine 
kritische Selbstbetrachtung, 
also muss man manchmal 
auch die eigene Schwäche 
einsehen und eingestehen 
können“.

Die Autoren der Strate-
gie kündigen an, dass das für 
vier (und nicht wie vorhin 
für fünf) Jahre angenomme-
ne Dokument jedes Jahr ei-
ner Evaluation unterzogen 
wird, um die laufenden Ver-
änderungen berücksichtigen 
zu können.
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W Centralnej Bibliotece Polsko-Niemieckiej  
im. Josepha von Eichendorffa w Opolu czeka na 

czytelników nowo wydana i bardzo atrakcyjna 
pozycja. Ks. diakon Marek Dziony zredagował 

pierwszą część pierwszego tomu „Śląskich 
legend” (Schlesische Sagen) autorstwa Richarda 
Kühnaua. Wydawcą obszernego, liczącego ponad 
400 stron dwujęzycznego polsko-niemieckiego 

tomu jest Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, 
Kultury i Nauki w Opolu.

N iniejszy tom stano-
wi pierwszą część 
pierwszego tomu 

„Schlesische Sagen. Spuk 
und Gespenstersagen” – 
pisze redaktor we wstępie. 
– W całej wydawanej w la-
tach 1910-1913 serii ukaza-
ły się cztery tomy. Dotąd 
nie doczekały się one ani 
wznowienia w języku nie-
mieckim, ani tłumacze-
nia w całości na Polski. Ta 
skarbnica zawiera parę ty-
sięcy legend. Jej wartość 
jest tym większa, iż groma-
dząc przede wszystkim le-
gendy z niemieckojęzycznej 
części Śląska, wiele ura-

towała przed ostatecznym 
wymarciem, kiedy na tych 
terenach doszło w 1945 
roku do masowych wypę-
dzeń i wymiany całych grup 
ludności.

Bohaterami książki, 
którą czytelnik weźmie do 
ręki są postaci szczegól-
ne: upiory, upiory cmen-
tarne, zjawy w miejscach 
morderstw, wyroków 
i nieszczęść, zjawy domowe  
oraz życzliwe domowe du-
chy, wampiry, strachy ko-
ścielne, a także zjawy w ru-
inach.

- Richard Kühnau był 
profesorem gimnazjum 

Paczkowie, potm w Gimna-
zjum św. Macieja we Wro-
cławiu – dodaje ks. diakon 
Marek Dziony. – Pochodził 
z miejscowości Branitz, ale 
pod Cottbus. Był ewange-
likiem, który konwertował 
na katolicyzm. Zbieraniem 
legend zajmował się od 

1906 roku – biorąc w tym 
celu urlop od pracy w szko-
le. Poza wspomnianymi  
4 tomami wydał także: le-
gendy dla hrabstwa kłodz-
kiego, wrocławskie, górno-
śląskie i środkowośląskie. 
Manuskrypt legend dolno-
śląskich zaginął.    

O początkach tego  
s z c z e g ó l n e g o 
związku stowarzy-
szeń mówili pod-

czas konferencji prasowej 
w opolskiej siedzibie Domu 
jego prezes, poseł Ryszard 
Galla, dyrektor generalny 
Lucjan Dzumla oraz Irena 
Machura, zastępca dyrekto-
ra generalnego z Gliwic.

Właśnie w Gliwicach Dom 
został uroczyście otwarty. 
Jego pierwszą siedzibą była 
mieszcząca się w tym mie-
ście przy ul. Rybnickiej 27 
willa. Dziś nie jest już ona 
jego siedzibą, ale była częścią 
dawnego logo DWPN i jest 
istotnym elementem znaku 
graficznego odnowionego na 
25-lecie. Placówka ma swo-
ją siedzibę przy ul. Górnych 
Wałów 7. W dawnej siedzibie, 
która zresztą nigdy własno-
ścią Domu nie była, mieści 
się dzisiaj siedziba gliwickich 
wodociągów.

Dom Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej jest pierw-
szą bilateralną organizacją, 
pierwszym polskim związ-

kiem stowarzyszeń, w któ-
rego skład wchodzą orga-
nizacje polskie i niemieckie 
– przypomniano w cza-
sie jubileuszu. - Jest pierw-
szą i jedyną w swoim rodza-
ju ponadpartyjną inicjatywą 
polskich i niemieckich in-
stytucji i organizacji, któ-
re połączyły swoje doświad-
czenia i umiejętności, swoje 
zasoby finansowe i ludzkie 
w jednym związku stowarzy-
szeń zgodnie z zasadą „siła 
we wspólnocie, razem jeste-
śmy w stanie zdziałać wię-
cej”. Dom jest jedyną insty-
tucją tego typu na świecie.

U początku działa-
nia DWPN padła deklara-
cja, która pozostaje aktual-
na także w obecnym czasie: 
Naszym celem jest przyczy-
nianie się do wzajemnego 
zrozumienia różnych grup 
ludności i wzbudzanie świa-
domości, że Śląsk ma tyl-
ko jedną przyszłość: wspól-
ną. Wszystko, co dzieje się 
na Śląsku w równym stop-
niu dotyczy każdej grupy tu 
żyjącej. Śląsk, jako wielo-

kulturowy obszar pograni-
cza, zawsze będzie odgrywać 
szczególną rolę w stosun-
kach polsko-niemieckich. 

W 2002 roku rozpoczę-
ła działalność siedziba DWPN 
w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2. 
Jak podkreślił podczas kon-
ferencji prezes DWPN z cza-
sem tutaj został przeniesiony 
punkt ciężkości w działalno-
ści domu współpracy.

Ryszard Galla przypo-
mniał pierwszego dyrekto-
ra Domu (był nim Thaddaeus 
Schaepe, wcześniej dyrektor 
biura Fundacji im. Friedri-
cha Eberta, zmarły w 2004 
roku) i jego zasługi przy or-
ganizowaniu tego szczegól-
nego miejsca. Podkreślił rolę 
partnerów HAUS-u. Wymie-
nił wśród nich między inny-
mi trzy niemieckie Fundacje: 
Konrada Adenauera,  Frie-
dricha Eberta oraz Heinri-
cha Bölla.

Przypomniano też uro-
czystość otwarcia z udzia-
łem prezydenta RFN Roma-
na Herzoga oraz pani Danuty 
Huebner, wówczas szefowej 

kancelarii prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego. 

Ryszard Galla cytował 
słowa prezydenta Herzoga: 
„To dom dla Niemców, Po-
laków oraz innych przyjaciół 
i sąsiadów, który służy dia-
logowi o tym, skąd pocho-
dzimy i dokąd zmierzamy”; 
a także prezydenta Kwa-
śniewskiego: „Dom to coś 
z natury przyjaznego czło-
wiekowi. To miejsce, gdzie 
chce on czuć się swobodnie 
i bezpiecznie”.

Konferencja była okazją 
do przypomnienia dawnych 
projektów, np.: Centrum Eu-
ropejskiego, Kuźni Młodych 
Liderów, Polsko-Niemiec-
kiej Akademii Dziennikar-
skiej oraz Szczytu Młodzieży 
Regionalnego Trójkąta We-
imarskiego. DWPN był tak-
że miejscem spotkań z cie-
kawymi postaciami świata 
kultury i literatury: ważnym 
pisarzem języka niemiec-
kiego tworzącym dla dzieci, 
Janoschem, pisarzem, po-
etą i zasłużonym popula-
ryzatorem Polski w Niem-

Centrum Dokumenta-
cyjno-Wystawiennicze 

Niemców w Polsce przy 
ul. Szpitalnej 11 w Opolu 
działa od listopada. I cie-
szy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców 

regionu.

J esteśmy otwarci na 
wszystkich odbior-
ców – osoby indywi-

dualne i na grupy zorgani-
zowane – mówi Weronika 
Wiese,  koordynatorka Cen-
trum Dokumentacyjno-Wy-
stawienniczego Niemców 
w Polsce. – Pokazujemy wy-
stawę stałą, która poświę-
cona jest zarówno historii 
mniejszości niemieckiej, jak 
i jej kulturze oraz współ-
czesnej działalności. Nie ma 
przesady w stwierdzeniu, iż 
pokazujemy mniejszość nie-
miecką od średniowiecza do 
dzisiaj. Niemal dosłownie, 
bo ekspozycja jest na bie-
żąco uaktualniana. Niektóre 
pamiątki przynoszone przez 
mieszkańców regionu, tak-
że hobbystów i historyków-
-amatorów, kolekcjonerów 
natychmiast „ożywają” i są 
oglądane na wystawie przez 
naszych gości.

Koordynatorka wy-
stawy zaprasza ponownie 
tych, którzy pierwszą wizy-
tę w tym swoistym muzeum 
mniejszości niemieckiej mają 
za sobą. 

– Ekspozycja jest wielo-
warstwowa, prezentuje wie-
le faktów, osób, wydarzeń 
i przeżyć. Jeden raz nie wy-
starczy, by wszystko zoba-
czyć i wszystkiego dotknąć.

- Odczuwamy zainte-
resowanie tym miejscem 
– dodaje pani Bogna Pi-
ter. – Dostajemy zapytania 
od klas i szkół. Przyjeżdża-
ją koła mniejszości niemiec-
kiej. Obecność młodych ludzi 
szczególnie nas cieszy.

- Jak na kilka miesię-
cy funkcjonowania udało 
się nam zorganizować spo-
ro wydarzeń i przyciągnąć 
na nie publiczność – cieszy 

się Wernika Wiese. – My-
ślę o spotkaniach ze szcze-
gólnymi świadkami historii, 
o osobach, które były zaan-
gażowane w powstawanie 
naszej wystawy. Występują 
na niej jako świadkowie hi-
storii, a także przekazały na 
ekspozycję ciekawe pamiąt-
ki rodzinne.

Mniejszościowe muzeum 
stara się odpowiadać na bie-
żąco na pomysły uczestni-
ków spotkań. Podczas wie-
czoru z panem Richardem 
Urbanem pojawiła się inicja-
tywa, by zorganizować wie-
czór niemieckich kolęd i takie 
kolędowanie w styczniu się 
odbyło, przyciągając bardzo 
licznie gości. Śpiewanie po-
prowadził pan Oskar Kozio-
łek-Goetz.

Wszystkie te aktywno-
ści składają się na reali-
zację wpisanych w istnie-
nie Centrum funkcji. Jest 
ono równocześnie muzeum, 
ośrodkiem kulturalno-hi-
storycznym, miejscem edu-
kacji pozaszkolnej i miej-
scem spotkań.

Twórcy Centrum mają 
satysfakcję, ponieważ odwie-
dzają je także goście oficjal-
ni województwa opolskiego, 
łącznie z dyplomatami.

- Widać władze samorzą-
dowe uznają, że jest to miej-
sce, które warto pokazywać 
i to jest powód do radości – 
dodaje pani Weronika.

Dr Maria Stolarzewicz, 
która jest w Centrum mene-
dżerką kultury IFA podkreśla, 
że nie chce ono zajmować się 
tylko mniejszością niemiec-
ką. Wyrazem tego jest pro-
jekt „Mniejszości w dialogu”. 
W jego ramach gośćmi Cen-
trum będą: Gerald Gräfe (Ka-
szubi nadłebscy) już 3 marca. 
Po nim na spotkania do Opola 
przyjadą  Gosza i Marek Tut-
ko (Łemkowie) – 21 kwietnia 
i z Mira Żelechower-Aleksiun 
(Żydzi) – 13 czerwca.

Na co dzień CDWNwP za-
prasza od poniedziałku do 
piątku od 10.00 do 16.00 oraz 
w soboty od 10.00 do 18.00.  

Od ćwierć wieku zbliżają 
Polaków i Niemców

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej obchodził  
w miniony piątek 25-lecie. Placówka, która od ćwierć wieku  

na różnych polach rozwija i umacnia współpracę między Polską  
a Niemcami, została otwarta 17 lutego 1998 roku.  

Od tego czasu DWPN zrealizował ponad 1200 inicjatyw i projektów. 

Legendy śląskie w dwóch językach

Centrum odwiedza 
nie tylko mniejszość

Wystawę stałą obejrzało z zainteresowaniem wielu uczniów.
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Diakon Marek Dziony zredagował tom „Śląskich legend”. 
Po polsku ukazują się one pierwszy raz.
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czech Matthiasem Kneipem 
czy Piotrem Pytlakowskim, 
dziennikarzem i scenarzy-
stą, autorem głośnej książ-
ki „Ich matki, nasi ojcowie”.

Uczestnicy spotkania 
podkreślili, iż Dom jako jed-
na z pierwszych instytucji 
na Śląsku realizowała pro-
jekty europejskie. W czasie 
procesu akcesyjnego Pol-
ski do UE w Opolu pod au-
spicjami Domu działał Dom 
Europejski.

Obecnie do flagowych 
projektów DWPN należą 
m.in.: Niemieckie Kluby Ma-
lucha, kampania na rzecz 
polsko-niemieckiej dwuję-

zyczności „Bilingua – łatwiej 
z niemieckim”, LernRAUM, 
międzynarodowe wymia-
ny młodzieży, Jugendpunkt  
Niemieckie Kluby Młodzie-
żowe, Elom, Seminarium 
Śląskie, Archiwum Historii 
Mówionej, Muzeum Online. 
Dom prowadzi również oży-
wioną działalność wydawni-
czą (HAUSbooks). W piątek 
zaprezentowany został ob-
szerny katalog publikacji do-
stępnych za pośrednictwem 
HAUSbooksu. Można w nim 
znaleźć m.in. omówienie aż 
ośmiu tomów wywiadów po-
wstałych w ramach adreso-
wanego do młodych uczest-

ników projektu Archiwum 
Historii Mówionej.

We wstępie do katalo-
gu jego autorzy polecają 
m.in. „Wielowarstwowy ko-
laż” – autobiografię, w któ-
rej Marianne Roth opowiada 
o doświadczeniach niemiec-
kich Żydów w XX wieku. Na-
tomiast pozycja pt. „Jez-
derkusie! Czyli niełatwa 
historia Górnego Śląska” jest 
adresowana do młodzieży 
i przystępnie opowiada dzieje 
regionu od czasów prehisto-
rycznych po współczesne.  

Irena Machura przed-
stawiła całoroczny program 
obchodów pt. „25 projektów 

na 25-lecie”. Ich szczytem 
będzie Seminarium Śląskie 
w Kamieniu Śl.

Ale cały program przed-
stawia się bardzo atrakcyjnie. 
Dom zaprasza m.in.: na kon-
kurs fotograficzny „HAUS 
w obiektywie”, konkurs pla-
styczny „Czterej pancer-
ni w kradzionym mercedesie 
– edycja 2023 – jak zmie-
niają się polsko-niemieckie 
stereotypy”, Facebookowy 
konkurs wiedzy o HAUS-ie, 
warsztaty dla nauczycielek 
i nauczycieli „Deutsch  ist 

easy”, debaty społeczno-
-polityczne – porozmawiaj-
my o kontrowersjach, wy-
cieczki regionalne i spacery 
miejskie zarówno w Gliwi-
cach, jak i w Opolu oraz na 
konferencję pt. „Niemiecki 
ma znaczenie”. Kolejna edy-
cja Archiwum Historii Mó-
wionej oraz związane z nią 
spotkania ze świadkami cza-
su będą zachęcać do wspo-
mnień nie tylko na temat 
25-lecia Domu, ale także 
ćwierćwiecza obrony woje-
wództwa opolskiego. Jak za-
wsze Dom poleca przygoto-
wywane przez zespół DWPN 
wystawy.

Młodzież 
była od począt-
ku działalności 

Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 

w centrum zain-
teresowania tej 

placówki.

W Łambinowicach na zaproszenie Związku  
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
oddano w ostatnią niedzielę stycznia hołd ofiarom 

Tragedii Górnośląskiej.

S potkanie – to już tra-
dycja – rozpoczę-
ło się w łambinowic-

kim kościele. Nabożeństwu 
przewodniczył duszpasterz 
mniejszości, ks. dr Piotr 
Tarlinski. 

- Nie myśleliśmy, że tu, 
gdzie nieszczęście wojny jest 
tak mocno widoczne, spo-
tkamy się w czasie trwającej 
wojny na Ukrainie – mówił 
podczas medytacji. – Widzi-
my, że pokój podtrzymywa-
ny i gwarantowany przez lu-
dzi podpisami na traktatach 
jest nietrwały.  Człowiek jest 
ułomny i skłonny do niena-
wiści, do tego by drugiego 
ograbiać i pozbawiać wol-
ności. Dlatego ważny jest dla 
nas ten pokój, który pocho-

dzi od Chrystusa. Bardzo go 
potrzebujemy. (…) 

- Spotykamy się na 
cmentarzu ofiar powojen-
nego obozu – mówił po zło-
żeniu kwiatów i zniczy  lider 
VdG i TSKN Rafał Bartek. – 
Jedni zostawili tu swoje ży-
cie, inni stracili człowie-
czeństwo, mordując ludzi, 
w tym dzieci tylko ze wzglę-
du na ich przynależność na-
rodową. Tu w Łambinowi-
cach mieliśmy to szczęście, 
że znaleźli się ludzie, któ-
rzy zadbali, by pamięć 
o tym miejscu przetrwała. 
W innych miejscach trage-
dii Niemców na byłym nie-
mieckim wschodzie braku-
je.  W wielu miejscach nie 
żadnych śladów po obozach 

dla niemieckiej ludności. Nie 
wolno nam o tych miejscach 
ani o tych wydarzeniach za-
pomnieć. To część naszego 
dziedzictwa i przekazu, któ-
ry musi trwać. 

Swoich krewnych wspo-
minali także uczestnicy uro-
czystości. 

- Postawiłem na tych ta-
blicach dwa znicze – mówi 
pan Oswin Raida z Chróściny. 
– Jeden dla wszystkich ofiar, 
drugi dla mojej babci i wujka. 
W 1945 roku z mamą i trzema 
siostrami zostaliśmy ewaku-
owani do Piechocic. Mieszka-
liśmy sto metrów od dzisiej-
szej bramy łambinowickiego 
muzeum. Dziadek prowadził 
tu hotel „Pod Złotą Gwiaz-
dą”. Miał wypadek na mo-
torze i zginął. Kiedy się woj-
na kończyła miałem 2,5 roku. 
Ołma z wujkiem zostali. Kie-
dy front nadchodził, uciekli 
do Pragi, ale wrócili. Pewnie 

było ołmie żal tego majątku. 
Już w 1946 roku , w marcu zo-
stali zabrani do obozu, który 
nadal istniał. Pewnie budynek 
hotelu był komuś potrzebny. 
Jej zięć, który był kolejarzem 
w Wodzisławiu, dotarł tu 
i spotkał się z nią. Załatwienie 
zwolnienia w Urzędzie Bez-
pieczeństwa zajęło mu trzy 
dni. Kiedy wrócił do obozu po 
tym czasie ani ołma, ani wu-
jek Franz już nie żyli.

- Dziś upamiętnia-
my ofiary Tragedii Górno-
śląskiej - mówił Peter Herr, 

konsul Niemiec w Opo-
lu. – Ludność cywilna po II 
wojnie światowej ponosi-
ła niejako w zastępstwie od-
powiedzialność za wszystkie 
skutki niemieckiej okupa-
cji w Polsce. Uderzyła w nią 
chęć odwetu tych, którzy 
karanie niemieckiej ludno-
ści cywilnej za czyny innych 
uznali za słuszne i uzasad-
nione.  Mieszkańcy Górnego 
Śląska zapłacili wysoką cenę. 
Wielu z nich cenę najwyższą. 
(…) To miejsce jest pomni-
kiem ich cierpienia. 

O niemieckich 
posłach 
w Sejmie 
Śląskim
„Walczymy o nasze prawa, 
a nie o mandaty. Wystą-
pienia posłów niemieckich 
na forum II i III Sejmu Ślą-
skiego 1930-1935. Wybór” 
– to tytuł publikacji wyda-
nej przez Centrum Badań 
Mniejszości Niemieckiej 
w Opolu.

Tom pod redakcją dra 
Sebastiana Rosenbauma 
ukazał się w serii „Źródła 
i Materiały” i jest konty-
nuacją wydanego w 2021 
roku zbioru wystąpień 
posłów niemieckich na 
forum I Sejmu Śląskiego 
w latach 1922-1929. 
Pierwszy tom nosi tytuł 
„To przecież nasz kraj 
rodzinny”.
Nowa publikacja stanowi 
wartościowe uzupełnie-
nie dotychczasowej lite-
ratury na temat śląskiego 
parlamentaryzmu w okre-
sie II Rzeczypospolitej 
oraz funkcjonowania 
mniejszości niemieckiej 
na obszarze wojewódz-
twa śląskiego.
- Poniższy wybór 
przemówień (…) – pisze 
we wstępie Sebastian 
Rosenbaum – obejmuje 
wypowiedzi zarówno 
członków Klubu Nie-
mieckiego, jak i przed-
stawiciela niemieckich 
socjalistów. Spośród 
ogromnej liczby wystą-
pień wybrano jako repre-
zentatywne 21 mów. 
Dotyczą one kwestii 
politycznych, gospo-
darczych i społecznych 
województwa śląskiego, 
jak i problematyki mniej-
szości niemieckiej. 
1 marca o 17:00 
w siedzibie Centrum 
Dokumentacyjno-Wysta-
wienniczego Niemców 
w Polsce przy Szpital-
nej 11 Centrum Badań 
Mniejszości Niemieckiej  
organizuje wspólnie 
z gospodarzami tego 
miejsca spotkanie z re-
daktorem tomu dr. Seba-
stianem Rosenbaumem. 
Serdecznie zapraszamy 
do udziału.
Dr Sebastian Rosen-
baum jest historykiem, 
pracownikiem naukowym 
Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych In-
stytutu Pamięci Narodo-
wej w Katowicach. Bada 
historię Górnego Śląska 
w XIX i XX wieku, w tym 
mniejszość niemiecką 
w II Rzeczypospolitej. 

To zło nie może się 
powtórzyć

Liderzy MN oddali hołd ofiarom łambinowickiego  
powojennego obozu pracy.
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W szyscy oni 
uczestniczy-
li w ustnej czę-
ści finału eta-

pu okręgowego. Odbył się 
on w ostatnią sobotę stycz-
nia w Uniwersytecie Opol-
skim. Ich zadaniem była wy-
powiedź na temat „z życia 
codziennego”, znajomość 
dwóch pozycji z literatury 
w języku niemieckim do 1945 
i trzech napisanych po 1945. 
Wykazywali się także wiedzą 
z najnowszej historii (po 1933 
roku) oraz z geografii, poli-
tyki, kultury i życia społecz-
nego w krajach niemieckiego 
obszaru językowego.

Viktoria Rawski i Adrian 
Piechulik przyjechali z Kę-
dzierzyna-Koźla. Adrian uczy 
się w I LO, Wiktoria w „Bu-
dowlance” Zespołu Szkól nr 
1. Ma 16 lat, do 12. roku życia 
mieszkała w Niemczech.

- Trzeba było włożyć dużo 
pracy – przyznaje Viktoria. – 
Pani dawała mi dużo zadań 
do zrobienia. Ćwiczyłyśmy 
razem. Z lektur wybrałam 
m.in. „Tkaczy” „Hauptman-
na” oraz „Wizytę starszej 
pani” Friedricha Dürrenmat-
ta. Znam je naprawdę dobrze. 

Także Dürrenmatta, tyle 
że powieść „Das Verspre-
chen” (Obietnica), „Na Za-
chodzie bez zmian” Eri-
cha Marii Remarque’a oraz 
poezje Eichendorffa przy-
gotował na finał Adrian. – 
W domu czytałem te książ-
ki, a na każdym niemieckim 
przygotowywałem materiał 
gramatyczny. 

Na podium etapu okrę-
gowego 46. Olimpiady Języka 
Niemieckiego stanęli: I miej-
sce – Victoria Rawski, Zespół 
Szkół nr 1 Kędzierzyn-Koź-
le (29,6 na 30 punktów); II 

miejsce Emma Kaniak, Ze-
spół Szkół Olesno (29,3); III 
miejsce ex aequo Alexander 
Szczepanek i Adrian Piechu-
lik - obaj I LO Kędzierzyn-
-Koźle, Lena Jantos, Zespół 
Szkół Olesno oraz Natalie 
Pietrzak, PLO nr II z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi Opole 
(wszyscy 28,9 pkt).

- W ostatnich latach spa-
dła nam trochę liczba uczest-
ników etapu okręgowego – 
mówi dr hab. Daniela Pelka, 
prof. UO, sekretarz Komi-
tetu Okręgowego Olimpia-
dy Języka Niemieckiego. - To 
trochę wpływ klimatu wobec 
języka niemieckiego w kraju, 
ale i w szkołach, gdzie język 
angielski wypiera niemiecki. 
Tymczasem nie ma wątpli-
wości, że osoby, które znają 
język niemiecki, za kilka lat 
będą tu w regionie miały do-
brą pracę.

W ojewódzki finał 
składał się z trwa-
jącej godzinę części 

pisemnej oraz z 15-minutowej 
wypowiedzi ustnej. Uczestnicy 
świetnie sobie poradzili. 

- Na część pisemną zło-
żyły się rozumienie tekstu ze 
słuchu oraz test leksykalno-
-gramatyczny – mówi Wio-
letta Skowronek, koordyna-
tor projektu edukacyjnego 
TSKN i wiceprzewodnicząca 
konkursowego jury. – Myślę, 
że nie były zbyt trudne. Mam 
wrażenie, że nie tylko w tym 
roku etap miejsko-gminny 
był nawet trudniejszy niż fi-
nał. I tak musi być, by najlep-
si znaleźli się w finale.

Wioletta Skowronek 
podkreśla, że finaliści na-
prawdę znakomicie znają ję-
zyk niemiecki. Pokazali to, 
używając go z wielką swo-

bodą podczas ustnej wypo-
wiedzi np. o szkole, rodzi-
nie, planach na przyszłość, 
zainteresowaniach, podró-
żach itd.

- Jestem przekonana, 
że niemal wszyscy, a może 
i sto procent finalistów to 
dzieci ze środowiska mniej-
szości niemieckiej – doda-

je pani Skowronek. – To są 
często dzieci z wiosek, gdzie 
niemieckie korzenie są po-
wszechne. To jest język wy-
niesiony z domu. I to tym 
uczniom bardzo pomaga.

40 finalistów zyska-
ło tytuły laureatów (85 proc. 
punktów). Miejsca na kon-
kursowym podium zajęli:

1. Emily Prudło, PSP nr 2 
Olesno (99,5 proc. punktów); 
2. Elisabeth Tobias, PSP Wal-
ce (98 proc.); 3. ex aequo Ma-
ria Bartek, PSP Chrząstowice, 
Aleksander Nowak, PSP nr 30 
Opole; Małgorzata Buczek, 
PSP Ligota Turawska; Zu-
zanna Gaździak, SP nr 2 Na-
mysłów (97 proc.). 

14 lutego 2023 roku 
do  Warszawy 
z  wizytą przyby-

ła Nancy Faeser, Minister 
Spraw Wewnętrznych Nie-
miec. W  Ambasadzie Nie-
miec spotkała się z delegacją 
mniejszości niemieckiej.

Podczas spotkania 
przedstawiciele mniejszości 
niemieckiej omówili przede 
wszystkim problem dys-
kryminacji dzieci ze śro-
dowiska mniejszości, które 
zgodnie z  wydanym 4 lute-
go 2022 rozporządzeniem, 

mogą się uczyć jedynie jed-
nej godziny języka niemiec-
kiego jako języka mniej-
szości, a  nie  trzech, tak  jak 
ma  to  miejsce w  przypad-
ku dzieci wszystkich innych 
mniejszości w Polsce. 

Delegaci mniejszości 
szczególnie ten fakt podkre-
ślili, iż dyskryminacja edu-
kacyjna dotknęła w Polsce 
tylko Niemców. Pani mini-
ster zapowiedziała, że poru-
szy ten problem w rozmowie 
ze swoim polskim odpo-
wiednikiem.

Spotkanie było ponad-
to okazją do poruszenia kwe-
stii zaoferowanego dodatko-
wego wsparcia finansowego 
ze strony Federalnego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych, a  także projektów 
realizowanych przez organi-
zacje mniejszości niemieckiej 
oraz   innych wyzwań stają-
cych przed mniejszością.

W spotkaniu uczestni-
czyli, poseł MN Ryszard Gal-
la, Michał Schlueter – wi-
ceprzewodniczący VdG, 
Bernard Gaida, pełnomocnik 

zarządu VdG ds. współpra-
cy międzynarodowej, Martin 
Lippa – wiceprzewodniczą-
cy VdG i lider TSKN Woje-
wództwa Śląskiego, Lucjan 
Dzumla – dyrektor DWPN, 

Wiktoria Świerc z BJDM, Ru-
dolf Urban przewodniczą-
cy Rady Gminy w Tarno-
wie Opolskim i red. Naczelny 
„Wochenblatt.pl”, Joanna 
Hassa dyrektor biura VdG.

47 najlepszych w Konkursie Języka Niemieckiego

Spotkanie z minister  
spraw wewnętrznych
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20 Opolan w krajowym finale
Aż dwadzieścioro uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego  

znalazło się wśród finalistów 46. Olimpiady Języka Niemieckiego. To sukces.  
Opolanie stanowią 27 procent uczestników finału z całej Polski.

„Jazda 
z pomocą”

P od takim hasłem już  
4 marca Związek Mło-
dzieży Mniejszości  

Niemieckiej  organizuje  ko-
lejną edycję charytatywne-
go projektu „Wielkie Ślizga-
nie” na opolskim lodowisku 
Toropol. 

Akcja ta od kilkunastu lat 
gromadzi na tafli opolskiego 
lodowiska blisko 1000 entu-
zjastów zimowego szaleń-
stwa. Przygotowano dla nich 
wiele atrakcji m.in. zabawy, 
konkursy, malowanie twa-
rzy, modelowanie balonów. 
Dzieci oraz młodzież z  do-
mów dziecka – goście hono-
rowi imprezy – nie ponoszą 
żadnych kosztów.

Organizatorzy zapew-
niają im dojazd do Opola, 
wstęp na lodowisko, darmo-
we wypożyczenie łyżew oraz 
ciepły posiłek. Tradycyj-
nie  akcji towarzyszyć będzie 
zbiórka artykułów higie-
nicznych – zgodnie z po-
trzebami opolskich domów 
dziecka. Zbiórka potrwa do 
3 marca.

Koszt wstępu dla pozo-
stałych uczestników impre-
zy wynosi jedną złotówkę. 
Dochód, uzyskany ze sprze-
daży biletów, zostanie prze-
znaczony na pomoc dla Mi-
chała Kostona ze Strzelec 
Opolskich. Chłopiec ma 16 
lat i cierpi na idiopatyczną 
skoliozę młodzieńczą.

Dodatek finansowany ze środków 
Mniejszości Niemieckiej będących  

w dyspozycji Fundacji 
Rozwoju Śląska pochodzących 

z wcześniejszych  
dotacji Rządu Niemieckiego.

Diese Beilage wurde finanziert  
aus Mitteln der Deutschen 
Minderheit, die der Stiftung  

für die Entwicklung Schlesiens  
zur Verfügung stehen  
und aus den früheren  

Zuwendungen der deutschen 
Regierung stammen.

Viktoria Rawski i Adrian Piechulik zajęli miejsca na podium 
okręgowego etapu olimpiady.

Finaliści przyjechali razem ze swoimi nauczycielami. Poziom był bardzo wysoki  
aż 40 uczniów zyskało tytuł laureatów.


