Historia, cele,
zadania
Po przełomie w 1989 roku i obradach okrągłego stołu na początku lat 90-tych Mniejszość Niemiecka mogła rozpocząć swoją działalność i zrzeszać się w towarzystwa kulturalne i związki.
W 1991 roku, podczas pierwszych wolnych wyborów do Sejmu
i Senatu RP na terenie całego kraju Mniejszość Niemiecka
zgłosiła swoich kandydatów. Do parlamentu weszło wtedy 7
posłów MN.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) jest najważniejszą i najliczniejszą organizacją
Mniejszości Niemieckiej na Górnym Śląsku. Zgodnie ze spisem
ludności z roku 2002 w Polsce mieszka oficjalnie 153.000 Niemców, w tym około 106.000 w samym województwie opolskim.
Należą do niej około 330 koła terenowe (DFK) z terenów miast
i gmin województwa opolskiego i okolic Lublińca.
Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego,
a siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole.

ści niemieckiej, występowanie do władz i instytucji państwowych
z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność niemiecką zamieszkałą na terenie Śląska
Opolskiego, jak również umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską. Do istotnych celów TSKN należą również organizowanie i zaspakajanie
potrzeb młodzieży i organizowanie pomocy materialnej dla
osób w trudnej sytuacji życiowej. Nie mniej ważne jest uczestnictwo w życiu społecznym, reprezentowanie zbiorowych oraz
indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
TSKN jest członkiem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK).

Organizacja jako Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie
została oficjalnie zarejestrowana w 1990 roku. Jednym z czołowych założycieli TSKN był Johann Kroll, który został też
pierwszym przewodniczącym organizacji. W grudniu 1991 roku Johann Kroll zrezygnował z funkcji przewodniczącego
na rzecz syna Henryka. Henryk Kroll był przewodniczącym Towarzystwa aż do 2008. Podczas walnego zjazdu TSKN w Głogówku, 26 kwietnia 2008, na nowego przewodniczącego
wybrano Norberta Rascha.
Głównymi celami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim są krzewienie,
popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej,
zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludno-
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Polityka
i samorządy
Od momentu powstania Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej
w roku 1990 jednym z celów niemieckich Górnoślązaków było
wzięcie na siebie politycznej odpowiedzialności na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym.

Szczególne znaczenie dla Mniejszości Niemieckiej mają samorządy na szczeblu lokalnym i regionalnym. Mniejszość niemiecka bierze od początku istnienia samorządności realną
odpowiedzialność za rozwój Opolszczyzny. Radni mniejszości
niemieckiej zasiadają w radach miast, gmin i powiatów oraz
w Sejmiku Województwa Opolskiego. Jako wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz członkowie zarządu woj. opolskiego starają się o jak najlepszy rozwój naszych małych ojczyzn
i całej Opolszczyzny.
Komitet Wyborczy nie jest partią polityczną. Powołany jest
w związku z wyborami samorządowymi i parlamentarnymi, aby
reprezentować interesy Mniejszości w zgodzie z pracą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Obecnie MN ma jednego przedstawiciela w polskim
parlamencie, od wyborów w 2007 jest nim Ryszard Galla, wiceprzewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim.
Oprócz celów takich jak rozwój infrastruktury gospodarczej czy
rozwiązywanie problemów socjalnych „Mniejszość Niemiecka”
jest zaangażowana w politykę oświatową i kulturalną, aby rów-
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nież w przyszłości zachować wielokulturowy charakter Opolszczyzny. Możliwość stosowania obok polskich tablic również tablice w języku niemieckim, MN otrzymała dzięki ustawie
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Działalność
kół DFK
Na Śląsku Opolskim istnieje około 300 kół DFK. Zajmują się one
przede wszystkim organizacją projektów o zasięgu lokalnym.
Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Generalnego Konsulatu Niemiec we Wrocławiu i Konsulatu Niemiec w Opolu od kilku lat rok rocznie nasze struktury organizują ponad 200
lokalnych projektów. Imprezy te mają służyć zachowaniu niemieckiej tożsamości, promocji języka niemieckiego i kultury niemieckiej, są to np. Wystawy wielkanocne, Dzień Świętego
Marcina, koncerty bożonarodzeniowe, a także jarmarki bożonarodzeniowe.

Członkowie DFK spotykają się w tak zwanych domach spotkań,
które są własnością TSKN lub są udostępniane przez lokalne
samorządy. Większość z nich została wyremontowana ze środków Fundacji Rozwoju Śląska i Inicjatyw Lokalnych.

Do najciekawszych projektów organizowanych przez DFK
należą:

W kołach DFK od 2009 roku prowadzone są dla dzieci w wieku 6-10 lat. tzw. „niemieckie szkółki sobotnie” czy sobotnie
kursy j. niemieckiego. Zajęcia odbywają się w sobotnie przedpołudnie i trwają trzy godziny W jednym semestrze dzieci spotykają się dziesięć razy. Ich celem jest podniesienie poziomu
znajomości j. niemieckiego wśród dzieci, wzmocnienie tożsamości, poznanie zwyczajów i tradycji.

Festiwal Beethovenowski w Głogówku, Dni Muzyki Carla Maria von Webera w Pokoju, Konkurs Recytatorski Josepha von
Eichendorffa w Prudniku, Źródło w Dobrodzieniu, Powiatowa
Parada Muzyczna Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Przegląd Sztuki Śląskiej w Dobrodzieniu, Warsztaty teatralne w Raszowej, Przegląd Zespołów, Chórów i Orkiestr Powiatu
Prudnickiego, Konkursy fotograficzne, Spotkania z niemiecką
piosenką i poezją.
Wiele kół DFK współpracuje aktywnie z lokalnymi stowarzyszeniami jak np.: Odnowa Wsi, OSP czy szkoły organizując wspólnie
z nimi festyny, dożynki i wiele innych projektów o charakterze
lokalnym.
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Zespoły
artystyczne TSKN
Zespoły artystyczne powstawały w pierwszych latach istnienia
TSKN w dużych ilościach. Euforia spowodowana możliwością
zrzeszenia się w organizacji MN przeniosła się również na sferę amatorskiego ruchu artystycznego. W pierwszych latach istnienia TSKN ponad 150 różnego rodzaju zespołów aktywnie
działało w ponad 300 kołach terenowych. Były to orkiestry dęte,
zespoły muzyczne, chóry, zespoły śpiewacze i taneczne.

W zespołach tych zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą
rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności oraz pielęgnować kulturę mniejszości narodowej niemieckiej. Grupy te
prezentują szeroki repertuar niemieckich, śląskich oraz polskich
utworów muzycznych. Otrzymują one wsparcie zarówno ze strony TSKN, jak i lokalnych samorządów i sponsorów.
Na początku działalności naszej organizacji wiele zespołów
otrzymało różnego rodzaju pomoc zarówno ze strony Niemiec
jak i ze strony polskiego Ministerstwa Kultury. Organizowane były seminaria i szkolenia dla osób prowadzących zespoły. Mimo
tak dobrej sytuacji, wiedza o zespołach TSKN nie była powszechna. Od końca lat dziewięćdziesiątych zespoły TSKN musiały liczyć już przede wszystkim na własne siły oraz wsparcie jedynie
lokalnych samorządów i sponsorów.
Od roku 2006 rok rocznie TSKN pozyskuje środki z MSWiA
na wsparcie działalności zespołów artystycznych TSKN (dofinansowanie kosztów wyjazdów na występy oraz zakup strojów)
Od roku 2007 oprócz zespołów dziecięcych wsparcie finansowe
otrzymują chóry i orkiestry dęte.
Obecnie działa około 80 grup artystycznych TSKN, są to m.in.
zespoły dziecięce i młodzieżowe, orkiestry dęte, chóry, grupy
śpiewacze i taneczne.

Zrealizowano dzięki dotacjom:
• Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
• Konsulatu Niemiec w Opolu

Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Oppeln
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Breslau
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Dni kultury
Niemieckiej na
Śląsku Opolskim
TSKN organizuje Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim
od roku 2004, rok rocznie od połowy października do połowy listopada. Cykl imprez kulturalnych, który służyć ma przede
wszystkim promowaniu języka i kultury niemieckiej na Śląsku
Opolskim.

Dni Kultury Niemieckiej stały się nieodłączną częścią opolskiego kalendarza kulturalnego, a także programu kulturalnego naszych organizacji partnerskich, Samorządu Województwa
Opolskiego, oraz Konsulatu Niemiec w Opolu.

Głównym celem tego projektu jest przybliżenie mieszkańcom
Opola i całego regionu szeroko rozumianej kultury niemieckiej
oraz kultury mniejszości niemieckiej, jak również wzmocnienie
tożsamości MN na Śląsku Opolskim. Ważnym aspektem Dni
Kultury Niemieckiej jest wzajemne poznanie się oraz zaprezentowanie TSKN jako ambasadora kultury niemieckiej.

Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim przybliżają szerokiemu gronu publiczności zróżnicowaną kulturę niemiecką, w postaci wystaw, koncertów, wykładów, przedstawień teatralnych,
warsztatów, spotkań autorskich i projektów młodzieżowych.
Organizacja wszystkich tych imprez nie byłaby możliwa, gdyby
nie współpraca z ważnymi instytucjami kulturalnymi województwa opolskiego, do których możemy zaliczyć: Filharmonię Opolską im. J. Elsnera, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu
wraz z Biblioteką Austriacką, Muzeum diecezjalne w Opolu, Teatr im. J. Kochanowskiego, Teatr Lalki i Aktora im. A Smolki,
Centralną Biblioteka Polsko-Niemiecką Caritas w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, MDK w Opolu, związek niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych
w Opolu Instytut Stosunków z Zagranicą.
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Wypoczynek
dla dzieci
i młodzieży
oraz seniorów

Wycieczki:
Od 1995 roku TSKN organizuje jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Wycieczki dla dzieci i młodzieży
organizowane są w czasie wakacji, natomiast dla seniorów we
wrześniu. Ich celem jest stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i integracja dzieci i młodzieży jak również seniorów.
Bierze w nich udział rok rocznie około 1500 dzieci i ok. 1500
seniorów.

cieczkach i wędrówkach. Ważną rolę spełniają również zajęcia
sportowe i gry zespołowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się
różnego rodzaju współzawodnictwa i quizy.
U minionych latach w koloniach brało udział w ciągu jednego roku około 600 osób. Obecnie mamy ponad 380 uczestników z prawie 50 gmin województwa opolskiego, w których działają
struktury TSKN w ciągu jednej akcji letniej. Na przestrzeni ostatnich lat kolonie letnie odbywały się w Dusznikach Zdrój, w Polanicy Zdrój, Stegnie, w Ustce i Głuchołazach.

W minionych latach uczestnicy wycieczek zwiedzali min. Kotlinę Kłodzką, Pszczynę, podnóże Beskidów, Wrocław, Nysę, Jawornik, Kamieniec Ząbkowicki, Tarnowskie Góry, Świdnicę,
Książ. Wszyscy biorący udział w wycieczkach zmęczeni, ale pełni wrażeń i bogatsi o poznaną wiedzę wracają do domów, a niezapomniane chwile na długo pozostają w ich pamięci.
Kolonie letnie
Od połowy lat dziewięćdziesiątych TSKN organizuje w górach
i nad morzem kolonie dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest
umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku.
Uczestnicy kolonii poznają historię regionu, w którym wypoczywają, zwiedzają ciekawe miejsca i zabytki, uczestniczą w wy-
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Projekty
Konkurs języka niemieckiego dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
We współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty i MDK w Opolu
TSKN organizuje co roku dwa konkursy języka niemieckiego –
jeden dla uczniów szkól podstawowych, a drugi dla gimnazjalistów. W każdym z nich w etapie szkolnym udział bierze
około 2000 uczniów z ok. 50 gmin, które zgłosiły swój udział.
Etap gminny odbywa się w styczniu jednocześnie we wszystkich
gminach województwa opolskiego. Finały Konkursów odbywają się zwykle na przełomie lutego i marca. Podczas obu konkursów sprawdzane są takie umiejętności jak czytanie, pisanie,
słuchanie, mówienie, a także wiedza z zakresu realioznawstwa
Niemiec oraz Śląska Opolskiego.

Konkurs Recytatorski w języku niemieckim
„Młodzież recytuje poezję”
Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” jest kontynuacją organizowanego od roku 1994 Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje
poezję śląską”. Celem tego konkursu jest popularyzacja niemieckojęzycznej poezji. Uczestnicy przygotowują dwa wiersze
w j. niemieckim, nie będące przekładami na język niemiecki.
Jeden ze specjalnie przygotowywanego rok rocznie przez referat kultury TSKN kompendium oraz drugi dowolny.
W konkursie uczniowie biorą udział w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Podzielony jest on na cztery etapy: szkolny, gminny, rejonowy
i finał. Etap szkolny organizowany jest przez szkoły, bierze w nim
udział ponad 4000 z ponad 200 szkół z ponad 45 gmin. Etap
gminny organizują domy kultury oraz instytucje oświatowe danej gminy. Eliminacje rejonowe organizuje TSKN. Już od kilku
lat finał Konkursu recytatorskiego odbywa się na początku
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czerwca w Sali Koncertowo-Wystawowej Kościółka Poewangelickiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Prószkowie.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „W języku serca”
Konkurs ten organizowany jest od 1996 roku i cieszy się nadal
dużym zainteresowaniem ludzi w różnym wieku, z różnych
stron Polski, których łączy chęć tworzenia tekstów literackich
w j. niemieckim. Początkowo konkurs był skierowany jedynie
do młodzieży, teraz jednak skierowany jest do osób w różnym
wieku. Do 2003 roku odbywał się w cyklu rocznym, obecnie co
dwa lat. Średnio w każdej edycji konkursu bierze udział około 120 uczestników.
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Projekty
artystyczne
Festiwal Małych Form Teatralnych w języku niemieckim
Festiwal Małych Form Teatralnych organizowany jest od 2008
roku. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego uczestnicy przygotowują
adaptację sztuki lub własny utwór, napisany w języku niemieckim w jednej z dwóch kategorii: teatr lalek lub inscenizacje teatralne. Każda grupa teatralna przygotowuje również plakat.

Festiwal ma przede wszystkim służyć przybliżaniu języka niemieckiego szerokiemu gronu odbiorców oraz zachęcaniu dzieci
i młodzieży do rozwoju i doskonalenia swoich zdolności zarówno językowych jak i teatralnych. Celem Festiwalu jest propagowanie nauki i znajomości języka niemieckiego, zachęcenie
młodzieży do „zabawy w teatr”, a także poszukiwanie nowych
form pracy artystycznej. Festiwal Małych Form Teatralnych w języku niemieckim ma rozwijać umiejętności współdziałania z innymi osobami i służyć wymianie doświadczeń w prowadzeniu
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w tym języku.

Konkurs służy rozwijaniu i rozbudzaniu aktywności muzycznej
oraz promowaniu i popularyzacji współczesnej niemieckiej muzyki rozrywkowej. W ten sposób dzieci i młodzież biorąca udział
w tym konkursie ma możliwość sprawdzenia nie tylko swoich
umiejętności wokalnych, ale również językowych. Ma on inspirować młode talenty do poszukiwań artystycznych w dziedzinie
muzyki i muzycznych form scenicznych oraz przybliżyć młodym
ludziom naszego regionu muzykę i artystów niemieckiego obszaru językowego.

Konkurs Piosenki Niemieckiej
Konkurs Piosenki Niemieckiej organizowany jest od 2008 roku.
Uczestnicy konkursu wykonują jeden z dwóch przygotowanych
przez siebie utworów z gatunku współczesnej niemieckiej muzyki rozrywkowej. Każdy Zarząd Gminny TSKN może wytypować
do udziału w konkursie jednego reprezentanta (solistę, duet lub
zespół max. 5 osobowy).
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Publikacje
„In der Sprache des Herzens”
Zbiory zawierające teksty nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „In der Sprache des Herzens” / „W języku serca”. Dwie antologie -pierwsza ukazała się z pracami
z lat 1996-1999, druga z tekstami zwycięzców z lat 2000-2005.
W roku 2008 wydano zbiór tekstów nagrodzonych w XI edycji
konkursu, w 2010 roku tomik z tekstami laureatów XII edycji.

Zespoły artystyczne TSKN
Dwujęzyczna publikacja zawiera informacje o ponad 72 grupach
artystycznych TSKN, które odpowiedziały na prośby o wypełnienie ankiety i nadesłanie zdjęcia.

twie, mediach, duszpasterstwie). Książka stanowi formę upamiętnienia 20-letniego istnienia organizacji mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i jest również źródłem informacji
na temat jej szeroko zakrojonej działalności, z którego czerpać
mogą zarówno Polacy i Niemcy.
Śpiewniki
„20 lat TSKN na Śląsku Opolskim”
Dwujęzyczna publikacja popularnonaukowa zawiera aktualne
spojrzenie na początki istnienia TSKN i analizę 20-letniej działalności naszej organizacji. Zaproszone do współpracy osoby
przeanalizowały działalność mniejszości niemieckiej w różnych
dziedzinach (polityce, życiu kulturalnym, gospodarce, szkolnic-
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TSKN w roku 2008 wydał dwujęzyczne śpiewniki dla kół DFK
z tekstami piosenek z lat 60”-tych, 70”-tych, 80”-tych a druga
część zawiera teksty piosenek z lat 90”-tych, od 2000 roku
do dziś oraz piosenki dla dzieci. Wydrukowano 10.000 egzemplarzy. Każde koło DFK otrzymało odpowiednią ilość egzemplarzy
tego śpiewnika. Śpiewniki te są przeznaczone przede wszystkim dla pokolenia 40-50-latków.
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Projekty
młodzieżowe
TSKN

Jarmark Bożonarodzeniowy
Od 2003 przy opolskiej katedrze w grudniu młodzież Mniejszości Niemieckiej organizuje Jarmark Bożonarodzeniowy. Na jarmark przybywają zawsze licznie mieszkańcy Opolszczyzny, ale
przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. W czasie jarmarku przedstawiciele 10 wybranych szkół z całego województwa sprzedają na straganach ozdoby adwentowe i bożonarodzeniowe prezentują także
program artystyczny w języku niemieckim. Jury składające się
z kilku przedstawicieli organizatorów ocenia przygotowanie
szkół i wyłania zwycięską szkołę, która otrzymuje ciekawe
i atrakcyjne nagrody.

Celem warsztatów była przede wszystkim nauka j. niemieckiego poprzez zabawę, ponieważ warsztaty były prowadzone w tym
języku, Warsztaty umożliwiały zapoznanie się z daną dziedziną
sztuki czy działań artystycznych, inspirowały do tworzenia własnych projektów, jak również pobudzały i rozwijały aktywność
artystyczną dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców województwa
z niemiecką tradycją jarmarków bożonarodzeniowych i wprowadzenie w świąteczną atmosferę.
Warsztaty tematyczne
Przez kilku lat TSKN dzięki współpracy z Instytutem Stosunków
Zagranicznych ifa ze Stuttgartu organizował weekendowe
warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone były przez referentki z Niemiec w języku niemieckim. Zorganizowane zostały warsztaty teatralne, komiksowe, plastyczne,
ceramiczne, fotograficzne,
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