
Po prze ło mie w 1989 ro ku i ob ra dach okrą głe go sto łu na po -
cząt ku lat 90-tych Mniej szość Nie miec ka mo gła roz po cząć swo -
ją dzia łal ność i zrze szać się w to wa rzy stwa kul tu ral ne i związ ki.

W 1991 ro ku, pod czas pierw szych wol nych wy bo rów do Sej mu
i Se na tu RP na te re nie ca łe go kra ju Mniej szość Nie miec ka
zgło si ła swo ich kan dy da tów. Do par la men tu we szło wte dy 7
po słów MN.

To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne Niem ców na Ślą sku Opol -
skim (TSKN) jest naj waż niej szą i naj licz niej szą or ga ni za cją
Mniej szo ści Nie miec kiej na Gór nym Ślą sku. Zgod nie ze spi sem
lud no ści z ro ku 2002 w Pol sce miesz ka ofi cjal nie 153.000 Niem -
ców, w tym oko ło 106.000 w sa mym wo je wódz twie opol skim.
Na le żą do niej oko ło 330 ko ła te re no we (DFK) z te re nów miast
i gmin wo je wódz twa opol skie go i oko lic Lu bliń ca. 
To wa rzy stwo po sia da sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go,
a sie dzi bą To wa rzy stwa jest mia sto Opo le.

Or ga ni za cja ja ko To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne Mniej -
szo ści Nie miec kiej na Ślą sku Opol skim z sie dzi bą w Go go li nie
zo sta ła ofi cjal nie za re je stro wa na w 1990 ro ku. Jed nym z czo -
ło wych za ło ży cie li TSKN był Jo hann Kroll, któ ry zo stał też
pierw szym prze wod ni czą cym or ga ni za cji. W grud niu 1991 ro -
ku Jo hann Kroll zre zy gno wał z funk cji prze wod ni czą ce go
na rzecz sy na Hen ry ka. Hen ryk Kroll był prze wod ni czą cym To -
wa rzy stwa aż do 2008. Pod czas wal ne go zjaz du TSKN w Gło -
gów ku, 26 kwiet nia 2008, na no we go prze wod ni czą ce go
wy bra no Nor ber ta Ra scha.

Głów ny mi ce la mi To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral ne go
Mniej szo ści Nie miec kiej na Ślą sku Opol skim są krze wie nie,
po pu la ry za cja, roz wój oświa ty, kul tu ry i sztu ki nie miec kiej,
zmie rza ją cej do za spo ko je nia w tym za kre sie po trzeb lud no -
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ści nie miec kiej, wy stę po wa nie do władz i in sty tu cji pań stwo wych
z po stu la ta mi do ty czą cy mi po trzeb spo łecz nych i by to wych nur -
tu ją cych lud ność nie miec ką za miesz ka łą na te re nie Ślą ska
Opol skie go, jak rów nież umac nia nie bra ter skiej wię zi i współ -
ży cia lud no ści nie miec kiej z lud no ścią pol ską. Do istot nych ce -
lów TSKN na le żą rów nież or ga ni zo wa nie i za spa ka ja nie
po trzeb mło dzie ży i or ga ni zo wa nie po mo cy ma te rial nej dla
osób w trud nej sy tu acji ży cio wej. Nie mniej waż ne jest uczest -
nic two w ży ciu spo łecz nym, re pre zen to wa nie zbio ro wych oraz
in dy wi du al nych in te re sów człon ków wszyst kich struk tur To -
wa rzy stwa i dzia ła nie na rzecz in te gra cji eu ro pej skiej oraz roz -
wi ja nie kon tak tów i współ pra cy mie dzy spo łe czeń stwa mi.

TSKN jest człon kiem Związ ku Nie miec kich Sto wa rzy szeń Spo -
łecz no -Kul tu ral nych w Pol sce (ZNSSK).

Historia, cele,
zadania



Od mo men tu po wsta nia Sto wa rzy szeń Mniej szo ści Nie miec kiej
w ro ku 1990 jed nym z ce lów nie miec kich Gór no ślą za ków by ło
wzię cie na sie bie po li tycz nej od po wie dzial no ści na po zio mie lo -
kal nym, re gio nal nym i pań stwo wym.

Szcze gól ne zna cze nie dla Mniej szo ści Nie miec kiej ma ją sa -
mo rzą dy na szcze blu lo kal nym i re gio nal nym. Mniej szość nie -
miec ka bie rze od po cząt ku ist nie nia sa mo rząd no ści re al ną
od po wie dzial ność za roz wój Opolsz czy zny. Rad ni mniej szo ści
nie miec kiej za sia da ją w ra dach miast, gmin i po wia tów oraz
w Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go. Ja ko wój to wie, bur mi -
strzo wie, sta ro sto wie oraz człon ko wie za rzą du woj. opol skie -
go sta ra ją się o jak naj lep szy roz wój na szych ma łych oj czyzn
i ca łej Opolsz czy zny. 

Ko mi tet Wy bor czy nie jest par tią po li tycz ną. Po wo ła ny jest
w związ ku z wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi i par la men tar ny mi, aby
re pre zen to wać in te re sy Mniej szo ści w zgo dzie z pra cą To wa -
rzy stwa Spo łecz no-Kul tu ral ne go Niem ców na Ślą sku Opol -
skim. Obec nie MN ma jed ne go przed sta wi cie la w pol skim
par la men cie, od wy bo rów w 2007 jest nim Ry szard Gal la, wi -
ce prze wod ni czą cy TSKN na Ślą sku Opol skim.

Oprócz ce lów ta kich jak roz wój in fra struk tu ry go spo dar czej czy
roz wią zy wa nie pro ble mów so cjal nych „Mniej szość Nie miec ka”
jest za an ga żo wa na w po li ty kę oświa to wą i kul tu ral ną, aby rów -
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nież w przy szło ści za cho wać wie lo kul tu ro wy cha rak ter Opolsz -
czy zny. Moż li wość sto so wa nia obok pol skich ta blic rów nież ta -
bli ce w ję zy ku nie miec kim, MN otrzy ma ła dzię ki usta wie
o mniej szo ściach na ro do wych i et nicz nych oraz ję zy ku re gio nal -
nym z ro ku 2005.

Polityka
i samorządy



Na Ślą sku Opol skim ist nie je oko ło 300 kół DFK. Zaj mu ją się one
przede wszyst kim or ga ni za cją pro jek tów o za się gu lo kal nym.
Dzię ki fi nan so we mu wspar ciu ze stro ny Ge ne ral ne go Kon su la -
tu Nie miec we Wro cła wiu i Kon su la tu Nie miec w Opo lu od kil -
ku lat rok rocz nie na sze struk tu ry or ga ni zu ją po nad 200
lo kal nych pro jek tów. Im pre zy te ma ją słu żyć za cho wa niu nie -
miec kiej toż sa mo ści, pro mo cji ję zy ka nie miec kie go i kul tu ry nie -
miec kiej, są to np. Wy sta wy wiel ka noc ne, Dzień Świę te go
Mar ci na, kon cer ty bo żo na ro dze nio we, a tak że jar mar ki bo żo na -
ro dze nio we. 

Do naj cie kaw szych pro jek tów or ga ni zo wa nych przez DFK
na le żą: 

Fe sti wal Beetho ve now ski w Gło gów ku, Dni Mu zy ki Car la Ma -
ria von We be ra w Po ko ju, Kon kurs Re cy ta tor ski Jo se pha von
Eichen dorf fa w Prud ni ku, Źró dło w Do bro dzie niu, Po wia to wa
Pa ra da Mu zycz na Po wia tu Kę dzie rzyń sko -Ko ziel skie go, Prze -
gląd Sztu ki Ślą skiej w Do bro dzie niu, Warsz ta ty te atral ne w Ra -
szo wej, Prze gląd Ze spo łów, Chó rów i Or kiestr Po wia tu
Prud nic kie go, Kon kur sy fo to gra ficz ne, Spo tka nia z nie miec ką
pio sen ką i po ezją. 

Wie le kół DFK współ pra cu je ak tyw nie z lo kal ny mi sto wa rzy sze -
nia mi jak np.: Od no wa Wsi, OSP czy szko ły or ga ni zu jąc wspól nie
z ni mi fe sty ny, do żyn ki i wie le in nych pro jek tów o cha rak te rze
lo kal nym.

Działalność
kół DFK

Człon ko wie DFK spo ty ka ją się w tak zwa nych do mach spo tkań,
któ re są wła sno ścią TSKN lub są udo stęp nia ne przez lo kal ne
sa mo rzą dy. Więk szość z nich zo sta ła wy re mon to wa na ze środ -
ków Fun da cji Roz wo ju Ślą ska i Ini cja tyw Lo kal nych. 

W ko łach DFK od 2009 ro ku pro wa dzo ne są dla dzie ci w wie -
ku 6-10 lat. tzw. „nie miec kie szkół ki so bot nie” czy so bot nie
kur sy j. nie miec kie go. Za ję cia od by wa ją się w so bot nie przed -
po łu dnie i trwa ją trzy go dzi ny W jed nym se me strze dzie ci spo -
ty ka ją się dzie sięć ra zy. Ich ce lem jest pod nie sie nie po zio mu
zna jo mo ści j. nie miec kie go wśród dzie ci, wzmoc nie nie toż sa -
mo ści, po zna nie zwy cza jów i tra dy cji.
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Ze spo ły ar ty stycz ne po wsta wa ły w pierw szych la tach ist nie nia
TSKN w du żych ilo ściach. Eu fo ria spo wo do wa na moż li wo ścią
zrze sze nia się w or ga ni za cji MN prze nio sła się rów nież na sfe -
rę ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go. W pierw szych la tach ist -
nie nia TSKN po nad 150 róż ne go ro dza ju ze spo łów ak tyw nie
dzia ła ło w po nad 300 ko łach te re no wych. By ły to or kie stry dę te,
ze spo ły mu zycz ne, chó ry, ze spo ły śpie wa cze i ta necz ne.

Na po cząt ku dzia łal no ści na szej or ga ni za cji wie le ze spo łów
otrzy ma ło róż ne go ro dza ju po moc za rów no ze stro ny Nie miec
jak i ze stro ny pol skie go Mi ni ster stwa Kul tu ry. Or ga ni zo wa ne by -
ły se mi na ria i szko le nia dla osób pro wa dzą cych ze spo ły. Mi mo
tak do brej sy tu acji, wie dza o ze spo łach TSKN nie by ła po wszech -
na. Od koń ca lat dzie więć dzie sią tych ze spo ły TSKN mu sia ły li -
czyć już przede wszyst kim na wła sne si ły oraz wspar cie je dy nie
lo kal nych sa mo rzą dów i spon so rów. 

Od ro ku 2006 rok rocz nie TSKN po zy sku je środ ki z MSWiA
na wspar cie dzia łal no ści ze spo łów ar ty stycz nych TSKN (do fi -
nan so wa nie kosz tów wy jaz dów na wy stę py oraz za kup stro jów)
Od ro ku 2007 oprócz ze spo łów dzie cię cych wspar cie fi nan so we
otrzy mu ją chó ry i or kie stry dę te.

Obec nie dzia ła oko ło 80 grup ar ty stycz nych TSKN, są to m.in.
ze spo ły dzie cię ce i mło dzie żo we, or kie stry dę te, chó ry, gru py
śpie wa cze i ta necz ne. 
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W ze spo łach tych za rów no dzie ci, mło dzież jak i do ro śli mo gą
roz wi jać i do sko na lić swo je zdol no ści i umie jęt no ści oraz pie lę -
gno wać kul tu rę mniej szo ści na ro do wej nie miec kiej. Gru py te
pre zen tu ją sze ro ki re per tu ar nie miec kich, ślą skich oraz pol skich
utwo rów mu zycz nych. Otrzy mu ją one wspar cie za rów no ze stro -
ny TSKN, jak i lo kal nych sa mo rzą dów i spon so rów.

Zespoły
artystyczne TSKN



TSKN or ga ni zu je Dni Kul tu ry Nie miec kiej na Ślą sku Opol skim
od ro ku 2004, rok rocz nie od po ło wy paź dzier ni ka do po ło wy li -
sto pa da. Cykl im prez kul tu ral nych, któ ry słu żyć ma przede
wszyst kim pro mo wa niu ję zy ka i kul tu ry nie miec kiej na Ślą sku
Opol skim. 

Dni Kul tu ry Nie miec kiej sta ły się nie od łącz ną czę ścią opol skie -
go ka len da rza kul tu ral ne go, a tak że pro gra mu kul tu ral ne go na -
szych or ga ni za cji part ner skich, Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Opol skie go, oraz Kon su la tu Nie miec w Opo lu.

Dni Kul tu ry Nie miec kiej na Ślą sku Opol skim przy bli ża ją sze ro -
kie mu gro nu pu blicz no ści zróż ni co wa ną kul tu rę nie miec ką, w po -
sta ci wy staw, kon cer tów, wy kła dów, przed sta wień te atral nych,
warsz ta tów, spo tkań au tor skich i pro jek tów mło dzie żo wych. 

Or ga ni za cja wszyst kich tych im prez nie by ła by moż li wa, gdy by
nie współ pra ca z waż ny mi in sty tu cja mi kul tu ral ny mi wo je wódz -
twa opol skie go, do któ rych mo że my za li czyć: Fil har mo nię Opol -
ską im. J. El sne ra, Wo je wódz ką Bi blio te kę Pu blicz ną w Opo lu
wraz z Bi blio te ką Au striac ką, Mu zeum die ce zjal ne w Opo lu, Te -
atr im. J. Ko cha now skie go, Te atr Lal ki i Ak to ra im. A Smol ki,
Cen tral ną Bi blio te ka Pol sko -Nie miec ką Ca ri tas w Opo lu, Mu -
zeum Ślą ska Opol skie go, Mu zeum Wsi Opol skiej, MDK w Opo -
lu, zwią zek nie miec kich Sto wa rzy szeń Spo łecz no -Kul tu ral nych
w Opo lu In sty tut Sto sun ków z Za gra ni cą.
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Głów nym ce lem te go pro jek tu jest przy bli że nie miesz kań com
Opo la i ca łe go re gio nu sze ro ko ro zu mia nej kul tu ry nie miec kiej
oraz kul tu ry mniej szo ści nie miec kiej, jak rów nież wzmoc nie nie
toż sa mo ści MN na Ślą sku Opol skim. Waż nym aspek tem Dni
Kul tu ry Nie miec kiej jest wza jem ne po zna nie się oraz za pre zen -
to wa nie TSKN ja ko am ba sa do ra kul tu ry nie miec kiej.

Dni kultury
Niemieckiej na
Śląsku Opolskim



Wy ciecz ki:

Od 1995 ro ku TSKN or ga ni zu je jed no dnio we wy ciecz ki dla dzie -
ci i mło dzie ży oraz se nio rów. Wy ciecz ki dla dzie ci i mło dzie ży
or ga ni zo wa ne są w cza sie wa ka cji, na to miast dla se nio rów we
wrze śniu. Ich ce lem jest stwo rze nie moż li wo ści ak tyw ne go wy -
po czyn ku i in te gra cja dzie ci i mło dzie ży jak rów nież se nio rów.
Bie rze w nich udział rok rocz nie oko ło 1500 dzie ci i ok. 1500
se nio rów. 

W mi nio nych la tach uczest ni cy wy cie czek zwie dza li min. Ko tli -
nę Kłodz ką, Pszczy nę, pod nó że Be ski dów, Wro cław, Ny sę, Ja -
wor nik, Ka mie niec Ząb ko wic ki, Tar now skie Gó ry, Świd ni cę,
Książ. Wszy scy bio rą cy udział w wy ciecz kach zmę cze ni, ale peł -
ni wra żeń i bo gat si o po zna ną wie dzę wra ca ją do do mów, a nie -
za po mnia ne chwi le na dłu go po zo sta ją w ich pa mię ci. 

Ko lo nie let nie

Od po ło wy lat dzie więć dzie sią tych TSKN or ga ni zu je w gó rach
i nad mo rzem ko lo nie dla dzie ci i mło dzie ży. Ich ce lem jest
umoż li wie nie dzie ciom i mło dzie ży ak tyw ne go wy po czyn ku.
Uczest ni cy ko lo nii po zna ją hi sto rię re gio nu, w któ rym wy po czy -
wa ją, zwie dza ją cie ka we miej sca i za byt ki, uczest ni czą w wy -
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ciecz kach i wę drów kach. Waż ną ro lę speł nia ją rów nież za ję cia
spor to we i gry ze spo ło we. Du żym za in te re so wa niem cie szą się
róż ne go ro dza ju współ za wod nic twa i qu izy.

U mi nio nych la tach w ko lo niach bra ło udział w cią gu jed ne go ro -
ku oko ło 600 osób. Obec nie ma my po nad 380 uczest ni ków z pra -
wie 50 gmin wo je wódz twa opol skie go, w któ rych dzia ła ją
struk tu ry TSKN w cią gu jed nej ak cji let niej. Na prze strze ni ostat -
nich lat ko lo nie let nie od by wa ły się w Dusz ni kach Zdrój, w Po la -
ni cy Zdrój, Ste gnie, w Ust ce i Głu cho ła zach.

Wypoczynek
dla dzieci
i młodzieży
oraz seniorów



Kon kurs ję zy ka nie miec kie go dla uczniów

szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych.

We współ pra cy z Opol skim Ku ra to rium Oświa ty i MDK w Opo lu
TSKN or ga ni zu je co ro ku dwa kon kur sy języka nie miec kie go –
je den dla uczniów szkól pod sta wo wych, a dru gi dla gim na zja li -
stów. W każ dym z nich w eta pie szkol nym udział bie rze
oko ło 2000 uczniów z ok. 50 gmin, któ re zgło si ły swój udział.
Etap gmin ny od by wa się w stycz niu jed no cze śnie we wszyst kich
gmi nach wo je wódz twa opol skie go. Fi na ły Kon kur sów od by wa -
ją się zwy kle na prze ło mie lu te go i mar ca. Pod czas obu kon kur -
sów spraw dza ne są ta kie umie jęt no ści jak czy ta nie, pi sa nie,
słu cha nie, mó wie nie, a tak że wie dza z za kre su re alio znaw stwa
Nie miec oraz Ślą ska Opol skie go.

Kon kurs Re cy ta tor ski w ję zy ku nie miec kim

„Mło dzież re cy tu je po ezję”

Kon kurs Re cy ta tor ski w języku nie miec kim „Mło dzież re cy tu -
je po ezję” jest kon ty nu acją or ga ni zo wa ne go od ro ku 1994 Kon -
kurs Re cy ta tor ski w języku nie miec kim „Mło dzież re cy tu je
po ezję ślą ską”. Ce lem te go kon kur su jest po pu la ry za cja nie -
miec ko ję zycz nej po ezji. Uczest ni cy przy go to wu ją dwa wier sze
w j. nie miec kim, nie bę dą ce prze kła da mi na język nie miec ki.
Je den ze spe cjal nie przy go to wy wa ne go rok rocz nie przez re fe -
rat kul tu ry TSKN kom pen dium oraz dru gi do wol ny. 

W kon kur sie ucznio wie bio rą udział w trzech ka te go riach wie ko -
wych: szko ła pod sta wo wa, gim na zjum, szko ła po nad gim na zjal -
na. Po dzie lo ny jest on na czte ry eta py: szkol ny, gmin ny, re jo no wy
i fi nał. Etap szkol ny or ga ni zo wa ny jest przez szko ły, bie rze w nim
udział po nad 4000 z po nad 200 szkół z po nad 45 gmin. Etap
gmin ny or ga ni zu ją do my kul tu ry oraz in sty tu cje oświa to we da -
nej gmi ny. Eli mi na cje re jo no we or ga ni zu je TSKN. Już od kil ku
lat fi nał Kon kur su re cy ta tor skie go od by wa się na po cząt ku
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czerw ca w Sa li Kon cer to wo -Wy sta wo wej Ko ściół ka Po ewan ge -
lic kie go przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Prósz ko wie.

Ogól no pol ski Kon kurs Li te rac ki „W ję zy ku ser ca”

Kon kurs ten or ga ni zo wa ny jest od 1996 ro ku i cie szy się na dal
du żym za in te re so wa niem lu dzi w róż nym wie ku, z róż nych
stron Pol ski, któ rych łą czy chęć two rze nia tek stów li te rac kich
w j. nie miec kim. Po cząt ko wo kon kurs był skie ro wa ny je dy nie
do mło dzie ży, te raz jed nak skie ro wa ny jest do osób w róż nym
wie ku. Do 2003 ro ku od by wał się w cy klu rocz nym, obec nie co
dwa lat. Śred nio w każ dej edy cji kon kur su bie rze udział oko -
ło 120 uczest ni ków. 

Pro jek ty



Fe sti wal Ma łych Form Te atral nych w ję zy ku nie miec kim

Fe sti wal Ma łych Form Te atral nych or ga ni zo wa ny jest od 2008
ro ku. Ad re so wa ny jest do uczniów szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych. Je go uczest ni cy przy go to wu ją
ada pta cję sztu ki lub wła sny utwór, na pi sa ny w ję zy ku nie miec -
kim w jed nej z dwóch ka te go rii: te atr la lek lub in sce ni za cje te -
atral ne. Każ da gru pa te atral na przy go to wu je rów nież pla kat.

Fe sti wal ma przede wszyst kim słu żyć przy bli ża niu ję zy ka nie -
miec kie go sze ro kie mu gro nu od bior ców oraz za chę ca niu dzie ci
i mło dzie ży do roz wo ju i do sko na le nia swo ich zdol no ści za rów -
no ję zy ko wych jak i te atral nych. Ce lem Fe sti wa lu jest pro pa go -
wa nie na uki i zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie go, za chę ce nie
mło dzie ży do „za ba wy w te atr”, a tak że po szu ki wa nie no wych
form pra cy ar ty stycz nej. Fe sti wal Ma łych Form Te atral nych w ję -
zy ku nie miec kim ma roz wi jać umie jęt no ści współ dzia ła nia z in -
ny mi oso ba mi i słu żyć wy mia nie do świad czeń w pro wa dze niu
edu ka cji kul tu ral nej dzie ci i mło dzie ży w tym ję zy ku. 

Kon kurs Pio sen ki Nie miec kiej 

Kon kurs Pio sen ki Nie miec kiej or ga ni zo wa ny jest od 2008 ro ku.
Uczest ni cy kon kur su wy ko nu ją je den z dwóch przy go to wa nych
przez sie bie utwo rów z ga tun ku współ cze snej nie miec kiej mu -
zy ki roz ryw ko wej. Każ dy Za rząd Gmin ny TSKN mo że wy ty po wać
do udzia łu w kon kur sie jed ne go re pre zen tan ta (so li stę, du et lub
ze spół max. 5 oso bo wy). 
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Kon kurs słu ży roz wi ja niu i roz bu dza niu ak tyw no ści mu zycz nej
oraz pro mo wa niu i po pu la ry za cji współ cze snej nie miec kiej mu -
zy ki roz ryw ko wej. W ten spo sób dzie ci i mło dzież bio rą ca udział
w tym kon kur sie ma moż li wość spraw dze nia nie tyl ko swo ich
umie jęt no ści wo kal nych, ale rów nież ję zy ko wych. Ma on in spi ro -
wać mło de ta len ty do po szu ki wań ar ty stycz nych w dzie dzi nie
mu zy ki i mu zycz nych form sce nicz nych oraz przy bli żyć mło dym
lu dziom na sze go re gio nu mu zy kę i ar ty stów nie miec kie go ob -
sza ru ję zy ko we go.

Pro jek ty
ar ty stycz ne



„In der Spra che des He rzens”

Zbio ry za wie ra ją ce tek sty na gro dzo ne w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Li te rac kim „In der Spra che des He rzens” / „W ję zy ku ser -
ca”. Dwie an to lo gie -pierw sza uka za ła się z pra ca mi
z lat 1996-1999, dru ga z tek sta mi zwy cięz ców z lat 2000-2005.
W ro ku 2008 wy da no zbiór tek stów na gro dzo nych w XI edy cji
kon kur su, w 2010 ro ku to mik z tek sta mi lau re atów XII edy cji. 

Ze spo ły ar ty stycz ne TSKN 

Dwu ję zycz na pu bli ka cja za wie ra in for ma cje o po nad 72 gru pach
ar ty stycz nych TSKN, któ re od po wie dzia ły na proś by o wy peł nie -
nie an kie ty i na de sła nie zdję cia.

„20 lat TSKN na Ślą sku Opol skim”

Dwu ję zycz na pu bli ka cja po pu lar no nau ko wa za wie ra ak tu al ne
spoj rze nie na po cząt ki ist nie nia TSKN i ana li zę 20-let niej dzia -
łal no ści na szej or ga ni za cji. Za pro szo ne do współ pra cy oso by
prze ana li zo wa ły dzia łal ność mniej szo ści nie miec kiej w róż nych
dzie dzi nach (po li ty ce, ży ciu kul tu ral nym, go spo dar ce, szkol nic -
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twie, me diach, dusz pa ster stwie). Książ ka sta no wi for mę upa -
mięt nie nia 20-let nie go ist nie nia or ga ni za cji mniej szo ści nie -
miec kiej na Opolsz czyź nie i jest rów nież źró dłem in for ma cji
na te mat jej sze ro ko za kro jo nej dzia łal no ści, z któ re go czer pać
mo gą za rów no Po la cy i Niem cy. 

Śpiew ni ki

TSKN w ro ku 2008 wy dał dwu ję zycz ne śpiew ni ki dla kół DFK
z tek sta mi pio se nek z lat 60”-tych, 70”-tych, 80”-tych a dru ga
część za wie ra tek sty pio se nek z lat 90”-tych, od 2000 ro ku
do dziś oraz pio sen ki dla dzie ci. Wy dru ko wa no 10.000 eg zem pla -
rzy. Każ de ko ło DFK otrzy ma ło od po wied nią ilość eg zem pla rzy
te go śpiew ni ka. Śpiew ni ki te są prze zna czo ne przede wszyst -
kim dla po ko le nia 40-50-lat ków.

Pu bli ka cje



Jar mark Bo żo na ro dze nio wy 

Od 2003 przy opol skiej ka te drze w grud niu mło dzież Mniej szo -

ści Nie miec kiej or ga ni zu je Jar mark Bo żo na ro dze nio wy. Na jar -

mark przy by wa ją za wsze licz nie miesz kań cy Opolsz czy zny, ale

przede wszyst kim ucznio wie szkół pod sta wo wych, gim na zjów

i szkół po nad gim na zjal nych. W cza sie jar mar ku przed sta wi cie -

le 10 wy bra nych szkół z ca łe go wo je wódz twa sprze da ją na stra -

ga nach ozdo by ad wen to we i bo żo na ro dze nio we pre zen tu ją tak że

pro gram ar ty stycz ny w ję zy ku nie miec kim. Ju ry skła da ją ce się

z kil ku przed sta wi cie li or ga ni za to rów oce nia przy go to wa nie

szkół i wy ła nia zwy cię ską szko łę, któ ra otrzy mu je cie ka we

i atrak cyj ne na gro dy.

Ce lem pro jek tu jest za po zna nie miesz kań ców wo je wódz twa

z nie miec ką tra dy cją jar mar ków bo żo na ro dze nio wych i wpro -

wa dze nie w świą tecz ną at mos fe rę.

Warsz ta ty te ma tycz ne 

Przez kil ku lat TSKN dzię ki współ pra cy z In sty tu tem Sto sun ków

Za gra nicz nych ifa ze Stut t gar tu or ga ni zo wał week en do we

warsz ta ty te ma tycz ne dla dzie ci i mło dzie ży. Warsz ta ty pro wa -

dzo ne by ły przez re fe rent ki z Nie miec w ję zy ku nie miec kim. Zor -

ga ni zo wa ne zo sta ły warsz ta ty te atral ne, ko mik so we, pla stycz ne,

ce ra micz ne, fo to gra ficz ne, 
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Ce lem warsz ta tów by ła przede wszyst kim na uka j. nie miec kie -

go po przez za ba wę, po nie waż warsz ta ty by ły pro wa dzo ne w tym

ję zy ku, Warsz ta ty umoż li wia ły za po zna nie się z da ną dzie dzi ną

sztu ki czy dzia łań ar ty stycz nych, in spi ro wa ły do two rze nia wła -

snych pro jek tów, jak rów nież po bu dza ły i roz wi ja ły ak tyw ność

ar ty stycz ną dzie ci i mło dzie ży.

Pro jek ty
mło dzie żo we
TSKN


