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Z wiązek Młodzie-
ży Mniejszości Nie-
mieckiej rozpoczął 
obchody jubileuszu 

30-lecia istnienia.
Na spotkaniu w opol-

skim Jugendzentrum (Cen-
trum Młodzieży) w obecności 
m.in. Birgit Fisel-Rösle, kon-
sula Niemiec w Opolu oraz li-
derów mniejszości Ryszarda 
Galli i Rafała Bartka zapre-
zentowano wizję działa-
nia BJDM opisaną w strategii 
rozwoju na lata 2022–2024. 
Przedstawiły ją Zuzanna He-
rud i Weronika Koston.

- Związek Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej jest 
otwartą i nowoczesną spo-
łecznością, w której każ-
dy może być sobą. Łączy-
my młodych ludzi, tworząc 
przestrzeń do działania i do 
samorealizacji, do odkrywa-
nia swojej tożsamości i swo-
ich pasji – mówiły o wizji 
przyszłości swej organizacji. 

Zreinterpretowały też 
skrót BJDM, odczytując go 
jako Bunt – kolorowy, róż-
norodny, jung – młody, 
deutsch – niemiecki oraz 
modern – nowoczesny. Jako 
wartości ważne dla BJDM 

wymieniły: otwartość, inte-
grację, poczucie wspólnoty, 
poszanowanie praw mniej-
szości, zabawę (Spáß) i pro-
fesjonalizm (deutsche Quali-
tät).

Celami strategicznymi 
BJDM na lata 2022 – 2024 są:
■ Stworzenie nowoczesnej, 

sprawnie działającej or-
ganizacji;

■ Atrakcyjna oferta dla stu-
dentek, studentów i mło-
dych dorosłych;

■ Przeciwdziałanie zaszu-
fladkowaniu, utrzymanie 
własnej tożsamości;

■ Uzyskanie większe-
go wsparcia dla BJDM ze 
strony organizacji „doro-
słych”;

■ Stworzenie stabilnego 
systemu wsparcia działań 
organizacji.
Podczas konferencji za-

prezentowano też nowe 
logo młodzieżowej organi-
zacji, Tworzą je czarne lite-

ry BJDM, nad dwoma czę-
ściami litery M umieszczone 
są czerwona i żółta kropka. 
Taki kształt litery nawiązuje 
do dwóch postaci, kolorysty-
ka do barw niemieckiej flagi.

Pytana o aktualną li-
czebność organizacji jej wi-
ceprzewodnicząca, Zuzan-
na Herud poinformowała, że 
Związek Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej dokonał 
remanentu i spisu członków. 
Ujawnił on, że do BJDM na-

leży 180 osób w 11 grupach 
na Śląsku Opolskim, w wo-
jewództwie śląskim i na pół-
nocy Polski.

- Ponadto jest bardzo 
wiele osób, które nie wzięły 
udziału w spisie, ale uczest-
niczą w naszych projektach 
– dodaje. – Mamy nadzieję, 
że dzięki strategii uda nam 
się różne „łatki” z BJDM od-
kleić, przyciągnąć kolejne 
osoby i rozbudować naszą 
ogólnopolską organizację.

- Z tej liczby 180 człon-
ków trzeba się cieszyć – uwa-
ża Rafał Bartek, przewodni-
czący zarządu TSKN. – Już 
dawno musieliśmy zrewi-
dować nasze działania, gdy 
chodzi o ilość, a skoncentro-
wać się na jakości. W latach 
90. BJDM był organizacją 
masową, z tysiącami człon-
ków. Do tego nie ma powro-
tu. Trzeba cieszyć się każ-
dym młodym człowiekiem, 
który podejmuje aktywność. 
A przede wszystkim cieszę 
się z wysokiej jakości pracy 
BJDM pod kierunkiem obec-
nego zarządu. Organizację 
tworzą aktywni, ambitni lu-
dzie, którzy się swojej tożsa-
mości nie boją. To w czasie, 
gdy mniejszość jest dyskry-
minowana, jest bardzo cen-
ne. Nie tylko my, społeczeń-
stwo polskie też może z nich 
być dumne.

Kalendarium projektów 
BJDM na rok 2022 liczy po-
nad 20 pozycji (najbliższa to 
Wielkie Ślizganie 9 kwiet-
nia (czytaj na stronie III), nie 
licząc projektów całorocz-
nych: ELOm, Antidotum, 
Akademii Młodych Liderów 
MN i Jugendpunktów.

Der Bund der Jugend der 
Deutschen Minderheit 
(BJDM) begann mit Fei-

erlichkeiten anlässlich seines 
30. Gründungsjubiläums.

Beim Treffen im Oppel-
ner Jugendzentrum wurde in 
Anwesenheit der deutschen 
Konsulin in Oppeln Birgit Fi-
sel-Rösle und der Führungs-
kräfte der deutschen Minder-
heit Ryszard Galla und Rafał 
Bartek die Vision der BJDM-
Tätigkeit präsentiert, wel-
che in der Entwicklungsstra-
tegie für die Jahre 2022–2024 
festgeschrieben wurde. Die 
Zukunftsvision stellten Zu-
zanna Herud und Weronika 
Koston vor.

Der Bund der Jugend der 
Deutschen Minderheit ist eine 
offene und moderne Gemein-
schaft, in der man sich selbst 

sein kann. Wir vereinen in 
unseren Reihen junge Men-
schen, bieten Raum für Ak-
tivitäten und Selbstverwirk-
lichung, zur Entdeckung der 
eigenen Identität und Lei-
denschaften - so sprachen die 
beiden über die Zukunftsvisi-
on ihrer Gesellschaft. 

Die beiden Damen inter-
pretierten auch die Abkür-
zung BJDM anders, die näm-
lich auch für „bunt”, „jung”, 
„deutsch” und „modern” 
stehen kann. Als wichtige 
Werte für den BJDM nann-
ten sie: Offenheit, Integrati-
on, Gemeinschaftsgefühl, Re-
spekt für Minderheitenrechte, 
Spaß und Qualität der Arbeit. 

Folgende strategische 
Ziele des BJDM für die Jah-
re 2022–2024 wurden aufge-
zählt:

■ Schaffung einer moder-
nen, effektiv funktionie-
renden Organisation;

■ attraktives Angebot für 
Studentinnen und Studen-
ten sowie junge Erwach-
sene;

■ Ankämpfen gegen Schub-
ladendenken, Wahrung 
der eigenen Identität;

■ Gewinnung von mehr Un-
terstützung für den BJDM 
seitens der Organisationen 
der „Erwachsenen” ;

■ Schaffung eines stabilen 
Unterstützungssystems 
für die BJDM-Tätigkeit.

Beim Treffen wurde auch 
das neue Logo der Jugendor-
ganisation vorgestellt. Die-
ses besteht aus vier schwarzen 
Buchstaben B J D M, über dem 
Buchstaben M befindet sich 

ein roter und ein gelber Punkt. 
Eine solche Form von „M” er-
innert an zwei Gestalten, die 
Farbauswahl gleicht den deut-
schen Nationalfarben.

Auf die Frage nach der ak-
tuellen Mitgliederzahl der Or-
ganisation informierte deren 
stellvertretende Vorsitzen-
de Zuzanna Herud, dass der 
BJDM vor kurzem seine Mit-
glieder genau gezählt hat. 
Die Zählung ergab, dass der 
BJDM 180 Mitglieder hat, die 
in elf Gruppen in den Woi-
wodschaften Oppeln, Schlesi-
en und im Norden Polens zu-
sammengefasst sind.

Darüber hinaus gibt es 
sehr viele Personen, die sich 
an der Zählung nicht beteilig-
ten, aber in unseren Projekten 
mitarbeiten - fügte sie hinzu. 
- Ich hoffe, dass wir dank der 

neuen Strategie so manches, 
was dem BJDM nachgesagt 
wird, überwinden und zudem 
neue Mitglieder gewinnen und 
unsere landesweite Organisa-
tion ausbauen können werden.

Über die 180 Mitglieder 
muss man sich freuen - sagt 
Rafał Bartek, Vorstandsvorsit-
zender der SKGD. - Wir muss-
ten schon längst unsere Vor-
gehensweise ändern und nicht 
auf die hohe Zahl, sondern 
auf die Qualität setzen. In den 
1990er Jahre war der BJDM 
eine Massenorganisation mit 
tausenden von Mitgliedern. 
Diese Zeit kehrt nie wieder zu-
rück. Man muss sich über je-
den jungen Menschen freuen, 
der aktiv wird. Ich freue mich 
vor allem über die hohe Qua-
lität der BJDM-Arbeit unter 
der Leitung des aktuellen Vor-

standes. Die Organisation wird 
von aktiven und ehrgeizigen 
Menschen gestaltet, die keine 
Angst vor ihrer Identität ha-
ben. Das ist in einer Zeit, in der 
die Minderheit diskriminiert 
wird, sehr wertvoll. Nicht nur 
wir, auch die polnische Ge-
sellschaft kann stolz auf diese 
jungen Menschen sein.

Der Kalender mit den 
BJDM-Projekten für das 
Jahr 2022 hat zählt mehr als 
20 größere Aktivitäten, die 
nächste Veranstaltung ist das 
Große Schlittern am 9. Ap-
ril 2022 (mehr dazu auf Sei-
te III). Dabei wurden Projek-
te, die das ganze Jahr über 
stattfinden wie ELOm, Anti-
dotum, Akademie für junge 
Führungskräfte der deutschen 
Minderheit und Jugendpunk-
te, gar nicht mitgerechnet.
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Nowa strategia, nowe logo i zapał

Neue Strategie, neues Logo und mit neuem Eifer

Dyskryminacji ze społeczeństwem 
obywatelskim pogodzić nie sposób

STR. II-III

Patron szkółek spotkał się 
online z piłkarzami

STR. III

Mniejszość niemiecka 
pomaga uchodźcom

STR. IV

Toast szampanem na początek obchodów z okazji 30-lecia Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.
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Petycje rodziców - głównie ze środowiska MN - prze-
ciw zmniejszeniu subwencji na naukę niemieckiego 
jako języka mniejszości podpisało 13 tysięcy osób – 

9807 elektronicznie i 3415 w formie papierowej.

T uż po decyzji Sejmu 
o zmniejszeniu sub-
wencji oświatowej na 

nauczanie języka niemiec-
kiego jako języka mniejszo-
ści w budżecie na rok 2022, 
rodzice rozpoczęli zbiórkę 
podpisów pod petycją sprze-
ciwiającą się powyższej de-
cyzji. Po koniec pierwszej 
dekady marca reprezen-
tanci rodziców, nauczycie-
li, młodzieży i społeczności 
MN dostarczyli petycje wraz 
z podpisami do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w Warsza-
wie.

- Liczącą piętnaście osób 
delegację przyjął Jacek Ba-
naś, dyrektor Departamentu 
Kształcenia Ogólnego w Mi-
nisterstwie Edukacji i Nauki 
– mówi poseł MN Ryszard 
Galla. – Dyrektor wyraził 
nadzieję, że uda się znaleźć 

rozwiązanie, które zadowo-
li obie strony. 

- Dzięki tak licznym 
podpisom, złożonym pod 
naszą petycją, przekona-
łam się o tym, iż moje zda-
nie i moje obawy popiera 
wielu zaniepokojonych ro-
dziców, a także nauczycieli 
- mówi Agnieszka Kała, dy-
rektorka szkoły, inicjatorka 
podpisywania petycji. - Jako 
nauczyciel języka niemiec-
kiego, ale przede wszystkim 
rodzic nie zgadzam się z de-
cyzją o obniżeniu liczby go-
dzin nauki języka mniejszo-
ści niemieckiej z 3 do 1. Jest 
to niepojęte.

Martin Lippa, wiceprze-
wodniczący Związku Nie-
mieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce (VdG), podkreśla 
działania VDG by odwrócić 

skutki cięć. - Wystosowali-
śmy odpowiednie pisma do 
Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej i Rady 
Europy. Przypomnieliśmy, 
że na podjętej przez pol-
ski Sejm decyzji tracą gmi-
ny, społeczności, szkoły, 
a przede wszystkim dzieci.

- W demokratycznym, 
należącym do wspólnoty eu-
ropejskiej państwie jeszcze 

do niedawna byłoby nie do 
pomyślenia, aby dzieci sta-
ły się zakładnikami polityki 
zagranicznej. Do dziś mamy 
w pamięci chrześcijańskie 
wartości, jakimi kierowa-
li się ponad pół wieku temu 
polscy biskupi w orędziu do 
biskupów niemieckich, pi-
szący: przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie – mówi 
przedstawiciel rodziców 
Martin Buballa. - Apelujemy 
więc do polityków o odrzu-
cenie przepychanek kosz-
tem naszych dzieci i podjęcie 
dialogu, na jaki powinno być 
stać demokratyczne pań-
stwo współczesnej Europy. 

Andrea Polański repre-
zentowała BJDM. - Zmniej-
szając drastycznie sub-
wencję na naukę języka 
mniejszości zabiera się mło-
dym ludziom możliwość 
pielęgnowania własnej toż-
samości, zagwarantowaną 
prawem swobodę nauki „ję-
zyka serca” oraz wszech-
stronnego rozwoju – mówi.

Młodzi zawodnicy 
trenujący w szkółkach 

piłkarskich „Miro” w Je-
mielnicy, Leśnicy, Bo-

gacicy, Chrząstowicach, 
Dobrodzieniu, Długomiło-
wicach, Krośnicy, Łanach, 

Staniszczach Wielkich, 
Walcach i Wieszowej 

spotkali się online z pa-
tronem szkółek - Miro 

Klose.

To spotkanie było praw-
dziwym przeżyciem 
dla wielu naszych naj-

młodszych piłkarzy – mówi 
Mateusz Bachem koordyna-
tor, Miro Deutsche Fussball-
schule. – Przebiegło w bardzo 
dobrej atmosferze. Pochwa-
liliśmy się, jak nasze szkółki 
w ostatnich latach się rozwi-
nęły, jakie formy aktywności 
proponujemy najmłodszym, 
zaczynając od treningów po-
przez rozwój językowy, dzię-
ki pracującym od ubiegłego 
roku asystentom językowym. 
Opowiedzieliśmy o naszych 
turniejach, szkoleniach 
i spotkaniach. Po tej prezen-
tacji każda ze szkółek miała 
możliwość zadać dwa pyta-
nia mistrzowi świata.

Młodzi sportowcy pytali 
m.in. o najlepszych zawodni-
ków, z jakimi grał Miro, któ-
ry klub według niego jest naj-
lepszy itp. Interesowało ich 
też, jaka jest ulubiona mu-
zyka czy jedzenie byłego mi-
strza świata. Miro przyznał, 
że uwielbia makaron, który 
z resztą - jak przekonywał - 
jest dla piłkarzy bardzo zdro-
wy, bo dostarcza węglowo-
danów.

Padały również pytania 
o przyszłość i dalszą karierę 
Miro Klose. Powiedział, przez 
ostatnie 5 lat bardzo mocno 
przygotowywał się do zawo-
du trenera i nie może się do-
czekać by jak najszybciej roz-
począć pracę w tej roli.

- Chcę resztę swego ży-
cia poświęcić na to, co ko-
cham robić i nie tracić czasu 

na sprawy, które nie spra-
wiają mi frajdy – mówił.

Obiecał też, że odwie-
dzi szkółki najszybciej, jak to 
tylko będzie możliwe.

Miro Klose jest mistrzem 
świata w piłce nożnej z 2014 
roku, 137-krotnym repre-
zentantem Niemiec, naj-
lepszym strzelcem w histo-
rii mistrzostw świata, a także 
królem strzelców Bundesligi 
w 2005 roku. 

Na świat przyszedł 9 
czerwca 1978 roku w Opolu. 
Sportowe geny odziedziczył 
po rodzicach. Mama Barba-
ra Jeż-Klose była piłkarką 
ręczną. Grała w Odrze Opo-
le oraz w Otmęcie Krapko-
wice. W reprezentacji Polski 
zagrała 45 razy, zdobywając 
105 goli. Ojciec, Józef urodzo-
ny w Sławięcicach był piłka-
rzem. Odrę Opole, reprezen-
tował w latach 1966-1978 
i strzelił dla niej 39 bramek. 
Kolejne sześć lat piłkarskiej 
kariery związał z Francją. 

W 1984 roku rodzina Klo-
se wraca do Opola. Mirosław 
ma wówczas 6 lat. Trzy lata 
później wyjeżdża z rodzica-
mi do Niemiec. Od 1999 grał 
w Kaiserslautern, Werde-
rze Brema i Bayernie Mona-
chium. W 2011 przeszedł do 
Lazio Rzym.

Przed czterema laty Miro 
Klose po raz pierwszy spo-
tkał się w Chrząstowicach 
z dziećmi trenującymi w Nie-
mieckojęzycznych Szkółkach 
Piłkarskich Miro.

Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim zainicjo-
wało w 2015 r. powstawa-
nie szkółek piłkarskich Miro 
Deutsche Fussballschule. 
Dzieci zdobywają w nich szli-
fy piłkarskie pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów, ale 
również uczą się języka nie-
mieckiego. Oferta jest skie-
rowana do chłopców i dziew-
czynek w wieku od 4 do 12 lat. 
Obecnie w 11 oddziałach tre-
nuje ponad 400 dzieci.

Teoretycznie przypomniał to w ostatnim czasie bardzo zdecydowanie 
prof. Adam Bodnar. Praktycznie dał temu wyraz Rafał Bartek, lider TSKN.

P rzypomnijmy, mini-
sterialne rozporzą-
dzenie zmniejszyło 
liczbę godzin języ-

ka niemieckiego jako języka 
mniejszości z trzech godzin 
do jednej. Czy tak w ogóle 
można? Czy da się to pogo-
dzić z prawami mniejszości 
narodowych w Polsce? 

Dom Współpracy Polsko 
Niemieckiej zaprosił do roz-
mowy na ten temat profesora 
Adama Bodnara, prawnika, 
nauczyciela akademickie-
go, wiceprezesa Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, 
rzecznika praw obywatel-
skich VII kadencji, profesora 
Uniwersytetu SWPS. Spotka-
nie prowadził prof. Tomasz 
Grzyb, psycholog, pracownik 
naukowy tej samej uczelni.

Dyskusja zorganizowana 
została w ramach otwartych 

webinariów programu szko-
leniowego „Akademia” dla 
młodych liderów mniejszo-
ści niemieckiej (rekrutacja 
do programu szkoleniowe-
go „Akademia” została prze-
dłużona do 30 marca). 

- Dlaczego państwo 
w ogóle powinno mniejszości 
wspierać – pytał – otwierając 
rozmowę prof. Grzyb.

Gość przypomniał, że 
wynika to nie tylko z kon-
stytucji i podpisanych i ra-
tyfikowanych przez Polskę 
umów międzynarodowych, 
ale także ze współczesnych 
standardów praw człowieka. 
Jest to standard cywilizowa-
nego świata. – Zmiana gra-
nic, ich przesuwanie nie po-
winny prowadzić do wzrostu 
nacjonalizmu i ksenofobii, 
ale do kulturowego wzbo-
gacenia i do dobrej wymiany 

- mówił. - Należy szanować 
wszystkich, którzy mieszka-
li na danej ziemi i byli z nią 
związani i kultywować ich 
tradycję, język, zwyczaje. 
Jest to ważne nie tylko dla 
tych, którzy do tej mniej-
szości należą, ale powinno 
wzbogacać także kulturę do-
minującą. W dojrzałych de-
mokracjach każda mniej-
szość powinna wzbogacać 
i każda składa się na wielo-
kulturowe, wielonarodowe 
i wieloreligijne społeczeń-
stwo. Tak buduje się prze-
strzeń demokratyczną. (…)  

- Władza bazuje na tym, 
że w Polsce nie ma obywatel-
skiej wiedzy o tym czym, są 
mniejszości narodowe i et-
niczne i jaki zestaw praw się 
z tym wiąże. Więc pozwa-
la sobie na więcej. Na czyny 
ograniczające prawa mniej-

szości – dodał prof. Bodnar. 
– Zmniejszenie liczby go-
dzin nauczania języka mniej-
szości z trzech do jednej tylko 
dla mniejszości niemieckiej to 
jest absolutny skandal. Wska-
zuje się bowiem palcem jed-
ną grupę narodową, jed-
ną mniejszość i mówi się jej: 
A wy będziecie gorzej trakto-
wani niż inni. Bo wymyślili-
śmy jakieś pseudoargumen-
ty, a nikt nas skutecznie nie 
skontroluje, bo wyłączyliśmy 
mechanizm w postaci Try-
bunału Konstytucyjnego (…). 
To zdarzyło się pierwszy raz 
w historii Polski, kiedy w biały 
dzień, jednym pociągnięciem 
pióra zróżnicowano prawa 
różnych grup ze względu na 
pochodzenie narodowe lub 
etniczne. Kiedy władza mówi: 
Jednej mniejszości zabieramy 
prawo do nauczania jej języ-

Dyskryminacji 
ze społeczeństwem 

obywatelskim 
pogodzić nie sposób

13 tysięcy rodzicielskich petycji

Patron szkółek 
spotkał się online 

z piłkarzami

W spotkaniu z Miro Klose wzięli udział m.in. młodzi piłka-
rze ze szkółki w Bogacicy.

Prawie 3,5 tys. podpisów 
trafiło do ministerstwa 
w formie papierowej.
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Wnioski z prośbą o uchylenie rozporządzenia mini-
sterstwa edukacji zostały złożone do ministra tego 
resortu i do premiera. To efekt poselskiej kontroli 

w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

K ontrolę poselską 
przeprowadził po-
seł MN Ryszard Gal-

la wspólnie z byłą minister 
edukacji narodowej Krysty-
ną Szumilas oraz posłanką 
Barbarą Nowacką. Kontrola 
zakwestionowała rozporzą-
dzenie zmniejszające liczbę 
lekcji niemieckiego jako ję-
zyka mniejszości z trzech do 
jednej. 

Posłowie są zdania, że 
ustawa o systemie oświaty 
nie pozwala traktować jednej 
mniejszości (w tym przypad-
ku niemieckiej) inaczej niż 
innych. Nadto wydając roz-
porządzenie, nie przeprowa-
dzono konsultacji z Komisją 
Wspólną Rządu i Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych; 
rozporządzenie nie zosta-
ło opublikowane na stronie 
Rządowego Centrum Legi-

slacji, pominięto uzgodnie-
nia i konsultacje publiczne. 
Wreszcie, zdaniem kontro-
lujących, jest ono niezgod-
ne z Konstytucją RP oraz 
z ustawami o mniejszościach 
i o systemie oświaty.

- Oczekuję, że skoro 
wniosek złożony został bez-
pośrednio do premiera, coś 
istotnego się zdarzy – mówi 
poseł Galla.

Niezależnie od kontro-
li poseł Ryszard Galla, prze-
wodniczący VdG Bernard 
Gaida i lider TSKN Rafał Bar-
tek rozmawiali w Warszawie 
z Tomaszem Rzymkowskim, 
sekretarzem stanu w MEiN.

- Pan minister przyjął 
nas i wysłuchał – relacjonuje 
spotkanie Rafał Bartek. – Ale 
nie miał dla nas oferty wyj-
ścia z sytuacji. Oczywiście, 
dobrze, że do spotkania do-

szło, bo problem z obcięciem 
subwencji i ograniczeniem 
o dwie trzecie liczby lek-
cji niemieckiego jako języka 
mniejszości trwa od grudnia, 
a my po raz pierwszy mogli-
śmy w ministerstwie przed-
stawić swoje racje, a nawet 
wylać swoje żale. Zwróciłem 
też uwagę, że skutkiem rzą-
dowych decyzji w skali całej 
Polski może być zwolnienie 
z pracy około 500 germani-

stów. Oni są – jak wszyscy 
nauczyciele – bardzo po-
trzebni i wcale nie chcą z za-
wodu odchodzić, ale nie będą 
mieli wyboru. 

Przewodniczący TSKN 
zwraca uwagę, że mniejszość 
niemiecka nie może brać na 
siebie roli pośrednika w spra-
wach relacji władz niemiec-
kich z Polakami w Niemczech.

- Dokładnie tak samo 
my nie zgadzaliśmy się, kie-

dy ziomkostwa były gotowe 
nas reprezentować w Bruk-
seli czy Strasbourgu. Oni nie 
mieszkają tutaj, my nie żyje-
my Berlinie czy Hanowerze 
– dodaje Rafał Bartek.

Obie strony umówiły się 
na kontynuowanie rozmów. 
– Uważamy natomiast, że 
nie ma potrzeby, aby uczest-
niczyli w nim przedstawi-
ciele Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, bo my nie 
mamy sporu ze stroną nie-
miecką – podkreśla Ber-
nard Gaida. - Oczekujemy 
natomiast udziału przed-
stawicieli polskiego MSWiA, 
które kompleksowo zajmu-
je się tematami dotyczący-
mi mniejszości niemieckiej 
w Polsce.

- Najważniejsze, że do 
rozmowy w ogóle doszło – 
uważa poseł Ryszard Galla. 
– Zarówno na tematy me-
rytoryczne, jak i polityczne. 
Światełko w tunelu na pew-
no jest, ale nie da się okre-
ślić, jak ono jest odległe.

Już 
9 kwietnia 

Wielkie 
Ślizganie
Związek Młodzieży 

Mniejszości Niemiec-
kiej zaprasza w sobotę, 
9 kwietnia, na dorocz-
ną imprezę charyta-
tywną BJDM Wielkie 

Ślizganie.

Impreza na opolskim lo-
dowisku „Toropol” jest 
organizowana dla dzie-

ci z domów dziecka oraz 
z innych placówek opie-
kuńczych z województwa 
opolskiego. Organizato-
rzy zapewniają młodzieży 
dojazd, darmowy wstęp na 
ślizgawkę oraz ciepły po-
siłek. 

Pozostali zaintereso-
wani aktywnym spędze-
niem wolnego czasu za 
wstęp na lodowisko na go-
dzinną ślizgawkę, pła-
cą symboliczną złotówkę 
(można oczywiście zapła-
cić na dobry cel więcej). Do-
chód uzyskany ze sprzeda-
ży cegiełek przeznaczony 
będzie dla chorego dziecka 
z kręgów mniejszości nie-
mieckiej. W tym roku jest 
nią Wiktoria Scheit z Do-
brej. Dziewczynka ma 12 
miesięcy i urodziła się nie-
dorozwojem kości udowej 
co uniemożliwia jej naukę 
samodzielnego chodzenia. 
Czekają ją liczne operacje, 
w tym rekonstrukcja stawu 
biodrowego i kolanowego 
oraz wieloetapowe wydłu-
żanie kości udowej.

Oficjalne otwarcie 
Wielkiego Ślizgania pla-
nowane jest o 12.30, zaś 
ślizgawki rozpoczną się 
o 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00.

Jak co roku w ramach 
16. edycji Wielkiego Ślizga-
nia BJDM prowadzi zbiór-
kę artykułów higienicz-
nych, w której uczestniczą 
głównie koła DFK i szko-
ły. Co roku zbierana jest 
duża ilość darów – od my-
deł, szamponów, środków 
czystości po artykuły me-
dyczne. Artykuły higie-
niczne, a także datki na ich 
zakup BJDM zbiera w sie-
dzibie (Związek Młodzie-
ży Mniejszości Niemiec-
kiej w Rzeczpospolitej 
Polskiej, ul. Konopnickiej 
6, III piętro, 45-004 Opo-
le, tel. 77/4416205 lub +48 
534504996) do koń-
ca kwietnia, a następ-
nie w maju zawozi je do 
domów dziecka, gdzie 
są chętnie przyjmowane 
i pomagają bezpośrednio 
na miejscu.

Czy premier uchyli rozporządzenie

ka, a innym je pozostawiamy 
na niezmienionym poziomie, 
to mamy do czynienia z jaw-
ną, bezpośrednią dyskrymi-
nacją i przykro mi, że tak się 
w Polsce dzieje.

Tomasz Grzyb przypo-
mniał, że inne mniejszości, 
których redukcja liczby lek-
cji nie dotknęła, zaprotesto-
wały przeciwko działaniom 
wymierzonym w mniejszość 
niemiecką. – To dowód, że 
społeczeństwo obywatel-
skie, przynajmniej w jakiejś 
szczątkowej postaci, nadal 
istnieje - podsumował.

Wyrazem niezgody na 
politykę wobec mniejszości 
niemieckiej w Polsce ze stro-
ny przewodniczącego zarzą-
du TSKN Rafała Bartka był 
list wysłany na ręce prezy-
denta RP Andrzeja Dudy.

- Kiedy 11 września 
2017 r. swym postanowie-
niem powołał mnie Pan 
w skład Komitetu Naro-
dowych Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości Rzeczpospolitej 
Polskiej czułem się wyróż-
niony i zaszczycony – napi-
sał Rafał Bartek. (…) – Dumny 
byłem też wtedy, kiedy peł-
niąc funkcję współprzewod-
niczącego Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości miałem 
okazję zabierać głos w imie-
niu mniejszości podczas spo-
tkań noworocznych w Pałacu 
Prezydenckim. Mam dobrze 
w pamięci Pana słowa wypo-
wiedziane podczas spotkania 
w 2016 roku, gdzie mówił Pan 
m.in.: - Jedną z najcenniej-
szych wartości jest – w sen-
sie państwowotwórczym – 

że Polska jest (…) państwem 
spójnym i państwem jedno-
litym, że nie ma w naszym 
kraju – dzięki Bogu – żad-
nych konfliktów na tle na-
rodowym czy etnicznym. To 
jest bardzo ważne. I chcę, że-
byście państwo byli pewni 
jednej rzeczy – jako prezy-
dent Rzeczpospolitej nigdy 
się nie zgodzę, na to, (…) aby 
w Polsce pojawiał się szowi-
nizm, aby w Polsce pojawiały 
się jakikolwiek fobie na tym 
właśnie tle.

- W tym kontekście 
z wielkim niedowierzaniem 
i głębokim smutkiem przy-
jąłem najpierw informację 
o cięciach budżetu państwa 
dotyczących subwencji na 

nauczanie mniejszości a po-
tem informację o podpisa-
nym w dniu 4 lutego 2022 r. 
przez Ministra Edukacji i Na-
uki rozporządzenia wprowa-
dzającego bezpośrednią dys-
kryminację mniejszości 
niemieckiej w Polsce. Treść 
rozporządzenia w jednym 
zdaniu informuje nas oby-
wateli polskich narodowo-
ści niemieckiej o tym, że na-
sza kultura i nasz język jest 
mniej wartościowa od kultu-
ry i języka innych mniejszo-
ści narodowych i etnicznych 
żyjących w Polsce – przyznał 
lider TSKN.

- W ślad za tymi roz-
wiązaniami prawnymi dys-
kryminacja stała się faktem 
a dzieci mniejszości nie-
mieckiej stały się stygmaty-
zowane (…) Szanowny Pa-

nie Prezydencie, w obliczu 
tych zmian prawnych sta-
ło się jednoznaczne i oczy-
wiste, że społeczność mniej-
szości niemieckiej w Polsce, 
którą ja również reprezen-
tuję, stała się obywatelami 
drugiej kategorii. Mimo na-
szej lojalności wobec Pań-
stwa Polskiego zdecydo-
wano o tym, że nasze dzieci 
mają być gorzej traktowane 
od dzieci innych mniejszo-
ści narodowych i etnicznych 
żyjących w Polsce. W związ-
ku z powyższym ja również 
nie mogę już dalej reprezen-
tować środowiska mniej-
szościowego w zaszczyt-
nym Komitecie Narodowych 
Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, 
który przecież jeszcze nie 
zakończył swej działalności. 
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Rafał Bartek, Bernard Gaida i Ryszard Galla byli 10 marca 
na rozmowach w ministerstwie.
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W akcji protestu 
przeciw ograniczeniom 

nauczania języka niemiec-
kiego udział wzięli m.in. 

uczniowie Zespołu Przedszkol-
no-Szkolnego z Nauczaniem 
Języka Mniejszości Narodo-
wej - Języka Niemieckiego 

w Kędzierzynie
-Koźlu.
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Na rzecz przybyszów z Ukrainy angażują się TSKN 
i jego koła, szkoły i placówki kultury. Centrum 

Eichendorffa w Łubowicach przyjęło ok. 60 osób.

P rzyjęliśmy - sponta-
niczną decyzją zarzą-
du - ok. sześćdziesiąt, 
w tym ponad 20 dzie-

ci i młodzieży - mówi Paweł 
Ryborz, kierownik ds. admi-
nistracyjnych w łubowickim 
Centrum Kultury i Spotkań 
im. Eichendorffa - z zapew-
nieniem wyżywienia i nocle-
gu. Na potrzeby naszych gości 
urządziliśmy także miejsce 
do prania. Znaleźli się ofia-
rodawcy, którzy przynieśli 
lodówkę i pralkę, a sponsor 
obiecał pokryć koszty zaku-
pu suszarki. Ludzie sponta-
nicznie przynoszą ubrania, 
proszki, chemię. Także łó-

żeczka dla dzieci. Pomogła 
także Fundacja Rozwoju Ślą-
ska, która sfinansowała m.in. 
zakup pralki automatycznej, 
lodówki, frytkownicy i kra-
jalnicy.

W pomoc uchodźcom za-
anagażowali się także ucznio-
wie dwujęzycznych szkół 
w Solarni, w Koźlu-Rogach 
oraz placówek Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae w Ra-
szowej i w Opolu-Malinie. 

W porozumieniu z Urzę-
dem Marszałkowskim ci 
ostatni wraz z kadrą włą-
czyli się w akcję pomo-
cy potrzebującym w dalekiej 
podróży, przygotowując co-

dziennie przez dwa tygodnie 
200 kanapek dla przejeżdża-
jących przez Opole uchodź-
ców z Ukrainy. 

- Społeczność szkolna 
z Raszowej w krótkim czasie 
zmobilizowała się do pomo-
cy dzieciom z domów dziec-
ka z Kijowa, które przybyły 
na Opolszczyznę do ośrodków 
Caritasu. Zebrane, posegre-
gowane i spakowane środ-
ki higieny osobistej dostar-
czono do centrali w Opolu. 
Uczniowie z Opola-Maliny 

zebrali artykuły papiernicze 
dla świetlicy, która powstała 
przy Uniwersytecie Opolskim 
dla uczniów z Ukrainy – mówi 
Barbara Loch ze Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae.

Starsza młodzież szkolna 
uczestniczy w segregowaniu 
darów w pustych pomiesz-
czeniach handlowych przy CH 
Turawa Park.

- Przeprowadzili-
śmy zbiórkę w przedszkolu 
i w szkole dla rodzin z Ukra-
iny, które zostały przyjęte 

w DFK Dziergowice – infor-
muje Joanna Rasch, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kędzierzynie-Koźlu 
(Koźle Rogi).

TSKN włączył się w kwe-
stę prowadzoną przez Woje-
wódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. św. Jadwigi w Opolu. 
Zakupione z zebranych środ-
ków niezbędne materiały, ta-
kie jak np. apteczki pierwszej 
pomocy, powerbanki, koce 
termiczne i inne, przetrans-
portowano na Ukrainę. 

D zieła sztuki i doku-
menty Wirtembergów 
z Pokoju mogą trafić 

do Muzeum Śląska Opolskie-
go. Każdy może pomóc, sta-
jąc się mecenasem sztuki. 

Jak informuje TSKN, 
w ostatnich tygodniach po-
jawiła się niepowtarzalna 
szansa na wzbogacenie zbio-
rów Muzeum Śląska Opol-
skiego o przedmioty i dzie-
ła sztuki należącego do rodu 
Wirtembergów, właścicieli 
nieistniejącego już pałacu na 
terenie gminy Pokój.

30 marca 2022 r. wysta-
wionych zostanie na sprze-
daż – na specjalnej licytacji 
Domu Aukcyjnego Neume-
ister w Monachium – około 
500 dzieł sztuki, dokumen-
tów i elementów wyposaże-
nia pochodzących w więk-
szości z pałacu w Pokoju. 

Pośród datowanych na 
XVIII i XIX wiek obiektów znaj-
dują się m.in. porcelana z wi-
dokami Pokoju, meble, srebra, 
tkaniny, obrazy, rysunki i gra-
fiki. Co ciekawe, jeszcze do nie-
dawna istnienie tych artefak-

tów owiane było tajemnicą, 
w 2021 roku okazało się, że ru-
chome mienie z pałacu w Po-
koju zostało przed wybuchem 
wojny w 60 skrzyniach dla 
bezpieczeństwa wywiezione do 
Wirtembergii.

Udział w aukcji wiąże się 
z ogromnymi kosztami. Mu-
zeum może liczyć na wspar-
cie Samorządu Województwa 
Opolskiego oraz na hojność 
darczyńców.

Każdy z nas może stać się 
mecenasem kultury wpłaca-
jąc darowiznę na cele statu-

towe i zakup zabytków Mu-
zeum Śląska Opolskiego 
w Opolu na konto:

Santander Bank Pol-
ska 88 1090 2138 0000 0001 

3544 5615 [tytuł: darowizna 
na cele statutowe - zakup za-
bytków].

Katalog aukcyjny dostęp-
ny na stronie TSKN lub MŚO.

Skarby z Pokoju mogą 
 wrócić na Śląsk 

Z pomocą warto się pospieszyć. Licytacja została zaplano-
wana na 30 marca.
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F undusz Stypendial-
ny im. Johanna Krol-
la to program Fundacji 

Rozwoju Śląska przeznaczo-
ny dla dzieci i młodzieży do 
dwudziestego szóstego roku 
życia, mieszkających na te-
renie Polski, a wywodzących 
się ze środowiska mniejszo-
ści niemieckiej. 

Stypendium to jest przy-
znawane za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie naukowej, 
sportowej, artystycznej lub 
społecznej w roku szkolnym/
akademickim 2021/2022. Na-
bór wniosków potrwa do 30 
czerwca 2022 r.

Wypełnione wnioski 
można składać w orygi-
nale osobiście w siedzibie 
Fundacji Rozwoju lub dro-

gą pocztową pod adresem: 
Fundacja Rozwoju Śląska, 
ul. Wrocławska 133, 45-837 
Opole.

Stypendium może być 
świadczeniem jednora-
zowym lub ciągłym przy-
znanym na rok szkolny/
akademicki (2022/2023). 
Wysokość stypendium nie 
może przekroczyć kwoty: 
jednorazowo wypłacanej – 
od 500,00 do 2.000,00 zł; 
miesięczne stypendium – 
150,00 zł. O wysokości przy-
znanego stypendium de-
cyduje Zarząd FRŚ. Pełny 
regulamin i więcej informa-
cji na temat Funduszu Sty-
pendialnego na stronie skgd.
pl. Tam też dostępne są for-
mularze wniosków.

Patron stypendium, Jo-
hann Kroll w 1988 zaczął or-
ganizować spotkania Niem-
ców na Śląsku Opolskim. 

Był inicjatorem ak-
cji zbierania podpisów przez 
osoby przyznające się do na-
rodowości niemieckiej. W ten 
sposób zamierzano uzyskać 
uznanie dla mniejszości nie-
mieckiej na Opolszczyźnie. 
Kiedy w lutym 1990 roku zo-
stało zarejestrowane To-
warzystwo Społeczno-Kul-
turalne Niemców na Śląsku 
Opolskim, został wybrany 
jego pierwszym przewodni-
czącym.

Nabór na stypendia im. Johanna Krolla
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Mniejszość 
pomaga 

uchodźcom

N a rynku ukazał się VI 
tom dwujęzycznego 
leksykonu „Ślązacy od 

czasów najdawniejszych do 
współczesności”. Redakto-
rem jest prof. Joanna Rostro-
powicz, zaś książka ukazała 
się nakładem Fundacji Na-
uki i Kultury na Śląsku. Naj-
nowszy tom liczy 344 strony 
i zawiera ponad 70 biogra-
mów bardzo ciekawych, czę-
sto wybitnych postaci.

- Szczególnie polecam 
umieszczone w 6. tomie syl-
wetki 14 niezwykłych kobiet, 
a wśród nich dwóch – urodzo-
nych w Nysie sióstr – Herthy 
i Margot Sponer – mówi prof. 
Joanna Rostropowicz. – Ta 
pierwsza była wybitnym fizy-
kiem związanym z uniwersy-
tetami w Getyndze i Oslo. Mar-
got - filolog, utalentowana 
romanistka i dialektolog, do-
cent literatury iberyjskiej była 
uczestniczką antyhitlerow-
skiego ruchu oporu. W wieku 
47 lat została zamordowana 
przez nazistów.

Autorem m.in. ich bio-
gramów jest dr Manfred Ku-
tyma. – Cieszę się, że uda-
je się nam pozyskiwać dla tej 
publikacji coraz więcej no-
wych, ciekawych autorów – 
podsumowuje prof. Rostro-
powicz.

Nowy tom 
leksykonu 
Ślązaków

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.

21 marca w szkole Pro Liberis Silesiae w Raszowej odbył się Festiwal Pokoju.


	2022-03 heimat_01
	2022-03 heimat_02
	2022-03 heimat_03
	2022-03 heimat_04



