
W trzecią niedzielę adwentu wieczorem pod opolskim ratuszem  
zabrzmiały śpiewane przez dzieci i młodzież kolędy i piosenki  

świąteczne. Występowali soliści, duety i zespoły.

Z e sceny umiesz-
czonej na schodach 
ratusza popłynęły 
dźwięki kolęd „Stil-

le Nacht”, „Kling Glöck-
chen, klingelingeling” czy 
„Leise rieselt der Schnee” 
oraz świątecznych piosenek. 
Kilkakrotnie wykonywa-
no popularny utwór o przy-
gotowywaniu świątecznych 
wypieków „In der Weih-
nachtsbäckerei”.

Właśnie do świątecznej 
piekarni przeniosła publicz-
ność Angelika Semmler, 
która przyjechała na kon-
kurs z Długomiłowic razem 
z tatą Waldemarem, mamą 
Sylwią i oraz siostrą Wikto-
rią. Towarzyszyła im pani 
Krystyna, emerytowana na-
uczycielka języka niemiec-
kiego, która Angelikę przy-
gotowała.

- Córka lubi śpiewać, 
więc bierzemy udział w róż-

nych konkursach – opowia-
da pani Sylwia. – Zarów-
no w mniejszościowych, 
jak i w polskich. – Dzięki 
mniejszości mamy dofinan-
sowanie nauki niemieckie-
go w przedszkolu i w pierw-
szych klasach. Angelika 
uczestniczyła też w kursach 
sobotnich, stąd jej dobra, 
płynna znajomość języka 
niemieckiego. Dzieci chcą 
się uczyć i to przynosi efek-
ty.

- Pracuję z dziećmi po 
niemiecku w ośrodku kul-
tury w Reńskiej Wsi – mówi 
pani Krystyna. – Chętnych 
nie brakuje. Mam 16-oso-
bową grupę. Żeby w trzecią 
niedzielę adwentu płynnie 
śpiewali kolędy, próby trze-
ba było zacząć już w paź-
dzierniku. Już ubiegłym ty-
godniu byliśmy na konkursie 
prozy, poezji i kolęd w Hlu-
cinie, w Czechach. Angelika 

śpiewała tam kolędę i recy-
towała wiersz „Weihnach-
ten”.

10-letnia Hanna Lud-
kiewicz przyjechała na kon-
kurs z Reńskiej Wsi i za-
śpiewała utwór „Der kleine 
Trommler”. – Pani Krysty-
na Pawelec z naszej szkoły 
zgłosiła Hanię do konkursu 
– opowiada pani Małgorza-
ta, mama młodej śpiewacz-
ki. - I tak się tu znaleźliśmy. 
Hania uczy się w szkole nie-
mieckiego i jej udział w kon-
kursie jest zasługą nauczy-
cieli. Z domu też trochę 
znajomości języka wyniosła, 
a także talent muzyczny, bo 
znaczna część rodziny mu-
zykuje.   

Gośćmi konkursu byli li-
der TSKN i VdG Rafał Bartek 
oraz konsul Niemiec w Opo-
lu Peter Herr.

Rafał Bartek podzięko-
wał uczestnikom oraz or-

ganizatorom konkur-
su – Związkowi Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej, 
który od ponad 20 lat pro-
wadzi w Opolu tę imprezę. 

Pan Bartek złożył też 
publiczności życzenia świą-
teczne i noworoczne. – Oby 
w kontekście naszej rzeczy-
wistości,  stosunków pol-
sko-niemieckich działo 
się lepiej. O wiele lepiej niż 
w ostatnim czasie. Obyśmy 
mogli z opolskiej perspekty-
wy, bo my potrafimy spoty-
kać się i działać pozytywnie, 
na te relacje wpływać. Tego 
życzę Państwu i sobie.

Konsul Niemiec podzię-
kował za organizację kon-
kursu zarówno mniejszości 
niemieckiej, jak i władzom 
Opola.

Decyzją jury w katego-
rii solistów (6-11) wygra-
ła Hanna Ludkiewicz, 2. Na-
tasza Wojtas, 3. Angelika 

Semmler, wśród solistów 
(12-20) 1. Marta Anderwald, 
2. Maja Kobzik, 3. Karoli-
na Świeczek. Duety: 2. Nina 
Wieszala i Melania Woźnica, 
3. Ewelina i Martyna Niegot. 
Zespoły: 1. GO-Słowiki, 3. 

Zespół w składzie: Maja Bok, 
Sara Radziej, Shakira Ra-
dziej, Justyna Piontek, Emi-
lia Sklebic, Karolina Goczoł, 
Lena Kołodziejczak, Bartło-
miej Zając, Emilia Piontek 
i Krzysztof Koloch.

Angelika 
Semmler, która 
przyjechała na 

konkurs z Długomiłowic, 
zaśpiewała popularny 

utwór o przygotowywaniu 
świątecznych 

wypieków „In der 
Weihnachtsbäckerei”.

Am dritten Adventssonntag erklangen vor dem Op-
pelner Rathaus abends Weihnachtslieder, gesungen 

von Kindern und Jugendlichen.  Es sind Solisten, 
Duos und Gruppen aufgetreten.

V on der auf der Rat-
haustreppe aufgebau-
ten Bühne erklangen 

„Stille Nacht”, „Kling Glöck-
chen, klingelingeling”, „Lei-
se rieselt der Schnee” und 
viele andere Weihnachtslie-
der. Mehrmals war der be-
liebte Hit „In der Weih-
nachtsbäckerei” zu hören.

In eine Weihnachtsbä-
ckerei eben versetzte das 
Publikum Angelika Semm-
ler, die zum Wettbewerb aus 
Langlieben mit ihren El-
tern Sylwia und Waldemar 
und Schwester Wiktoria an-
gereist ist. Sie wurden von 

Frau Krystyna begleitet, ei-
ner Deutschlehrerin im Ru-
hestand, die Angelika für den 
Auftritt vorbereitet hat.

- Unsere Tochter singt 
gerne, daher nehmen wir oft 
an verschiedenen Gesangs-
wettbewerben, sei es von der 
deutschen Minderheit oder 
auch polnischen Veranstal-
tungen teil. - Dank der Min-
derheit wird der Deutsch-
unterricht im Kindergarten 
und den ersten Grundschul-
klassen bezuschusst. Ange-
lika nahm auch an Sams-
tagskursen teil, daher  kann 
sie auch gut Deutsch. Die 

Kinder lernen gerne und das 
mit Erfolg.

- Ich arbeite in deutscher 
Sprache mit Kindern im Kul-
turhaus in Reinschdorf - sagt 
Frau Krystyna. - Die Nach-
frage ist groß. Ich habe eine 
Gruppe von 16 Kindern. Da-
mit die Kinder sicher auf der 
Bühne beim Weihnachts-
wettbewerb auftreten kön-
nen, mussten wir schon im 
Oktober anfangen zu proben. 
Bereits vergangene Woche 
waren wir beim Weihnachts-
wettbewerb im tschechischen 
Hultschin. Angelika präsen-
tierte sich dort mit einem 
Lied und trug das Gedicht 
„Weihnachten” vor.

Die zehnjährige Hanna 
Ludkiewicz reiste zum Wett-
bewerb aus Reinschdorf an 

und sang das Lied „Der klei-
ne Trommler”. „Unsere Leh-
rerin Frau Krystyna Pawe-
lec meldete Hania für den 
Wettbewerb an“, sagt Frau 
Małgorzata, Mutter der jun-
gen Sängerin. „So sind wir 
hier. Hania lernt in der Schu-
le Deutsch und ihre Teil-
nahme am Wettbewerb ist 
den Lehrern zu verdanken. 
Von Zuhause hat sie auch 
Deutschkenntnisse sowie 
musikalisches Talent mitge-
bracht.”   

Die Gäste beim Wettbe-
werb waren der Vorsitzende 
der SKGD und der Konsul der 
BRD in Oppeln Peter Herr.

Rafał Bartek bedank-
te sich bei den Teilnehmern 
und Veranstaltern des Wett-
bewerbs – dem Bund der Ju-

gend der Deutschen Minder-
heit,   welcher seit mehr als 
20 Jahren diese Veranstal-
tung organisiert. 

Herr Bartek übermittelte 
an das Publikum Weihnachts- 
und Neujahrswünsche. - 
Möge im Zusammenhang mit 
unserer Realität eine Verbes-
serung im deutsch-polni-
schen Verhältnis bald kom-
men, damit wir auf dieser 
Ebene eine Besserung erfah-
ren. Mögen wir aus der Pers-
pektive von Oppeln durch ge-
meinsame Begegnungen und 
positive Initiativen zur Ver-
besserung der Verhältnisse 
beitragen. Das wünsche ich 
Ihnen und mir selbst.

Der deutsche Konsul be-
dankte sich für die Organisa-
tion des Wettbewerbs sowohl 

bei der deutschen Minder-
heit, als auch den Stadtbe-
hörden.

Die Jury hat in den jewei-
ligen Kategorien folgende 
Plätze vergeben: Solisten (Al-
ter 6-11 Jahre) 1. Platz Hanna 
Ludkiewicz, 2. Platz Natas-
za Wojtas, 3. Platz Angelika 
Semmler. Solisten (Alter 12-
20 Jahre) 1. Platz Marta An-
derwald, 2. Platz Maja Kobzik, 
3. Platz Karolina Świeczek. 
Duos: 2. Platz Nina Wieszala 
und Melania Woźnica, 3. Platz 
Ewelina und Martyna Niegot. 
Gesangsgruppen: 1. Platz GO-
Słowiki, 3. Platz die Grup-
pe in der Zusammensetzung: 
Maja Bok, Sara Radziej, Sha-
kira Radziej, Justyna Pion-
tek, Emilia Sklebic, Karolina 
Goczoł, Lena Kołodziejczak, 
Bartłomiej Zając, Emilia Pi-
ontek und Krzysztof Koloch.
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Koordynatorzy regionalni projektu  
„Ożywienie domów spotkań” zebrali się na dorocz-
nym spotkaniu, aby podsumować projekt w minio-

nym i omówić cele na nadchodzący rok. Mają powo-
dy do dumy. W 2022 roku zrealizowanych zostało aż 
675 wydarzeń w prawie 300 kołach DFK lub w lokal-

nych organizacjach mniejszości niemieckiej.

B ył to  pierwszy rok 
od  pandemii, na  któ-
ry koronawirus nie miał 

już tak silnego wpływu; dzięki 
temu projekty nie musiały już 
odbywać się w formacie online.

- Najważniejszą rzeczą dla 
uczestników było zaspoko-
jenie silnej potrzeby spotkań 
w kręgu mniejszości niemiec-
kiej - mówi koordynatorka 
projektu, Sybilla Dzumla.

W  ciągu całego roku zre-
alizowanych zostało 675 (!) 
wydarzeń w prawie 300 kołach 
przyjaźni DFK lub w lokalnych 
organizacjach mniejszości 
niemieckiej. Temat przewodni 
był ponadregionalny: „W  po-
szukiwaniu śladów w  moim 
regionie – mieszkańcy sta-
rych kamienic i  ich historie”, 

co było okazją dla organizacji, 
by dotrzeć do licznych, nieod-
krytych do tej pory historii ro-
dzinnych. 

Zrealizowano ponad-
to liczne projekty dotyczą-
ce historii lokalnej, warsz-
taty na  tematy związane 
z literaturą, historią regional-
ną czy  zwyczajami takimi jak 
majówka, tradycje kultywo-
wane wokół postaci św.  Mar-
cina czy  tradycje adwentowe. 
Dzięki wspólnym spotkaniom 
młodzież miała okazję spo-
tkać się ze starszymi przedsta-
wicielami mniejszości i  w  ten 
sposób nauczyć się od  nich 
dawnych zwyczajów i tradycji: 
tradycyjnych pieśni czy  goto-
wania na  podstawie starych 
przepisów.

W  nadchodzącym roku 
projekt również będzie orga-
nizowany.

Projekt „Ożywienie do-
mów spotkań” finansowa-
ny jest ze  środków Federal-
nego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Ojczyzny 
za  pośrednictwem Związ-
ku Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych 
w  Polsce. Jego główną koor-
dynatorką jest pani Sybilla 
Dzumla.

Koordynatorzy regional-
ni: Oswald Prokop (Opolskie); 
Maria Koloch (Śląskie); Jakub 
Turański (Dolny Śląsk, Lubu-
skie, Pomorze, Warmia i Ma-
zury).

Projekt „Ożywienie Do-
mów Spotkań” od  2010 
roku jest integralną czę-
ścią działalności mniejszo-
ści niemieckiej realizowanej 
przez  Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-
-Kulturalnych w Polsce. Skie-
rowany jest do  wszystkich 
grup mniejszości niemiec-
kiej w Polsce i jest realizowa-
ny w  województwach opol-
skim i śląskim oraz w regionie 
północnym i  zachodnim Pol-
ski obejmującym wszystkie 
pozostałe grupy mniejszości 
niemieckiej. 

Dalsze cele projektu to: 
umocnienie niemieckiej kul-
tury, języka i  tożsamości, 
wspieranie szczególnie słab-
szych grup mniejszości nie-
mieckiej oraz  poprawa dialo-
gu międzypokoleniowego.

Rozmowa  
z Ryszardem Gallą,  
posłem mniejszości  

niemieckiej na Sejm RP.

- W ostatnim dniu listo-
pada przedstawiciele 
mniejszości z panem na 
czele spotkali się w War-
szawie z ministrem 
edukacji i nauki. Są – po 
trzech tygodniach - ja-
kieś efekty tej rozmowy?
- Jest nadzieja na przy-

wrócenie trzech godzin 
niemieckiego jako języ-
ka mniejszości. Panu mini-
strowi zależało by uszczelnić 
system finansowania tych 
lekcji. Zaproponowaliśmy, 
by forum dyskusji na ten te-
mat była Komisja Wspólna 
Rządu i Mniejszości Narodo-
wych. Jej posiedzenie się od-
było i mam przeświadczenie, 
że posunęliśmy się o krok 
do przodu. Reprezentan-
ci MN nie brali w niej udzia-
łu – zawiesili członkostwo 
w komisji – a ja byłem tam, 
reprezentując Sejmową Ko-
misję Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych.

- Co udało się ustalić?
- Obecni byli wicemi-

nister Dariusz Piontkowski 
i sam minister Przemysław 
Czarnek. Ten ostatni zade-
klarował, że nie wyklucza, 
iż przywrócenie trzech lek-
cji niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej na-
stąpi jeszcze przed rozpo-
częciem letniego semestru 
w trwającym roku szkol-
nym. Powołał się przy tym 
na rozmowę ze mną i szerzej 
z przedstawicielami mniej-
szości. Nie jest to jeszcze ab-
solutny konkret, ale obietni-
ca była bardzo wyraźna.

- Jaka będzie reakcja 
mniejszości?
- Chcemy jak najszybciej, 

najdalej zaraz po Nowym 
Roku, zorganizować spo-
tkanie z panem ministrem 
Piontkowskim. Naszym zda-
niem nie ma dzisiaj żadnego 
uzasadnienia, żeby zmniej-
szenie liczby godzin języ-
ka mniejszości nadal obo-
wiązywało. Tym bardziej, 
że podczas obrad komisji 
wspólnej usłyszeliśmy z ust 
pana ministra, że zaintere-
sowanie korzystaniem z lek-
cji niemieckiego nie tylko 
nie maleje, ale wręcz rośnie. 
W ciągu ostatniego roku kil-
ka tysięcy uczniów przyby-
ło. Strona niemiecka też wy-
słała sygnał, że jest gotowa 
– także z budżetu federalne-
go – nauczanie języka pol-
skiego w Niemczech wspie-

rać. Jest klimat, by to jeszcze 
w styczniu zamknąć. Bo jeśli 
się nie uda, rozwiązanie tej 
sprawy przeciągnie się aż do 
września, do nowego roku 
szkolnego.

- W komisji budżetowej 
przepadła propozycja 
posła Janusza Ko-
walskiego, by wcale 
nie finansować lekcji 
niemieckiego jako języka 
mniejszości…
- I to jest sukces. Widać, 

że pomysły Kowalskiego są 
dziś także przez rządzących 
traktowane – mówiąc deli-
katnie – bardzo ostrożnie. 
To też jest sygnał, że my-
ślą o tym, by drogą dyskry-
minacji dalej nie iść. Budże-
towych powodów dla dalszej 
dyskryminacji nie ma. W no-
wym budżecie kwota na sub-
wencje oświatowe jest wyż-
sza o 11 miliardów. Sto 
milionów w skali roku na 
subwencję związaną z na-
uczaniem niemieckiego jako 
języka mniejszości z tej per-
spektywy nie jest wygóro-
waną kwotą. A minister ma 
jeszcze do dyspozycji pewną 
rezerwę w ramach subwencji 
oświatowej ogólnej. I jeszcze 
jedno. Subwencja i jej brak 
dotyka samorządy. Nam jako 
mniejszości zależy przede 
wszystkim na lekcjach nie-
mieckiego.

- już po naszej rozmowie 
w piątkowym wywiadzie 
dla RMF FM minister 
Czarnek jako jeden z wa-
runków przywrócenia 
lekcji wymienił wspólny 
ministerstwa i mniejszo-
ści list do rządu federal-
nego, by na naukę języka 
polskiego przeznaczył 
łącznie 25 mln euro.
- Takiego ustalenia nie 

było. Podobne pomysły pana 
ministra, gdyby je podtrzy-
mał, czynią dialog niemoż-
liwym. Pan minister świet-
nie wie, że Niemcy inaczej 
niż Polska finansują eduka-
cję – z poziomu landów a nie 
budżetu federalnego. Gdyby 
się przy tym warunku upie-
rał, niemieckiego jako języ-
ka mniejszości nie będą się 
uczyć nawet moje prawnuki.  

W poniedziałek po trzeciej niedzieli adwentu – zgodnie z tradycją odbył 
się w Filharmonii Opolskiej koncert. Zabrzmiała adwentowa i świąteczna 

muzyka, był czas na wspomnienia i przedświąteczne refleksje.

Z anim zabrzmiały 
dźwięki kolęd i sło-
wa bożonarodze-
niowej niemiec-

kiej poezji głos zabrał Rafał 
Bartek, przewodniczący za-
rządu TSKN i VdG. Przypo-
mniał, iż adwent jest cza-
sem radosnego oczekiwania 
na Boże Narodzenie, ale tak-
że czasem myślenia i reflek-
sji o roku, który mija.

- Czwarty lutego zapi-
sał się w księdze historii jako 
dzień urzędowej dyskry-
minacji dzieci z mniejszo-
ści niemieckiej, począwszy 
od siedmiolatków, które sta-
ły się zakładnikami polsko-
-niemieckich relacji poli-
tycznych – mówił pan Bartek. 
- Trudno mi do dzisiaj uwie-
rzyć, że można tak po pro-
stu ok. 50 tysięcy dzieci po-
traktować jako zakładników 
stosunków polsko-niemiec-
kich i ograniczyć im z dnia na 
dzień dostęp do języka. Języ-
ka, który jest nie tylko czę-

ścią ich, naszej tożsamo-
ści ale również języka, który 
jest bogactwem tych regio-
nów w których ta mniejszość 
niemiecka mieszka. To wła-
śnie dzięki znajomości języka 
niemieckiego w tych regio-
nach pojawiły się nowe fir-
my, nowi pracodawcy, którzy 
mówią wprost - my przy-
jeżdżamy do was, bo wy je-
steście o coś bogatsi, bogat-
si o znajomość dwóch kultur, 
dwóch języków.

Lider Niemców w Polsce 
podkreślił także osiągnię-
cia mniejszości niemieckiej 
w kończącym się roku. Wy-
mienił wśród nich bardzo 
udany VII Festiwal Kultury 
Mniejszości Niemieckiej we 
wrocławskiej Hali Stulecia 
oraz otwarcie Centrum Do-
kumentacyjno-Wystawien-
niczego Niemców w Polsce.

- Sukcesem jest rów-
nież fakt – kontynuował Ra-
fał Bartek - że tylu wójtów, 
burmistrzów w wojewódz-

twie opolskim zdecydowało 
się na dodanie godzin języka 
niemieckiego dzieciom, któ-
rym te godziny zostały przez 
ministra edukacji zabrane. 
To wszystko pokazuje nam 
ciągle na nowo jak wiele za-
leży od nas, od naszego na-
stawienia i zaangażowania. 
Miejmy więc odwagę rów-
nież w tych trudnych cza-
sach na nowo walczyć o to, 
co ważne dla nas, ale przede 
wszystkim o to, co ważne dla 
naszych dzieci. To nasze za-
angażowanie zostało też do-
strzeżone przez niemiecki 
Bundestag, który zdecydo-
wał w ostatnich tygodniach 
o przyznaniu dla mniejszo-
ści niemieckiej w Polsce do-
datkowych 5 milionów euro 
właśnie na pozaszkolną 
edukację językową.

Szczególnie mocno wy-
brzmiały o słowa o tym, 
że zarówno dla dorosłych 
członków mniejszości nie-
mieckiej, jak i – jeszcze bar-

dziej – dla ich dzieci ważne 
jest i pozostanie kultywo-
wanie niemieckiego języka 
i kultury.     

 Na koniec – przed życze-
niami dobrego adwentu oraz 
radosnych i błogosławio-
nych świąt Bożego Narodze-
nia – Rafał Bartek podzięko-
wał członkom mniejszości 
niemieckiej i współpracow-
nikom za ich pracę, zaanga-
żowanie oraz pomysły i idee. 
– Jesteśmy tak mocni, jak 
mocna jest nasza wspólnota 
– podkreślił.

Ważną częścią tegorocz-
nego Koncertu Adwentowe-
go było również przyzna-
nie Odznaki Honorowej „Za 
Zasługi dla Województwa 
Opolskiego”, którą wręczy-
li: Rafał Bartek, przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Opolskiego oraz Zuzanna 
Donath-Kasiura, wicemar-
szałek województwa opol-
skiego.  Odznaką uhono-
rowany został wieloletni 

To był dla członków 
mniejszości wieczór 

pełen wzruszeń

W 2022 roku domy spotkań ożyły naprawdę

Jest nadzieja na koniec 
dyskryminacji.  

Bez nowych pomysłów
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Kleszczów – robienie  
lampionów na św. Marcina.
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pracownik Fundacji Rozwo-
ju Śląska Piotr Jurkowski, 
który w sposób szczególny 
angażował się w działalność 
tejże fundacji.

Motywem przewod-
nim klimatycznego wieczo-
ru był: ,,Adwentowy koncert 
wspomnień” z pieśniami 
adwentowymi i kolędami 

w wykonaniu solistów  ze 
środowiska TSKN Opole.

Nie zabrakło także opo-
wieści o świętach pamię-
tanych z dzieciństwa, naj-

bardziej wzruszających 
prezentach, ulubionych wi-
gilijnych i świątecznych po-
trawach i śpiewanych daw-
niej i dzisiaj kolędach. Do 
takich właśnie wspomnień 
i refleksji moderatorzy wie-
czoru Aneta Lissy-Klucz-
ny i Norbert Rasch zaprosili, 
zasiadając z nimi w fotelach 
przy choince, troje gości. 
Byli nimi pani Sylwia Kus, 
członkini zarządu VdG i se-
kretarz zarządu TSKN, pani 
Andrea Rischka, śpiewacz-
ka i kompozytorka, solist-
ka adwentowego koncertu 
oraz pan Ryszard Galla, po-
seł mniejszości niemieckiej 
na Sejm RP.

O oprawę muzyczną 
koncertu zadbali: Ania Paw-
łowska (bas), Olek Gonsior 
(perkusja), Tomasz Glensk 
(skrzypce), Miłosz Bazarnik 
(piano) oraz Dawid Mazurek 
(gitara).

Na estradzie Filharmonii 
Opolskiej wystąpili: Solidaris 
Brass, Andrea Rischka, Jo-
anna Wicher, Joanna Kostka, 
Magdalena Joszko, Krzysz-
tof Graca, Milena Zdzuj, Ma-
rzell Rogosch oraz ucznio-
wie Publicznego Zespołu 
Przedszkolno-Szkolnego 
z nauczaniem języka mniej-
szości narodowej – języka 
niemieckiego w Kędzierzy-
nie-Koźlu.

Natur, entur 
aut quis exerspita 

sum ilit volupit atiae. 
Namus ni conem 
senditatis intium 

faceaquodi

W wielu kołach DFK 
i szkołach uczniowie  
ze środowiska mniej-

szości niemieckiej 
kultywują przed Bożym 

Narodzeniem adwentowe 
i świąteczne tradycje. 

W Błotnicy Strzeleckiej 
Konkurs Kolęd  

w Języku Niemieckim 
„Es Weichnachtet”  

odbył się w tym roku już 
po raz siedemnasty.

W zięło w nim udział 
121 przedszko-
laków i uczniów 

z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Błotnicy Strze-
leckiej. 

W pierwszej części – 
pieśni bożonarodzenio-
we – zaprezentowało się 95 
młodych wykonawców: 19 
z Przedszkola Publicznego 
w Warmątowicach, 18 z PP 
w Błotnicy Strzeleckiej i 58 
z PSP w Błotnicy Strzeleckiej. 
Uczestnicy grali na skrzyp-
cach, trąbce, klarnecie, te-

norze, dzwonkach, fletach 
i keyboardzie. W przerwie 
wersje instrumentalne zna-
nych kolęd wykonali ucznio-
wie klasy II.

W drugiej części współ-
zawodnictwa pokazano pra-
ce plastyczne. Wystawi-
ło je 69 przedszkolaków  
i uczniów w pięciu katego-
riach: lampion roratni – 10 
prac, wieniec adwentowy – 
14 prac, kalendarz adwen-
towy (6), stroik bożona-
rodzeniowy (31), szopka 
świąteczna (8).

Dorobek uczestników 
oceniały dwie komisje kon-
kursowe, które przyznawa-
ły miejsca I-III oraz wyróż-
nienia.

Zwycięzcami zostali: 
w konkursie na pieśni bo-
żonarodzeniowe w katego-
rii przedszkoli ex aequo PP 
w Błotnicy Strzeleckiej, gru-
pa „Żabki” oraz PP w War-
mątowicach, grupa „Bie-
dronki”; w kategorii klas 
I-III szkół podstawowych 

zespół „Gwiazdeczki” (Emi-
lia Bachta, Wiktoria Kar-
pińska, Sara Pietrowska, 
Oliwia Polok, Wiktoria Pu-
ławska, Laura Styra i Karo-
lina Urbańczyk); w kategorii 
klas IV-VIII: zespół w skła-
dzie Blanka Bachta, Paulna 
Baron, Maja Czaja, Berna-
dette Knisky oraz Nadia Nie-
miec, a także za występ in-
dywidualny Faustyna Gabor.

Zwycięzcy w konkursie 
plastycznym: wieniec ad-
wentowy – Lena Gwozdek, 

kl. I; kalendarz adwentowy – 
Robert Szendzielorz – klasa 
IV; lampion – Piotr Nowok, 
PP w Błotnicy Strzeleckiej; 
stroik  świąteczny – Kata-
rzyna Koczyk, klasa I, szop-
ka – Kryspin Geisler, kl. VI.

Laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe. Wszyscy 
uczestnicy dyplomy i kalen-
darze adwentowe. 

Celami projektu są: po-
pularyzacja i pogłębienie 
znajomości języka niemiec-
kiego z naciskiem na znajo-

mość kolęd i tradycji bożo-
narodzeniowych, rozwijanie 
zainteresowań uczestni-
ków kulturą państw nie-
mieckojęzycznych, stwo-
rzenie młodym uczestnikom 
możliwości zaprezento-
wania talentów, współpra-
ca międzypokoleniowa oraz 
odkrywanie i ożywianie 
dawnej kultury bożonaro-
dzeniowej na Śląsku, szcze-
gólnie w gminie Strzelce 
Opolskie.

- Realizujemy razem 
z placówkami oświatowymi 
ten projekt - z trzema prze-
rwami – od 20 lat – mówi 
Henryk Juretko, odpowie-
dzialny za jego organiza-
cję ze strony DFK w Błotnicy 
Strzeleckiej. – Formuła kon-
kursu nie tylko się nie wy-
czerpała, ale się poszerza. 
Żywimy nadzieję, że w przy-
szłorocznej edycji wrócimy 
do formuły sprzed trzech lat 
i będziemy gościć uczniów 
z wielu szkół naszej gminy 
i gmin ościennych.

Te groby  
czekają  
na pamięć
Od ponad stu lat doczesne 
szczątki trzydziestu bry-
tyjskich żołnierzy i dwóch 
angielskich pracowników 
cywilnych Międzysojusz-
niczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej dla Górnego 
Śląska spoczywają zapo-
mniane na zabytkowym 
cmentarzu miejskim w Opo-
lu przy ul. Wrocławskiej. 
Miejsca ich pochówku są 
anonimowe, nieoznaczone 
i porośnięte trawą.

Dzieje tych żołnierzy, 
okoliczności ich przyby-
cia i pobytu na Górnym 
Śląsku w kontekście 
plebiscytu i powstań ślą-
skich przybliża wydana 
przez TSKN – w trójję-
zycznej polsko-niemiec-
ko-angielskiej wersji 
- książka „Opole i Górny 
Śląsk oczami brytyjskich 
żołnierzy 1920-1922”. 
Powstała ona w ramach 
zadania sfinansowane-
go ze środków Urzędu 
Miasta Opola.
Autorem tekstu jest 
Gerhard Schiller, redakcja 
jest dziełem tegoż Ger-
harda Schillera oraz Beaty 
Kubicy, zaś epilog napisał 
Jim Powrie, potomek spo-
czywającego na opolskim 
cmentarzu bombardiera 
Henry’ego Powrie M. M, 
zawodowego żołnierza, 
który – według wojsko-
wego raportu – zastrzelił 
się, „będąc chwilowo 
niepoczytalnym”.
Należy pamiętać – pisze 
Powrie – że każdy z tych 
żołnierskich grobów jest 
historią indywidualnej 
tragedii. Większość tych 
mężczyzn przetrwało 
okrutny czas I wojny 
światowej, niestety, nie 
udało im się przetrwać 
misji w czasie pokoju. 
Żaden z nich nie znalazł 
się na Górnym Śląsku 
dobrowolnie. 
- Mija setna rocznica 
pobytu na Górnym Śląsku 
brytyjskich żołnierzy 
i cywilów (…)  – piszą 
w zakończeniu publikacji 
jej autorzy. – To właściwy 
moment na przywrócenie 
historii o pełnionej przez 
nich misji w pamięci 
zbiorowej. Jest to też 
doskonała chwila na 
stworzenie odpowiednie-
go upamiętnienia Brytyj-
czyków spoczywających 
na starym zabytkowym 
cmentarzu miejskim 
w Opolu.

Świąteczne tradycje poznają od dziecka

Konkurs „Es Weihnachtet” w Błotnicy Strzeleckiej odbył się 
po raz 17.
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K onfrontacje otwo-
rzył występ uczniów 
szkoły Pro Liberis Si-
lesiae w Opolu Mali-

nie. Zaprosili publiczność do 
wspólnego zajrzenia do bab-
cinej szafy i poznania jej ta-
jemnic.

– Chcieliśmy pokazać Au-
strię nietuzinkowo, także po-
przez symbole – powiedzia-
ła Aleksandra Jarczewska, 
germanistka i wicedyrektoka 
szkoły. – Wróciliśmy do tra-
dycji opowiadania przez bab-
cie ciekawych historii z prze-
szłości. W naszej szafie były 
nie tylko przedmioty. Wy-
chodziły z niej także ważne 
dla historii Austrii postacie. 
Uczniowie mogli je poznać. 
Dzieci bardzo się napracowa-
ły, a wszystkie przygotowania 
trwały miesiąc – od pomy-
słu i scenariusza po przygoto-
wanie kostiumów i dekoracji. 
Na scenie wystąpiły zarówno 
przedszkolaki, które pięknie 

zatańczyły taniec tyrolski, jak 
i uczniowie szkoły od 1. kla-
sy do 8.

Uczniowie PSP w Nakle 
zaproponowali widzom sza-
loną podróż do Wiednia na 
Jarmark Bożonarodzenio-

wy. Wśród podróżnych nie za-
brakło znanych Austriaków: 
Straussa, Freuda czy księż-
niczki Sissi.

– Spektakl był wspól-
nym pomysłem – mówi ger-
manistka Alicja Jajak. – Dzieci 

same proponowały, kogo chcą 
zagrać. Stworzyliśmy przed-
stawienie razem.

Pani Alicja ujawnia jak to 
zrobić, by uczniowie chcieli 
i umieli zagrać sztukę po nie-
miecku. – Trzeba tak prowa-

dzić zajęcia, żeby dzieci po-
lubiły język, nie było stresu, 
a było dużo zabawy i muzyki.

Kolejne spektakle – oczy-
wiście po niemiecku – przed-
stawili uczniowie ze szkół: 
w Raszowej (Luise z Niemiec 
i Theresa z Francji spotyka-
ją się przed balem debiutantów 
w Operze Wiedeńskiej), Mech-
nicy (wyruszyli do Wiednia, 
Salzburga, Tyrolu i… Tarnowa 
Opolskiego), Steblowa (prze-
szłość przecina się z teraźniej-
szością, turystka w drodze do 
Wiednia poznaje pochodzące 
z Austrii ciekawe osoby), Gosła-
wic (nastoletnia Anna pozna-
je w wigilijną noc wielu przyja-
ciół) oraz Publicznego Zespołu 
Przedszkolno-Szkolnego w Kę-
dzierzynie-Koźlu (młoda Ho-
lenderka odwiedza przyjaciółkę 
w Austrii i razem z nią poznaje 
kulturę tego kraju).

Przedstawienia bardzo się 
podobały, a aktorzy zostali 
docenieni i nagrodzeni.

P rojekt „DMi-TV – 
O Mniejszości Nie-
mieckiej” przedsta-

wia osoby związane z MN, 
które w serii kilkuminuto-
wych odcinków opowiadają 
o swojej działalności, związ-
ku z mniejszością niemiec-
ką , ale i również ciekawych 
miejscach z bogatą histo-
rią wartych zobaczenia i po-
znania w swojej okolicy. Jest 
to projekt mający przede 
wszystkim na celu zbudo-
wanie innowacyjnej meto-
dy popularyzacji i przekazu 
treści.

Bohaterką pierwsze-
go odcinka jest Martyna Ha-

lek, która jest koordynator-
ką projektów LernRaum.pl. 
Martyna urodziła się w Ozim-
ku i wychowywała w Krzyżo-
wej Dolinie. Opowiada o swo-
jej okolicy i pokazuje widzom 
m. in. najstarszy w Europie 
żelazny most wiszący oraz 
ewangelicki kościół w Ozim-
ku autorstwa Karla Friedri-
cha Schinkela. Opowiada też 
o hucie w Ozimku.

W ramach kolejnego od-
cinka ,,DMi-TV – O Mniej-
szości Niemieckiej” przed-
stawiona została Daniela 
Gurok. Daniela jest człon-
kiem DFK Świercze, koło 
Olesna. Jak sama mówi, za-

wsze była związana z kultu-
rą niemiecką. Interesuje się 
historią i językiem niemiec-
kim, dlatego wybrała studio-
wanie germanistyki na Uni-
wersytecie Opolskim, gdzie 
mogła rozwijać swoje zain-
teresowania. Obecnie pra-
cuje w jednej ze struktur 
mniejszości niemieckiej jako 
specjalistka od spraw orga-
nizacyjnych.

Wydawcą jest Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim, 
realizatorami Krystian Bel-
kius i Roman Szablicki. Filmy 
w języku niemieckim można 
oglądać na stronie skgd.pl

J edenastego grudnia 
o 12.45 Telewizja ARD 
pokazała materiał pt. 

Mniejszość niemiecka pod 
presją. Można go obejrzeć 
na vdg.pl

Reportaż rozpoczynają 
migawki z  występów dzie-
ci, biorących udział w  kon-
kursie piosenki niemiec-
kiej w  Dobrodzieniu. Jego 
uczestniczki mówią o tym, 
dlaczego język niemiecki 
jest dla nich i dla ich przy-
szłości ważny. 

- Nie  wolno nam teraz 
rezygnować tylko  dlatego, 
że  w  polityce powraca spór 
lub dlatego, że polityka po raz 
kolejny postawiła sobie za cel 
coś, co  jest przeciwko Niem-
com. Wiemy, co  jest waż-
ne dla naszych dzieci, co  jest 
ważne dla naszej przyszło-
ści. A to jest język niemiecki” 
- mówił do przybyłych rodzi-
ców i  gości przewodniczący 
Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-Kultural-
nych w Polsce, Rafał Bartek. 

Lider mniejszości niemiec-
kiej obawia się, że  struktury, 
które powstawały przez  lata 
w  celu ożywienia języka nie-
mieckiego, zostaną teraz bez-
powrotnie zniszczone.

Autorzy reportażu trafi-
li m.in. do szkoły podstawo-
wej w  Dębskiej Kuźni. Szko-
ła ta zwróciła się o  pomoc 
do gminy i otrzymała wspar-
cie – pieniądze niezbędne 
do  sfinansowanie brakują-
cych dwóch godzin nauczania  
języka mniejszości. – Po de-

cyzji ministerstwa o zmniej-
szeniu liczby lekcji  czuję się 
zraniona – przyznaje Anna 
Buhl, nauczycielka języka 
niemieckiego. - Staliśmy się 
ludźmi drugiej kategorii.

– Wydaje się, że w okre-
sie przedwyborczym polski 
rząd na uprzedzeniach wobec 
Niemiec buduje swoją polity-
kę – zauważają autorzy re-
portażu. 

Poznajcie ciekawych ludzi i miejsca

Telewizja ARD: Mniejszość 
niemiecka pod presją

Fo
t. 

SK
G

D

Fo
t. 

AR
D

Fo
t. 

Pr
o 

Li
be

ris
 S

ile
si

ae

Fo
t. 

H
au

s.
pl

Austria. Poczuj się jak w domu
XI Niemieckojęzyczne Konfrontacje Teatralne odbyły się pod takim właśnie hasłem. Do udziału  
w nich zaprosiło uczniów Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae do GOK-u w Tarnowie Opolskim.

Historia 
Śląska  

dla dzieci

K sięgarnia interneto-
wa Domu Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej 

HAUSbooks oferuje publi-
kację pt. „Jezderkusie! Czy-
li niełatwa historia Górne-
go Śląska”. Ma ona na celu 
w sposób przystępny i cieka-
wy, zaprezentować dzieciom 
historię regionu.

Interesujące teksty au-
torstwa Moniki Rosen-
baum oraz barwne ilu-
stracje wykonane przez 
absolwentkę Akademii 
Sztuk Pięknych – Darię 
Hancharovą, przedstawia-
ją dzieje Śląska od czasów 
prehistorycznych do te-
raźniejszości. Poszcze-
gólne rozdziały opisu-
ją interesujące wydarzenia 
historyczne, prezentują 
konkretnych bohaterów, 
obiekty i miejsca silnie 
związane z losami Śląska. 

W publikacji zawarto 
również szereg informa-
cji dotyczących geografii, 
fauny i flory, a także spe-
cyfiki krajobrazu tego re-
gionu. Ponadto czytelnicy 
mają możliwość zazna-
jomienia się z elementa-
mi etnograficznymi, ta-
kimi jak śląskie zwyczaje, 
kultura, tradycje, potrawy, 
czy stroje regionalne.

Zamówienia moż-
na składać przez stronę 
hausbooks.pl

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.

Spektakle przenosiły widzów w klimat życia w Austrii i do świata jej tradycji. 

Martyna Halek jest bohaterką pierwszego odcinka serii.

Reporterzy ARD dotarli m.in. do szkoły w Dębskiej Kuźni.
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