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

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

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

Decyzję o przeznaczeniu 5 mln euro na edukację  
językową mniejszości niemieckiej w Polsce podjęła  

Komisja Budżetu niemieckiego Bundestagu.  
Pieniądze pozwolą na sfinansowanie zajęć pozaszkolnych.

I nformację o przekaza-
niu z niemieckiego bu-
dżetu tak znaczącej kwoty 
na zajęcia z niemieckie-

go w sytuacji wciąż trwają-
cej dyskryminacji językowej 
i edukacyjnej mniejszości 
niemieckiej w Polsce TSKN 
opisał na swojej stronie in-
ternetowej słowami: Dobre 
wiadomości z Berlina!

– Dziękujemy wszyst-
kim, którzy w ostatnich 
miesiącach pomagali nam 
w wysiłkach dotyczących do-
datkowego wsparcia. Przede 
wszystkim dziękujemy pani 
Natalie Pawlik, pełnomoc-
niczce rządu niemieckiego 
ds. przesiedleńców i mniej-
szości narodowych jak rów-

nież Dietmarowi Nietanowi, 
pełnomocnikowi rządu nie-
mieckiego ds. współpracy 
polsko-niemieckiej. Sytu-
acja mniejszości niemieckiej 
w Polsce w odniesieniu do 
nauczania języka niemiec-
kiego pozostaje w związku 
z wprowadzoną przez polski 
rząd dyskryminacją bardzo 
trudna i dlatego też wspar-
cie rządu niemieckiego ma 
ogromne znaczenie. Cha-
rakter projektów, które będą 
realizowane dzięki temu 
wsparciu zostanie omó-
wiony w najbliższych tygo-
dniach – podkreślono w ko-
munikacie.

– Cieszymy się bardzo, 
choć to wsparcie rządu nie-

mieckiego nie jest w stanie 
wypełnić luki, jaką spowodo-
wały dyskryminacyjne decy-
zje rządu polskiego – mówi 
Rafał Bartek, przewodniczący 
TSKN i prezydent VdG – Tym 
bardziej, że my te pieniądze 
musimy i będziemy inwesto-
wać w projekty pozaszkolne. 
To jest wyzwanie, nad którym 
będziemy przez najbliższe 
tygodnie pracować. Chcemy 
przedstawić dzieciom i mło-
dzieży jak najbardziej rozbu-
dowaną ofertę różnych ak-
tywności. A one muszą chcieć 
z niej dobrowolnie skorzy-
stać. Mamy nadzieję, że tak 
właśnie będzie.

Rafał Bartek podkre-
śla, iż w uzyskaniu tak ko-

rzystnej decyzji niemieckich 
parlamentarzystów pomo-
gła aktywność mniejszości 
niemieckiej w Polsce – uda-
ny przebieg Festiwalu Kul-
tury Mniejszości Niemiec-
kiej we Wrocławiu i otwarcie 
Centrum Dokumentacyjno-
-Wystawienniczego Niem-
ców w Polsce.

Komisja budżetu zapro-
ponowała także, by w bu-
dżecie niemieckiego Mini-
sterstwa Nauki w przyszłym 
roku znalazły się pienią-
dze także na działanie Cen-
trum Kompetencji i Koor-
dynacji Języka Polskiego 

w Niemczech. Kwota wstęp-
nie zaplanowana na ten cel 
to milion euro. Przeznacze-
nie pieniędzy z niemieckie-
go budżetu centralnego – 
a nie tylko finansowanie ze 
strony landów - na naucza-
nie polskiego to jedno ze 
sztandarowych żądań rzą-
du polskiego wobec Berlina. 
Wpisanie do budżetu fede-
ralnego finansowania nauki 
języka polskiego wydaje się 
być wyciągnięciem ręki do 
porozumienia z władzami 
w Warszawie.

– Można się spodzie-
wać, że dofinansowanie 

Centrum Kompetencji i Ko-
ordynacji Języka Polskiego 
w Niemczech pomoże m.in. 
w dokładniejszym okre-
śleniu rzeczywistych po-
trzeb i zapotrzebowania na 
nauczanie języka polskie-
go w poszczególnych regio-
nach Niemiec  - mówi Ra-
fał Bartek. – Przypominam 
jednocześnie, co deklaro-
wali niektórzy polscy mi-
nistrowie na początku dys-
kryminacji. Rząd niemiecki 
wykonał gest,   na które-
go podstawie obiecywali oni 
zakończyć ową dyskrymi-
nację.

Natalie Pawlik, 
pełnomocniczka rządu 

niemieckiego ds. przesie-
dleńców i mniejszości na-

rodowych podczas otwarcia 
opolskiego Centrum Do-
kumentacyjno-Wysta-
wienniczego Niemców 

w Polsce.

Der Haushaltsaus-
schuss des deutschen 

Bundestags hat zusätz-
lich 5 Millionen Euro für 

die Sprachförderung 
der deutschen Minder-

heit in Polen bereit-
gestellt. Diese Mittel 

werden den außerschu-
lischen Sprachunter-

richt ermöglichen.

D ie Information von der 
Bewilligung einer so 
beträchtlichen Sum-

me für die Sprachförderung 
erschien auf der Homepage 
der SKGD angesichts der 
sprachlichen Diskriminie-
rung und Reduzierung der 
Deutschstunden für Schüler 
der deutschen Minderheit in 
Polen unter der Überschrift: 

„Gute Nachrichten aus Ber-
lin!“

„Wir bedanken uns bei 
allen, die sich in den letz-
ten Monaten dafür einge-
setzt haben – in erster Li-
nie bei der Beauftragten der 
Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale 
Minderheiten Natalie Pawlik 
sowie bei dem Beauftragten 
für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit Dietmar Nie-
tan. Die Situation der deut-
schen Minderheit in Bezug 
auf die Möglichkeiten des 
Erlernens der deutschen 
Sprache bleibt aufgrund der 
Sprachdiskriminierung des 
polnischen Staates schwie-
rig und so ist die zusätzliche 
Förderung seitens des deut-
schen Staates von enormer 

Wichtigkeit. Welche Projekte 
dank der zusätzlichen För-
derung umgesetzt werden, 
wird in den nächsten Wo-
chen besprochen“, wurde in 
der Meldung hervorgehoben.

„Wir sind sehr froh über 
diese Entscheidung, obwohl 
diese Unterstützung seitens 
der Bundesregierung nicht 
imstande ist, die Lücke, wel-
che die diskriminierenden 
Entscheidungen der pol-
nischen Regierung verur-
sacht haben, zu füllen“, sagt 
Rafał Bartek, Vorstandsvor-
sitzender der SKGD und des 
VdG. „Insbesondere da wir 
diese Gelder in außerschu-
lische Projekte investieren 
müssen und dies auch ma-
chen werden. Das ist eine 
Herausforderung, an der wir 

in den kommenden Wochen 
arbeiten werden. Wir möch-
ten Kindern und Jugendli-
chen ein möglichst vielfäl-
tiges Angebot an Aktivitäten 
anbieten. Sie müssen dann 
dieses freiwillig nutzen wol-
len. Wir hoffen, dass dies der 
Fall sein wird.”

Rafał Bartek betont, dass 
zu einer so günstigen Ent-
scheidung der deutschen 
Parlamentarier die Aktivitä-
ten der deutschen Minderheit 
in Polen beigetragen haben – 
ein gelungenes Kulturfesti-
val der deutschen Minderheit 
in Breslau und die Eröffnung 
des Dokumentations – und 
Ausstellungszentrums der 
Deutschen in Polen.

Der Haushaltsausschuss 
schlug auch vor, dass im 

Haushalt des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und 
Forschung im kommenden 
Jahr auch Gelder für die Tä-
tigkeit eines Zentrums für 
Kompetenz und Koordinie-
rung der Polnischen Spra-
che in Deutschland einge-
plant werden. Die Summe, 
welche zunächst dafür vor-
geschlagen wird, beträgt 
eine Million Euro. Bisher 
war die Finanzierung des 
Polnischunterrichts Län-
dersache, nun werden auch 
Gelder aus dem Bundes-
haushalt dafür zur Ver-
fügung gestellt, was eine 
Hauptforderung der pol-
nischen Regierung gegen-
über Berlin ist. Die vorge-
schlagene Finanzierung 
des Polnischunterrichts u.a. 
aus dem Bundeshaushalt 
scheint ein Schritt zur Ver-

ständigung mit der Regie-
rung in Warschau zu sein.

„Es ist zu erwarten, dass 
die Finanzierung eines Zen-
trums für Kompetenz und 
Koordinierung der Polni-
schen Sprache in Deutsch-
land u.a. dabei helfen wird, 
die tatsächlichen Bedürf-
nisse und Nachfrage nach 
dem Polnischunterricht in 
den einzelnen Regionen 
Deutschlands zu ermitteln“, 
sagt Rafał Bartek. „Ich er-
innere zugleich daran, was 
manche polnischen Minis-
ter zu Beginn der Diskrimi-
nierung unserer Minderheit 
deklariert haben. Die Bun-
desregierung machte nun 
eine von ihnen gewünschte 
und erwartete Geste. Sie ha-
ben versprochen, auf deren 
Grundlage die Diskriminie-
rung in Polen zu beenden.
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Pięć milionów 
euro na naukę 

języka

Fünf Millionen Euro für Sprachförderung

Młodzi Niemcy mają za sobą aktywny 
rok. Mogą być z siebie dumni 

STR. II

Oni budują mosty dialogu między 
ludźmi i między narodami 

STR. II-III

Chóry i zespoły zaśpiewały 
w Walcach już po raz 30. 
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Muzeum online to projekt Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej adresowany nie tylko  

do nauczycieli i do uczniów. Także do wszystkich 
osób otwartych na mniejszości i kulturę pogranicza.

E dukatorzy i eduka-
torki współpracują-
cy w ramach projek-

tu „Muzeum online” chcą, 
by treści i obrazy pod-
czas warsztatów były bez-
sprzecznie ciekawym prze-
życiem – chcą młodzież 
zaangażować, przebudzić, 
wpleść emocje i twórczość 
w edukację korzystając rów-
nież z dobrodziejstw inter-
netu. Treści i inspiracje do 
scenariuszy lekcyjnych edu-
katorzy czerpią ze zdigitali-
zowanych wystaw poświę-
conym szeroko rozumianej 
tożsamości ludzi pograni-
cza: „Dziadek z Wehrmach-
tu. Doświadczenia zapisa-
ne w pamięci”, autorstwa 
Magdaleny Lapshin, dra 
Marcina Jarząbka, Karoli-
ny Żłobeckiej, „Na grani-
cy. Rzecz o czasach, ludziach 

i miejscach” (przygoto-
wał Dawid Smolorz, eks-
pozycji poświęconej ge-
nealogii „W poszukiwaniu 
dziadków…” (kuratorką jest 
Marta Maćkowiak), a także 
„Złoty wiek miasta Bytomia 
(1800-1940” (autorzy: Ja-
cek Maniecki, Marek Wojcik, 
Piotr Jakoweńko). Wszystkie 
treści są dostępne po polsku 
i niemiecku.

- W „Muzeum online” 
stawiamy na edukację, ale 
taką interdyscyplinarną, an-
gażującą, eksperymentującą. 
Podstawowym celem takiej 
edukacji poprzez odkry-
wanie zbiorów oraz opra-
cowanych materiałów dy-
daktycznych jest wzajemne 
poznanie i zrozumienie od-
mienności, poznanie innej 
perspektywy, łączenie spo-
łeczności lokalnych -  mówi 

Katarzyna Opielka, koordy-
natorka „Muzeum online”. 
- Przyglądamy się mniej-
szościom narodowym, et-
nicznym i religijnym, też 
tym współczesnym. Poszu-
kujemy wspólnych korzeni 
kulturowych i zakorzeniamy 
się coraz skuteczniej i świa-
domiej w region, z którego 
pochodzimy i gdzie żyjemy.

- DWPN zwyczajnie 
wziął pod lupę tereny po-
granicza i ich społeczno-

ści. Świadomie odkleja się 
od centrów i podąża w mię-
dzyprzestrzenie - po czę-
ści tajemnicze, bo nieodkry-
te i niezrozumiałe, ale jakże 
fascynujące i łączące różne 
pokolenia, kultury i zjawi-
ska społeczne – dodaje pani 
Opielka.   

„Tworzymy przestrzeń 
wymiany doświadczeń 
i wiedzy dla zaangażowanych 
edukatorów/ek i pedagogów/
żek. Wspólnie chcemy zbu-
dować bazę ciekawych sce-
nariuszy lekcyjnych i innych 
pomocy dydaktycznych in-
spirowanych zdigitalizo-
wanymi wystawami Domu 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej oraz naszych part-
nerów. – czytamy na stronie 
www.muzeum.haus.pl.  Do 
współpracy zapraszamy or-
ganizacje pozarządowe, izby 
regionalne, ośrodki kultu-
ry i edukacji, muzea, szkoły, 
inicjatywy lokalne oraz pa-
sjonatów i pasjonatki lokal-
nych historii”.

W sobotę, 19 listopada 
w Auli Błękitnej Colle-

gium Maius Uniwersyte-
tu Opolskiego odbyła się 
doroczna Gala Młodzie-
żowa. Podsumowano te-
goroczne projekty, a ich 
uczestnikom wręczono 

certyfikaty.

M ocno wypełnio-
na młodymi ludź-
mi aula przy pl. 

Kopernika w Opolu była 
najlepszym świadectwem 
tego, że młodzi członko-
wie mniejszości niemiec-
kiej byli w kończącym się 
roku naprawdę aktyw-
ni, zatem mają się czym 
pochwalić. Młodzi świę-
towali razem z modera-
torami poszczególnych 
projektów. Towarzyszyli 
im Weronika Koston, prze-
wodnicząca Związku Mło-
dzieży Mniejszości Nie-
mieckiej, Lucjan Dzumla, 
dyrektor Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej (DWPN 
od lat intensywnie zajmuje 
się przygotowaniem przy-
szłych liderów MN) oraz 
Rafał Bartek, przewodni-
czący TSKN i VdG.

Swój udział w projektach 
podsumowywali i otrzy-
mywali certyfikaty m. in. 
uczestnicy projektów: ELOm  
i ProELOm (przygotowu-
jących ideowo i praktycz-
nie (projekty) młodzież MN 
do brania w przyszłości od-
powiedzialności za swoje 
środowiska życia); Akade-
mia Młodych Liderów (pro-
jekt, który ma na celu roz-
wój kompetencji młodych 
ludzi, którzy w przyszłości 
będą chcieli zaangażować 
się politycznie oraz spo-
łecznie na rzecz MN w Pol-
sce); Jugendpunkt (w całym 
kraju działa już 16 Punktów 
Młodzieżowych MN pro-
wadzonych przez młodzież 
MN i dla młodzieży). Pod-
sumowano także tegorocz-
ną Konferencję Młodzieżo-
wą BJDM, która odbyła się 
w październiku w Krzyżo-
wej i została poświęcona 
– w sytuacji napiętych re-
lacji na tle językowej i edu-

kacyjnej dyskryminacji MN  
- przyjaźni polsko-nie-
mieckiej. Została też przy-
pomniana tegoroczna ak-
tywność młodych autorów 
i redaktorów wydających 
„Antidotum” – kwartalnik 
BJDM.

Uczestnicy projektów 
podkreślali, że zaanga-
żowanie się w działalność 
mniejszościową przynio-
sło im nie tylko satysfakcję. 
Wiele osób mówiło o no-
wych kompetencjach, ja-
kie zdobyły (np. umiejęt-
ność tworzenia projektów 
czy publicznego występo-
wania), ale i o nowych przy-
jaźniach, które udało się im 
znaleźć i zawrzeć.

Dziękując absolwen-
tom projektów za ich za-
angażowanie, Rafał Bartek 
podkreślił wkład młodych 
członków MN w przygo-
towanie i przeprowadze-
nie (wolontariat) tego-
rocznego Festiwalu Kultury 
Mniejszości Niemieckiej 
we wrocławskiej Hali Stu-
lecia. Przypomniał też, że 
w Opolu działa już Cen-
trum Dokumentacyjno-
-Wystawiennicze Niemców 
w Polsce i zachęcił młodych 
członków mniejszości, by je 
odwiedzali.

- Szansa by w szko-
le usłyszeć coś o histo-
rii mniejszości niemieckiej 
w Polsce jest niemal zerowa 
– przyznał. – Także w na-
szych domach coraz rza-
dziej jest jeszcze ktoś z tego 
pokolenia, które może opo-
wiedzieć, jak było na Śląsku 
dawniej. Tym większe zna-
czenie ma to nowe muzeum 
mniejszości.  

Rafał Bartek podzię-
kował także Weronice Ko-
ston za jej aktywny i cenny 
wkład w rozmowy zarów-
no z władzami niemiecki-
mi, jak i polskimi w związ-
ku z obecną trudną sytuacją 
mniejszości niemieckiej.

Uczestnikom projek-
tów gratulował także Lu-
cjan Dzumla. Podziękował 
teamowi DWPN, który na 
rzecz tych projektów pra-
cował.

P restiżową nagrodę 
Mosty Dialogu w ka-
tegoriach: Instytu-
cje, Organizacje, 

Ludzie, a także Złote Mo-
sty przyznają wspólnie Dom 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej oraz Samorząd Wo-
jewództwa Opolskiego. Ich 
reprezentanci, a zarazem 
współprzewodniczący kapi-
tuły plebiscytu zabrali głos 
jako pierwsi.

- Zewrzyjmy szere-
gi, pracujmy nad tym, by to 
szczególne, wielokulturo-
we miejsce na mapie Europy 
i świata było przez nas chro-
nione i by pozostało sobą 
– mówił poseł MN Ryszard 
Galla. – Honorujemy tych, 
którzy dbają o rzeczywisty 
dialog interkulturowy w na-
szym województwie. 

- Jakie to szczęście zna-
leźć się wśród ludzi, którzy 

tak samo rozumieją słowa 
dialog i współpraca – pod-
kreślił Andrzej Buła, marsza-
łek województwa opolskie-
go. – Mosty Dialogu znaczą 
zawsze to samo: wzajemne 
zrozumienie i szacunek, roz-
mowę z wielką sztuką słu-
chania. Do pielęgnowania 
dialogu potrzeba szczerości 
w sercu i mądrości w głowie. 
Potrzeba siły i energii.

Leonard Malcharczyk 
odczytał list nieobecnego 
konsula Niemiec w Opolu.

Nominacje w katego-
rii Instytucje otrzymali: Re-
gionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji, Muzeum 
Ziemi Prudnickiej, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Opolu. Nagrodę 
i dyplom z rąk Zuzanny Do-
nath-Kasiury, wicemarsza-
łek województwa opolskiego 
oraz Joanny Filipczyk, dy-

rektor Galerii Sztuki Współ-
czesnej w Opolu odebrał 
Marcin Husak, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Prudnickiej.

- Moja rodzinna zie-
mia prudnicka to wciąż zie-
mia niepoznana – mó-
wił dyrektor Husak. – Ale to 
jest równocześnie  ziemia 
o wielobarwnej tożsamości, 
o wielobarwnym dziedzic-
twie. Tu na przestrzeni dzie-
jów Czesi, Niemcy i Polacy, 
obojętnie czy byli wyznaw-
cami katolicyzmu, prote-
stantyzmu czy judaizmu, 
każdego dnia w rzeczywi-
stość przekuwali marzenia 
o krainie mlekiem i miodem 
płynącej. (…) Muzeum zie-
mi Prudnickiej jest przede 
wszystkim depozytariuszem 
pamięci. Rolą naszą jest, by 
pamięć tę zachować i popu-
laryzować nie tylko historię, 
ale i dialog.

W kategorii organizacji 
pozarządowych nominacje 
otrzymali: Stowarzyszenie 
Pro Liberis Silesiae, Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządo-
we oraz Komisja Historycz-
na Powiatu Prudnickiego. 
Statuetkę Mostów Dialo-
gu Maria Sikora, wiceprezes 
Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae wręczył Krzysztof 
Zyzik, redaktor naczelny ty-
godnika „Opolska” i dyrek-
tor zarządzający Wydawnic-
twa Silesiana.

- Ta nagroda to ogrom-
na radość, ogromne zasko-
czenie – przyznała Ma-
ria Sikora. – To jest wielkie 
wyróżnienie dla nas. My 
w kształceniu młodych lu-
dzi (stowarzyszenie pro-
wadzi dwa dwujęzyczne 
przedszkola i dwie szkoły) 
stawiamy przede wszyst-
kim na dialog i na komuni-

Oni budują mosty  
na co dzień.  

I uczą dialogu
Gala Mostów Dialogu odbyła się w miniony  

poniedziałek w Filharmonii Opolskiej.  
Złote Mosty Dialogu – decyzją kapituły – zyskał  
Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt.

Muzeum online zaprasza

Młodzi Niemcy  
mają powody  
do satysfakcji

Wspólna fotografia absolwentów projektu ProELOm. 
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kację. Chcemy tego uczyć od 
najmłodszych lat. A nagrodę 
traktujemy jako zobowiąza-
nie na przyszłość.

W kategorii Ludzie no-
minowano panią prof. Joan-
nę Rostropowicz, działaczkę 
na rzecz ochrony i przywra-
cania regionalnego dzie-
dzictwa, panią Ingeborg 
Odelgę, poetkę związaną 
z Prószkowem i promującą 
mniejszość niemiecką (dzia-
ła w strukturach MN od po-
czątku) oraz dwujęzyczność 
na terenie gminy Prószków 
oraz Gerarda Wonsa, pasjo-
nata regionalizmu, gwary 
śląskiej, znawcę obrzędów 
i zwyczajów ludowych. 

 Statuetkę Mosty Dia-
logu lider MN Rafał Bartek 
wręczył Ingeborg Odeldze. – 
Bardzo dziękuję, bardzo się 
cieszę – powiedziała po ode-
braniu nagrody po niemiec-

ku i po polsku prószkowska 
poetka. Publiczność nagro-
dziła ją długą owacją.

Wręczenie Złotych Mo-
stów Dialogu poprzedziła 
laudacja, którą wygłosił Lu-
cjan Dzumla, dyrektor ge-
neralny Domu Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej. 
Przedstawił w niej działal-
ność i zasługi Niemieckie-
go Instytutu Spraw Polskich 
w Darmstadt.

Dyrektor DWPN rozpo-
czął od przytoczenia szeregu 
danych statystycznych do-
tyczących wzajemnego po-
strzegania Polaków i Niem-
ców. Przypomniał, że znamy 
te dane dzięki „Barometro-
wi”, cyklicznemu badaniu 
społecznemu prowadzone-
mu właśnie przez instytut 
w Darmstadt od 20 lat. – 
W tym badaniu nie chodzi 
o miliardy inwestowa-

ne przez niemieckich inwe-
storów ani o polski eksport 
do Niemiec. Chodzi o to, co 
najważniejsze, o ludzi. Nie-
miecki Instytut Spraw Pol-
skich interesuje się Polka-
mi i Polakami, Niemkami 
i Niemcami. Najważniejszym 
dla nas sąsiedztwem. Tak 
trudnym w przeszłości, a tak 
doskonale rozwijającym się 
w ostatnich dekadach.

Dyrektor Dzumla przy-
wołał  zasługi pierwszego 
dyrektora Instytutu, Karla 
Dedeciusa, Niemca pocho-
dzącego z Łodzi, wybitnego 
tłumacza literatury polskiej 
na niemiecki, twórcy m.in. 
Panoramy literatury polskiej 
XX wieku, tłumacza na nie-
miecki 300 poetów i proza-
ików polskich.

- Instytut przez dekady 
buduje mosty i mostki po-
rozumienia – mówił. - Jest 

od lat kamieniem węgielnym 
i symbolem porozumienia 
z Polską oraz wskaźnikiem 
wrażliwych polsko-nie-
mieckich relacji.

Jako ostatni zabrał głos 
– już ze statuetką Złotych 
Mostów Dialogu - wręczoną 
przez posła Ryszarda Gal-
lę i marszałka Andrzeja Bułę 
prof.  Peter Oliver Loew, dy-
rektor Instytutu.

- Jestem bardzo wzru-
szony, także w imieniu mo-
ich wspaniałych koleżanek 
i kolegów w instytucie - mó-
wił. - Taka nagroda o zna-
komitej nazwie: Złote Mosty 
Dialogu, jest dla nas wspa-
niałym prezentem, bo mosty 

budujemy od niemal 43 lat, 
jak długo istniejemy. Prowa-
dzimy też nieustanny dia-
log. W czasach trudniejszych 
i w czasach łatwiejszych. Bo 
dialog zawsze trzeba prowa-
dzić  i zawsze trzeba z sąsia-
dem rozmawiać oko do oka 
– jak się mówi w Niem-
czech. Jak równy z rów-
nym. I uświadamiać Niem-
com i Niemkom, że warto 
rozmawiać z Polakami. Nie 
tylko w Warszawie, także 
w Opolu i na Śląsku, z Po-
lakami w Niemczech. Mo-
sty już mieliśmy, dialog już 
mieliśmy, ale jak każdej in-
stytucji publicznej czasem 
nam brakuje trochę złota. Po 
niemiecku budować komuś 
złote mosty oznacza ułatwić 
mu dojście do jakiejś de-
cyzji. Budujmy złote mosty 
wszystkim tym, którzy jesz-
cze w dialog nie wierzą.

 
Wspólna 

 fotografia laureatów  
Mostów Dialogu 2022  

i nominowanych  
do nagrody.

U czestnicy pielgrzymki 
modlili się w sanktu-
arium św. Jadwigi Ślą-

skiej. Odwiedzili też cmentarz 
niemieckich żołnierzy w Na-
dolicach Wielkich.

– Przyjechał jeden auto-
bus z pątnikami z Kluczbor-
ka, po jednym z powiatów gli-
wickiego i raciborskiego oraz 
autokar z Opola – opowiada 
pani Monika Wittek, specja-
listka ds. kultury w Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń 
w Polsce i organizatorka piel-
grzymki – Oprawę muzyczną 
zapewniły orkiestra z Kotuli-
na oraz chór z Toszka.

Mszy św. w sanktuarium 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy przewodniczył o. Marian 
Arndt, franciszkanin rodem 
z Raciborza, który opiekuję 
się jako duszpasterz mniej-
szością niemiecką na Dol-
nym Śląsku. W kazaniu sku-
pił się na postaci św. Jadwigi, 
jej pracy i działalności do-
broczynnej, ale także na jej 
wkładzie w polsko-niemiec-

kie pojednanie, którego jest 
patronką. Zachęcał, by dla 
członków mniejszości była 
ona inspiracją w codziennym 
życiu i pracy.

Urodziła się i wychowa-
ła w zamku Andechs w Ba-
warii. W wieku 12 lat zosta-
ła wydana za księcia Henryka 
Brodatego. Oboje dbali o dba-
li o rozwój Kościoła i byli fun-
datorami wielu świątyń oraz 
m.in. właśnie klasztoru sióstr 
cysterek w Trzebnicy (Ja-
dwiga przeniosła się tam po 
śmierci męża). Święta zasły-

nęła wielką pokorą (chodziła 
boso, choć nie podobało się to 
księciu), pobożnością i troską 
o ubogich.

– Pielgrzymowanie mniej-
szości niemieckiej do Trzeb-
nicy rozpoczęliśmy w 2019 
roku – dodaje pani Monika 
Wittek. – Kiedy wówczas wi-
tał nas jeden ze stróżów sank-
tuarium, ojciec salwatoria-
nin, podkreślił, że św. Jadwiga 
była dwujęzyczna. To było dla 
nas ważne Jej figura została 
ustawiona także obok ołtarza 
w Krzyżowej, gdy odbywa-

ła się w 1989 roku Msza Po-
jednania z udziałem Helmuta 
Kohla i Tadeusza Mazowiec-
kiego. W naszej pielgrzymce 
w 2020 roku nastąpiła prze-
rwa z powodu pandemii, ale 
w następnym roku już piel-
grzymka się odbyła. Chcemy 
tę tradycję kontynuować.

W powrotnej drodze 
członkowie MN z Gliwic, Opo-
la i Wrocławia odwiedzili nie-
miecki cmentarz wojenny 
i Park Pokoju w Nadolicach. 
W uroczystości uczestniczy-
li także reprezentanci Konsu-

latu Generalnego Niemiec we 
Wrocławiu. Modlitwie prze-
wodniczyli o. Arndt oraz pa-
stor ewangelicki z Wrocła-
wia, ks. Karol Długosz, który 
ma pod opieką niemieckich 
ewangelików we Wrocławiu.

– Gościem nabożeń-
stwa był także pan Igor Sala-
mon, przewodniczący wro-
cławskiego oddziału Związku 
Ukraińców w Polsce – rela-
cjonuje pani Wittek. – Opo-
wiedział o swojej drodze na 
Dolny Śląsk i wyraził nadzieję 
– w obliczu tysięcy mogił żoł-
nierskich, że wojna na Ukra-
inie wkrótce dobiegnie końca.

Nekropolia żołnierzy 
niemieckich została oficjal-
nie otwarta 5 października 
2002 r. w Nadolicach Wiel-
kich jako miejsce powtór-
nego pochówku żołnierzy 
niemieckich czasów II woj-
ny światowej ekshumowa-
nych z terenów województw 
dolnośląskiego, opolskiego 
i lubuskiego. Spoczywa na tu 
około 20 tysięcy osób.

Bernard Gaida 
po raz trzeci 
przewodniczącym 
AGDM

Jego wybór miał miejsce 
w Berlinie podczas corocz-
nego spotkania Grupy Robo-
czej Mniejszości Niemiec-
kich (AGDM).  Zrzesza ona 
reprezentantów mniejszości 
niemieckiej z krajów Europy 
oraz Azji Środkowej, które 
działają w strukturach Fede-
ralnej Unii Europejskich Grup 
Narodowościowych (FUEN). 
Przedstawiciel mniejszo-
ści niemieckiej w Polsce 
został przewodniczącym 
AGDM już po raz trzeci. 
Grupa Robocza Mniejszości 
Niemieckich funkcjonuje 
od 1991 roku. Niemiecko-
języczne mniejszości żyją 
w aż 27 krajach Europy i Azji 
Środkowej.

Koncert 
adwentowy 
w Gogolinie 

Koło DFK w Gogolinie ser-
decznie zaprasza 27 listo-
pada, w pierwszą niedzielę 
adwentu, o 16.00 do ko-
ścioła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (ul. Strzelecka 
30) na koncert pod hasłem: 
„Staroniemiecka muzyka ko-
ścielna”. Wystąpią: Tomasz 
Kroker (organy) i Daniel 
Kauczok (trąbka). W ramach 
spotkania planowany jest 
adwentowy poczęstunek.
Uczestnictwo w spotkaniu 
jest jednoznaczne z wyra-
żeniem zgody na publikację 
wizerunku – informują 
organizatorzy

Seminarium dla 
dyrygentów chórów
Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim zaprasza 
na seminarium dla dyrygen-
tów chórów pn. “Przygoto-
wanie chóru do występu”. 
Wydarzenie to odbędzie się 
10 grudnia 2022 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wal-
cach w godz. 11:00-18:00. 
Seminarium prowadzić 
będzie Anna Grabowska-Bo-
rys – wybitna dyrygentka, 
wielokrotnie nagradzana, 
pracowała m.in. z Chórem 
Opery Wrocławskej.
Zgłoszenie można prze-
słać do 2 grudnia poprzez 
wypełnienie formularza 
elektronicznego dostępne-
go na stronie skgd.pl 
Więcej informacji w załącz-
niku dostępnym na tejże 
stronie lub u pani Pauliny 
Wałaszek, tel. 506 432 429; 
e-mail: paulina.walaszek@
tskn.opole.pl

Mniejszość pielgrzymowała do Trzebnicy

Uczestnicy liturgii wypełnili ławki trzebnickiego sanktuarium.
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P ierwszego dnia ry-
walizowało siedem 
chórów.  A komisja 
konkursowa w skła-

dzie: Tadeusz Ekert prze-
wodniczący oraz Leoš Sa-
kanina   i Mariusz Drożdżal 
dokonała ich oceny.

Złote Pasmo otrzymali: 
„Zawadczański Chór”, „He-
imat” oraz „Brosci Chorus”. 
Pasma Srebrne: „Cantate” 
i Krappitzer Chor”, zaś Pasma 
Brązowe: „Eichendorff Chor” 
i „Veni Cantare”.

Nagrodę specjalną przy-
znaną przez wójta gminy 
Walce otrzymał „Brosci Cho-
rus”, nagrodę Zarządu TSKN 
na Śląsku Opolskim „Zawad-
czański Chór” za wykonanie 
utworu „Zottelmarsch”, zaś 
laureatami nagrody specjal-
nej starosty krapkowickiego 
zostały „Brosci Chorus” oraz 
„Krappitzer Chor”.

Na zakończenie wystą-
pił PSMV Pěvecký Sbor Města 

Vrbna pod Pradědem pod ba-
tutą Leoša Sakaniny. 

W konkursie zespołów 
śpiewaczych rywalizowało 20 
grup. Trzy zespoły otrzyma-
ły Złote Pasmo: „Seniores”, 
„Forte” i „Kupskie Echo”. 
Srebrnym Pasmem podzie-
liły się: „Ligockie Wrzosy”, 
„Dzióbki”, „Dobrzenianki”, 
„Walczanki”, „Anioły Ser-
ca”, „Bravo”, „Echo”, „Ko-

sorowiczanki”, „Heidi” oraz 
„Zum Singen Geboren”. Brą-
zowe Pasma zdobyły zespoły: 
„Opolskie Dziołchy”,   „Kör-
nitze Stimme”, „Echo Kro-
śnicy”, „ Basia i Przyjaciele”,  
„Zespól Pieśni Regionalnej, 
Freundschaft”,  „Babie Lato”, 
„Długomiłowiczanki”.

Nagrodę specjalną wójta 
gminy Walce otrzymał zespół 
„Walczanki”, zaś nagro-

dy specjalne Zarządu TSKN 
na Śląsku Opolskim: Dorota 
Matauszek z zespołu „Echo” 
za szczególne osiągnięcia 
w tworzeniu tekstów poetyc-
kich, zespół „Seniores” za 
szczególne walory brzmie-
niowe duetu oraz zespół 
„Kupskie Echo” za szczegól-
ną ekspresję artystyczną.

Nagrodę dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Walcach dla najmłod-
szych uczestników festiwalu 
otrzymały Paulina i Elisa-
beth Tobias.  

Powiat krapkowicki 
ufundował  nagrody specjal-
ne dla zespołów ze swojego 
terenu.

Złoty medal XXX Festi-
walu za spektakularne pro-
wadzenie koncertów festi-
walowych otrzymał Leonard 
Malcharczyk.

- Festiwal otwarła pani 
Żmija-Glombik, jego po-
mysłodawczyni – mówi 
Rafał Magosz, dyrek-
tor GOK Walce. – Z oka-
zji 30-lecia częstowaliśmy 
gości nie tylko pączkami, 
ale i urodzinowym tor-
tem. Poziom był wysoki 
i wyrównany. Dało się za-
uważyć, że część chórów 
i zespołów występowała 
w mniej licznych składach 
niż dawniej. Cieszą nowe, 
młode twarze.

P rzez kilkadziesiąt 
miejscowości nasze-
go regionu 11 listo-

pada lub w dni bliskie tej 
daty przeszedł św. Marcin, 
a z nim dzieci z lampionami. 
Ten zwyczaj ożywiła mniej-
szość niemiecka.

 - Tylko w tym roku Kon-
sulat Niemiec w Opolu  przez 
pośrednictwo TSKN dofi-
nansował spotkania ze św. 
Marcinem, rzymskim żoł-
nierzem, który podzielił się 
połową płaszcza z żebra-
kiem, w 24 miejscowościach 
– mówi Wioletta Skowro-
nek, koordynatorka projek-
tu edukacyjnego TSKN. – 

W ciągu lat przywróciliśmy 
i rozpowszechniliśmy tę tra-
dycję, proponując także spo-
sób jej obchodzenia. I ona 
nadal ma się dobrze.

Po dwóch latach przerwy 
do Łubnian przybył Święty 
Marcin! – napisali na Facebo-
oku członkowie DFK Łubnia-
ny (oni też skorzystali z do-
finansowania konsulatu oraz 
wójta). - Wydarzenie uro-
czyście rozpoczęliśmy na-
bożeństwem w parafialnym 
kościele św. Piotra i Pawła, 
a następnie przeszliśmy z or-
kiestrą i św. Marcinem na ko-
niu (o zabezpieczenie trasy 
zadbali strażacy z OSP Łub-

niany) na teren przedszkol-
ny, gdzie odbyła się dalsza 
część imprezy. 

Na wszystkich jej uczest-
ników czekał darmowy po-
częstunek od DFK: rogale, 
słodycze, ciepła kawa i her-
bata, soczki oraz rozgrzewa-
jąca zupa. Część artystyczną 
zapewniły dzieci z Publicz-
nego Przedszkola z Łubnian 
i z Dąbrówki Łubniańskiej, 
a także Orkiestra Parafialna. 

- Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za udział w wy-
darzeniu, a zaangażowanym 
za pomoc w organizacji – 
podsumowują członkowie 
koła mniejszości niemieckiej.

N a dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem ad-
wentu (w tym roku 

w niedzielę, 13 listopada) 
w Niemczech i w środowi-
sku mniejszości niemiec-
kiej obchodzony jest Dzień 
Żałoby Narodowej. Tego 
dnia pielęgnowana jest pa-
mięć poległych w obu woj-
nach światowych żołnierzy 
oraz cywilów, którzy w kra-
jach okupowanych i  w  sa-
mych Niemczech padli ofiarą 
wojny, przemocy i  prześla-

dowań nazistowskich. Tra-
dycja tego święta sięga cza-
sów Republiki Weimarskiej. 

W Opolu członkowie 
i sympatycy mniejszości 
spotkali się na ekumenicz-
nym nabożeństwie w ko-
ściele św. Sebastiana.

- Nabożeństwu prze-
wodniczył i kazanie wy-
głosił ks. Wojciech Prac-
ki, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej 
w Opolu – mówi pani Mo-
nika Wittek, specjalistka ds. 

kultury w VdG. – Kaznodzie-
ja powiązał kwestię pamięci 
o ofiarach wojny i nazizmu 
z trwającą wojną w Ukrainie. 
Podkreślił potrzebę miło-
ści, którą w kontekście woj-
ny warto objąć wszystkich 
żołnierzy i cywilów. Bo osta-
tecznie to ona przezwycięża 
nienawiść. Czy jeśli słyszy-
my, że w wyniku ukraiń-
skiego ataku zginęło tylu 
i tylu żołnierzy rosyjskich 
to mamy się cieszyć? – pytał 
retorycznie.

Stronę katolicką re-
prezentował ks. Andrzej 
Ochman, kanclerz Kurii Die-
cezjalnej w Opolu. Modlitwy 
i pieśni oraz teksty z Pisma 
Świętego oraz wezwania 
modlitwy wiernych obejmu-

jącej ofiary wojen i przemo-
cy były dwujęzyczne. O mu-
zyczną stronę nabożeństwa 
Słowa Bożego zadbał pan 
Józef Chudalla, organista 
i wieloletni dyrygent kate-
dralnego chóru.

Poszli orszakiem za św. Marcinem na koniu

Ofiary wojen zasługują  
na pamięć i modlitwę
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Chóry i zespoły śpiewały w Walcach
W Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach odbył się już po raz 30.  

Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej.

To się 
zdarzyło 

naprawdę
W ramach dwujęzycz-
nej serii Mała Biblio-
teka VdG  ukazała się 

książka Elisabeth Kwa-
pis: „Przynieśli nam 

wolność” („Sie brach-
ten uns die Freiheit“). 
Z języka niemieckiego 

przełożył Waldemar 
Gielzok.

„Opisane przez  Elisa-
beth Kwapis, więźniar-
kę obozów w Mysłowicach 
i Sosnowcu,  wydarzenia 
są  prawdziwe, a  miejsca, 
osoby istniały lub wciąż 
istnieją. (...) Autobiogra-
fię tę należy traktować 
jako świadectwo, które 
wytrzymuje próbę czasu, 
i  próbę dokumentów za-
chowanych w  archiwach” 
– czytamy w nocie od tłu-
macza. 

- Losy ludności Górne-
go Śląska przyznającej się 
do  niemieckości i  zbrod-
nie popełniane na  tej  lud-
ności wciąż pozosta-
ją znane jedynie wąskiej 
grupie zainteresowanych, 
na co miała wpływ cenzura 
z czasów PRL, a także póź-
niejsze trudności w  roz-
liczaniu (…) czytamy na 
stronie VdG. – (…) Brakuje 
literatury obozowej, któ-
ra  przedstawiałaby świa-
dectwa osób poczuwają-
cych się do  niemieckości. 
Nie  mieliśmy dotąd okazji 
zobaczyć ich oczami życia 
w  więzieniach i  obozach 
pracy.

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.

„Kupskie Echo” – jeden z laureatów Złotego Pasma.


