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Skład osobowy Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w 2017 roku 

przedstawiał się następująco: 

 

 Rafał Bartek – Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (do końca 

sierpnia 2015), Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Niemieckiej i 

Etnicznej, (od czerwca 2015) przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim; 

 dr Aleksander Bauknecht – germanista, prawnik, Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

 dr Tomasz Browarek – politolog, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie- 

Skłodowskiej w Lublinie; 

 dr Adriana Dawid – historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; 

 Bernard Gaida – teolog, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno-Kulturalnych w Polsce; 

 dr hab. Krzysztof Gładkowski – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego; 

 dr Norbert Honka – historyk, politolog, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego; 

 prof. dr hab. Romuald Jończy – ekonomista, badacz problematyki migracji oraz  

zatrudnienia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

 dr Irena Kurasz – socjolog, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu  

Wrocławskiego; 

 dr Magdalena Lemańczyk – socjolog, Instytut Kaszubski w Gdańsku; 

 dr Bernard Linek – historyk, Instytut Śląski w Opolu; 

 dr hab. Sławomir Łodziński – socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu  

Warszawskiego; 

 prof. dr hab. Piotr Madajczyk – historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN; 

 Alicja Mainusch-Buhl – politolog, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 

działaczka mniejszości niemieckiej w województwie śląskim; 

 dr Paweł Popieliński – politolog, socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN; 

 dr Sebastian Rosenbaum – historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach; 

 prof. dr hab. Joanna Rostropowicz – filolog, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 

przewodnicząca Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum im. Josepha von Eichendorffa w 

Łubowicach; 
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 dr Rudolf Urban – germanista, historyk, redaktor naczelny tygodnika „Wochenblatt”; 

 ks. prof. dr hab. Marcin Worbs – filolog, teolog, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego; 

 Krzysztof Wysdak – działacz mniejszości niemieckiej, członek Towarzystwa Społeczno- 

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, miłośnik historii; 

 dr Rafał Żytyniec – kulturoznawca, Muzeum Historyczne w Ełku. 

 

Koordynator projektu: dr Michał Matheja, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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Pierwsze spotkanie Rady Naukowej (03.03.2017 r.) 

 

Moderacja: Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim 

 

Temat: Omówienie działań zaplanowanych przez CBMN na rok 2017 

 

 

Na wstępie Pan Krzysztof Wysdak omówił zadania przewidziane w projekcie na 2017 

rok, wynikające z ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i 

wysokością otrzymanej dotacji. Następnie dr Michał Matheja zaproponował 

przedyskutowanie 8 punktów głównych, wynikających z dotychczasowych doświadczeń 

Rady oraz zaplanowanych działań: 

Po pierwsze poruszono kwestię dalszego funkcjonowania i kolejnych spotkań Rady 

Naukowej CBMN, które ustalono na dzień 2 czerwca i 10 listopada 2017 roku.  

Po drugie, podsumowano dotychczasowe prace nad tworzeniem bazy bibliograficznej 

dotyczącej mniejszości niemieckiej na podstawie dostępnych źródeł polskich i zagranicznych 

i podjęto decyzję o rozszerzeniu poszukiwań zasobów także wśród prac dyplomowych w 

ośrodkach akademickich, co postulował m. in. prof. Piotr Madajczyk. 

Kolejnym punktem obrad były wywiady z założycielami struktur mniejszości 

niemieckiej, których przeprowadzono w sumie 35, a na 2017 rok przewidziano 

przeprowadzenie kolejnych 20 wywiadów – dokonując nieznacznych modyfikacji w 

narzędziu badawczym w postaci doprecyzowania kilku pytań. Wywiady przeprowadza dr 

Michał Matheja, w konsultacji z drem Pawłem Popielińskim i dr Magdaleną Lemańczyk. W 

projekcie założono zbadanie regionów/osób, które dotychczas nie były brane pod uwagę w 

ramach działań, np. w województwie łódzkim, wielkopolskim i lubuskim. 

Omówiono także prace nad podsumowaniem wyników badań dotyczących tożsamości 

młodzieży, przeprowadzonych w grudniu 2016 r. przez dr Irenę Kurasz wśród gimnazjalistów 

10 szkół na terenie województwa opolskiego.   

Kolejnym tematem dyskutowanym w trakcie obrad były doświadczenia członków 

rady w związku z prowadzonymi wywiadami pogłębionymi w pięciu województwach wśród 

przedstawicieli najstarszego pokolenia Niemców w Polsce. Przedyskutowano kwestię 

zamknięcia terminów przeprowadzania wywiadów i ustalono termin ostateczny składania 

materiałów na koniec sierpnia 2017 roku, uzgodniono wspólne podejście do metodologii 
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przeprowadzania wywiadów m. in. ustalono, jako zalecenie, szukanie wśród respondentów 

„najstarszego pokolenia Niemców”, kwestię obchodzenia się z danymi osobowymi 

respondentów i danymi osób, które pojawiają się w wywiadach (utajnienie danych 

osobowych i podanie do wiadomości ogólnych danych społeczno-demograficznych), kwestię 

czasowej objętości wywiadu i użycia narzędzia badawczego w formie wywiadu 

jednostkowego i/lub grupowego.   

Kolejnym tematem poruszanym w trakcie obrad było zredagowanie 3 

artykułów/opracowań. Pojawiła się propozycja zapotrzebowania na artykuł/opracowanie (ok. 

11-20 stron) dotyczący inwigilacji mniejszości niemieckiej w latach 80-tych kiedy jeszcze nie 

była formalnie zorganizowana, którego napisanie wstępnie podjąłby się dr Zbigniew 

Bereszyński, lub opracowania (przypuszczalnie monografii lub opracowania innego typu) na 

temat Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z okazji 20-lecia działalności. Inną propozycją 

było podjęcie tematu funkcjonowania BJDM z okazji 25-lecia istnienia. Pan Rafał Bartek 

zaproponował podjęcie tematu wpływu mniejszości niemieckiej na dynamikę procesów 

demokratyzacyjnych w państwie i procesów samorządowych w województwie opolskim po 

1989 roku lub podjęcie badań nad stosunkiem mieszkańców napływowych Dolnego Śląska po 

1945 roku wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego na tym terenie. Prof. Piotr 

Madajczyk postulował uwzględnienie perspektywy politologiczno-historycznej w badaniach 

Niemców w Polsce przed 1989 rokiem oraz struktur mniejszości niemieckiej w latach 90-tych 

XX w. oraz skupienie się na źródłach archiwalnych. Pan Bernard Gaida zaproponował zajęcie 

się mniejszością niemiecką z perspektywy innych niż Śląsk regionów. Prof. Krzysztof 

Gładkowski zaproponował analizę wpływu aktywności mniejszości niemieckiej na kulturowe 

i pozakulturowe obszary funkcjonowania wybranych regionów w Polsce (np. aspekt 

gospodarczy). Przedyskutowano sprawę formy publikacji artykułu/opracowania: wersja on-

line na stronie CBMN, publikacja w czasopiśmie naukowym itp. i stwierdzono, że z punktu 

widzenia członków Rady Naukowej CBMN oraz samego Centrum optymalne byłoby 

umieszczenie artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, które upowszechniałoby 

zarówno działalność Centrum, jak i badania prowadzone w jego ramach.  

Ponieważ problematyka proponowanych powyżej badań jest obszerna i 

skomplikowana, członkowie Rady doszli do wniosku, iż wymagałoby to pogłębionych i 

czasochłonnych studiów, a także dodatkowego finansowania.   

Ważnym punktem obrad było utworzenie bazy danych na temat zasobów 

archiwalnych zachowanych w organizacjach mniejszości niemieckiej. Przedyskutowano listę 

pytań do organizacji lokalnych oraz ustalono, jakie materiały powinny być archiwizowane a 
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także sposób traktowania dostępnej dokumentacji, np. kronik, korespondencji, listów. Swoimi 

spostrzeżeniami na temat gromadzenia materiałów podzielił się dr Michał Matheja. Pan 

Bernard Gaida zaproponował, aby umieścić informacje na temat działalności CBMN w tym 

zakresie w tygodniku Wochenblatt i w audycji Schlesien Journal, co miałoby na celu dotarcie 

do szerszego grona odbiorców. Pan Rafał Bartek, uzupełniając wypowiedź, postulował 

dotarcie do lokalnych liderów posiadających zasoby archiwalne i zarchiwizowanie tych 

materiałów oraz zebranie informacji o tym, kto i co jest w stanie przekazać Centrum do 

dalszego opracowania. Ustalono, iż należałoby najpierw wprowadzić działania informacyjne 

na temat prowadzonych badań wśród poszczególnych organizacji mniejszości niemieckiej, 

ustalić stan wyjściowy dostępnych materiałów oraz możliwie szybko rozpocząć archiwizację. 

Kolejnym przewidzianym punktem obrad było omówienie zaplanowanej na dzień 6 

kwietnia 2017 r. konferencji w Olsztynie pt. Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych 

Polski po 1945 roku. Ustalono ostatecznie referentów: dr Magdalena Lemańczyk, prof. 

Krzysztof Gładkowskim dr Adriana Dawid, dr Norbert Honka. Przedyskutowano kwestię 

ewentualnej publikacji pokonferencyjnej w formie opracowania zbiorowego pod redakcją. 

Ostatnim punktem spotkania były sprawy bieżące, w którym dr Matheja podsumował 

dotychczasową współpracę i poinformował członków Rady CBMN o oczekiwaniach 

dotacjodawcy projektu. Omówiono ponadto sposoby i drogi dotarcia z informacjami o 

działalności mniejszości niemieckiej i CBMN do szerszego grona odbiorców w Polsce, m. in. 

za pośrednictwem mediów elektronicznych, stron Facebookowych itp. 
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Drugie spotkanie Rady Naukowej (02.06.2017 r.) 

 

Moderacja: Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim 

 

Temat: Stan realizacji projektu w roku 2017, założenia na rok 2018 

 

 

Spotkanie członków Rady Naukowej CBMN otworzył Pan Krzysztof Wysdak, 

przedstawiając program obrad.  

Dr Michał Matheja rozpoczął od omówienia stanu realizacji projektu CBMN w roku 

2017 m. in. realizację konferencji w Olsztynie, która odbiła się szerokim echem w mediach 

lokalnych (telewizji, prasie, radio) i zaproponował przygotowanie raportu z posiedzeń Rady 

Naukowej za 2017 rok – jego przygotowaniem zajmuje się, jak w roku poprzednim, dr 

Magdalena Lemańczyk.  

Podjęto temat przeprowadzanych przez członków Rady CBMN wywiadów 

pogłębionych w regionach i stwierdzono brak większych problemów z procesem badawczym, 

co dobrze rokuje na kolejny rok pracy. 

Przedyskutowano priorytety pracy CBMN na rok 2018, związane w głównej mierze z 

dofinansowaniem projektu przez MSWiA.   

Pan Bernard Gaida zabrał głos i przedstawił członkom Rady informację z uroczystości 

60-lecia mniejszości niemieckiej w Wałbrzychu oraz możliwości dotarcia do dokumentów i 

osób, które jeszcze pamiętają początki funkcjonowania tej organizacji – sugerując zajęcie się 

także tym tematem. Prof. Piotr Madajczyk potwierdził, iż dobrym posunięciem byłoby 

zebranie możliwie szerokiego materiału od świadków historii przy okazji takich uroczystości 

oraz zapytał o możliwości przechowywania materiałów przez CBMN.  

Dr Michał Matheja przekazał członkom Rady CBMN propozycję prof. Piotra 

Madajczyka dotyczącą opracowania słownika działaczy mniejszości niemieckiej po II wojnie 

światowej oraz przedstawił możliwości wnioskowania na tego typu działania przy projekcie 

Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Prof. Piotr Madajczyk zaproponował na początku 

utworzenie internetowej wersji słownika o osobach, które odegrały istotną rolę w 

funkcjonowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce. Prof. Madajczyk uznał, iż projekt dobrze 

sytuuje prace członków Rady CBMN wokół tego tematu, pokazując jednocześnie naukową i 

popularyzatorską stronę projektu. Stwierdził też, iż projekt ten jest o charakterze 

długofalowym i 2018 rok byłby rokiem bazowym dla dalszych prac. Pan Krzysztof Wysdak 
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wyraził obawę o ujawnienie danych osobowych osób, które potencjalnie miałyby znaleźć się 

w słowniku oraz zapytał w jakiej formie umieszczać materiały w Internecie. Zdaniem prof. 

Madajczyka należałoby biogramy opracować na wzór Polskiego Słownika Biograficznego i 

umieścić w szerszym kontekście społeczno-historycznym. Prof. Joanna Rostropowicz uznała, 

iż w słowniku powinny znaleźć się biogramy wyłącznie osób zmarłych, ze względu na 

delikatną problematykę opracowania. Dr Bernard Linek, opierając się na dotychczasowym 

własnym doświadczeniu nad pracą nad Leksykonem mitów, symboli i bohaterów Górnego 

Śląska XIX-XX wieku, wyraził opinię, iż przy analogicznych pracach nad słownikami 

należałoby zaangażować wiele osób, środków finansowych i czasu, a CBMN jak dotąd takimi 

środkami finansowymi nie dysponuje. Stwierdzono także, iż należałoby systematycznie 

gromadzić prasę wydawaną przez mniejszość niemiecką w Polsce, a także oszacować liczbę 

haseł wraz z kosztorysem. Uzgodniono, iż po wstępnym opracowaniu haseł biogramy będą 

zawieszane na stronie internetowej projektu. 

Omówiono krótko kwestię publikacji na bazie wywiadów z członkami 15 organizacji 

mniejszości niemieckiej w województwie opolskim, które przeprowadza dr Michał Matheja.   

Uznano ponadto, iż nadal należy przeprowadzać wywiady z założycielami struktur 

mniejszości niemieckiej. Pan Bernard Gaida dodał, iż dobrze byłoby zwrócić uwagę na osoby, 

które aktualnie znajdują się poza strukturami/zarządami organizacji mniejszości niemieckiej, 

ale wcześniej odegrały istotną rolę w powoływaniu struktur. Prof. Joanna Rostropowicz 

podpowiedziała, iż dysponuje materiałami z wywiadów z członkami mniejszości niemieckiej 

z Raciborza, które mogłyby być przydatne w powyższym temacie.  

Stwierdzono także, iż nadal prowadzone będą wywiady pogłębione z członkami 

mniejszości niemieckiej w 5 regionach przez członków Rady Naukowej CBMN. 

Poruszono tematykę konferencji i debat organizowanych przez CBMN, podejmując  

decyzję o aktywnym włączeniu się z konferencją/debatą Centrum w organizowany Festiwal 

Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu 22 września 2019 roku. Zaproponowano 

organizację miejsca, w którym możliwe byłoby przeprowadzenie wywiadu z respondentami 

odwiedzającymi Festiwal.  

Dr Bernard Linek zaproponował członkom Centrum współorganizację konferencji z 

partnerem niemieckim dotyczącą regionalizmu, historii regionalnej, udziału Niemców i 

mniejszości niemieckiej w rozwoju regionów w Polsce.  

Kolejną kwestią omawianą w trakcie obrad Rady CBMN był kwestionariusz wywiadu 

z respondentami zamieszkującymi obecnie w Niemczech, które wyjechały w kolejnych falach 

migracyjnych do NRD i RFN. Uznano, iż możliwym będzie wykorzystanie dotychczasowych 
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narządzi badawczych, używanych w badaniach przez członków Rady CBMN, 

przeformułowanych i dostosowanych do kontekstu i powyższego tematu.  

Pan Rafał Bartek w sprawach bieżących podkreślił, iż CBMN powinno zwiększyć 

częstotliwość informowania o swojej działalności w mediach elektronicznych np. na stronie 

Facebookowej – co z jednej strony miałoby funkcję informacyjną, a z drugiej strony 

pozwoliłoby dotrzeć do nowych odbiorców i zwróciłoby uwagę na nieporuszane dotąd 

kwestie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Trzecie spotkanie Rady Naukowej (10.11.2017 r.) 

 

 

Temat: Podsumowanie projektu CBMN w roku 2017, plany na rok 2018 

 

Moderacja: dr Michał Matheja – koordynator projektu, Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

 

Dr Michał Matheja otwierając posiedzenie omówił stan realizacji projektu CBMN w 

roku 2017. W ramach podsumowania przedstawił najważniejsze kwestie działalności 

Centrum i wstępne plany funkcjonowania w 2018 roku, uzależnione w dużej mierze od 

dofinansowania MWSiA.  

W zakresie działań w 2017 roku dr Matheja poinformował, iż raport ze spotkań Rady 

Naukowej przygotuje dr Magdalena Lemańczyk. Raport, jak w poprzednich latach, 

umieszczony zostanie na stronie projektu CBMN.  

Ponadto dr Matheja poinformował zebranych o przebiegu konferencji, która odbyła się 

w kwietniu 2017 roku w Olsztynie, w której organizację zaangażował się prof. Krzysztof 

Gładkowski – członek Rady Naukowej Centrum. Efektem konferencji będzie publikacja 

artykułów w czasopiśmie „Studia Politologiczne”.    

Kolejnym tematem omówionym podczas obrad był stan realizacji wywiadów 

pogłębionych przeprowadzanych przez członków Rady CBMN w 5 regionach Polski z 

członkami mniejszości niemieckiej.  

Przedyskutowano kwestię opracowania artykułów/opracowań i poinformowano o 

włączeniu do publikacji pokonferencyjnej tekstu dra Zbigniewa Bereszyńskiego opartego na 

materiałach IPNu.    

Kolejnym punktem obraz była baza tworzona danych na temat lokalnych archiwów,  

opracowana przez dr Michała Matheję i dr Adrianę Dawid. Omówiono podstawowe problemy 

związane z dostępem i tworzeniem bazy danych, tj. zróżnicowanej zawartości materiałów w 

poszczególnych organizacjach.  

Dr Matheja poinformował członków Rady CBMN o prowadzeniu projektu 

finansowanego z BMI na zlecenie VdG pt. Dokumentationszentrum, polegającego na 

archiwizacji dokumentów w miejscu działalności 60 instytucji mniejszości niemieckiej, 

digitalizacji – głównie na terenie województwa opolskiego.  
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Po raz kolejny przedyskutowano kwestię digitalizacji periodyków wydawanych przez 

poszczególne organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce oraz podkreślono dalszą potrzebę 

prowadzenia wywiadów z członkami mniejszości niemieckiej – w formie zbierania faktografii 

i informacji aktywnych członków mniejszości niemieckiej.  

Dr Matheja przedstawił członkom Rady CBMN materiały, które otrzymał od prof. 

Gerharda Bartodzieja w postaci segregatorów z materiałami z posiedzeń senatu, 

korespondencji, publikacji i opracowań naukowych itp.   

Przedstawiono członkom Rady plany na rok 2018 i wnioski złożone do MSWiA jako 

DWPN i jako CBMN, w tym związane z: 

 pracą nad słownikiem biograficznym – potrzebę utworzenia i sfinansowania pół etatu  

w ramach DWPN i całego etatu w CBMN dla osoby obsługującej projekt i zbierającej 

dane do słownika.    

 terminami spotkań Rady Naukowej – zaproponowano ograniczenie spotkań do dwóch, 

na początku roku (12 styczeń 2018 r.) oraz w drugiej połowie roku (22 czerwca 2018 r.). 

 konferencją/debatą/panelem dyskusyjnym podczas Festiwalu Kultury Mniejszości  

Niemieckiej we Wrocławiu (22 września 2018 r.). Zaproponowano temat: Jak 

dokumentować dzieje mniejszości niemieckiej?, moderatora: prof. Piotr Madajczyk, 

panelistów: dr Irena Kurasz, p. Weronika Wiese – zastępca Dyrektora DWPN, 

przedstawiciela mniejszości niemieckiej p. Gerarda Wonsa. 

 dr Bernard Linek wyjaśnił członkom Rady CBMN powody zrezygnowania ze  

względów formalnych z współorganizacji konferencji z Komisją ds. Dziejów Niemców w 

Polsce.  

 wywiadami pogłębionymi – przedyskutowano założoną liczbę 25 wywiadów z  

członkami mniejszości niemieckiej w 5 regionach oraz kwestię ewentualnego rozszerzenia 

badań o województwo zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Prof. Joanna 

Rostropowicz zaproponowała podjęcie badań dotyczących zmian postrzegania 

mniejszości niemieckiej przez osoby niezwiązane z mniejszością i opiniotwórcze np. 

skupione wokół Klubu Inteligencji Katolickiej.   

 dr Michał Matheja powrócił do kwestii przygotowania przez dra Pawła Popielińskiego  

i dr Magdalenę Lemańczyk monografii dotyczącej powstawania i funkcjonowania 15 

organizacji mniejszości niemieckiej w województwie opolskim, które ze względów 

organizacyjnych zostanie odłożone na późniejszy termin.  

 ostatnią omawianą sprawą były propozycje 3-5 artykułów/opracowań na 2018 rok –  
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przedyskutowanie tematyki wiodącej badań (np. zainteresowanie Służb Bezpieczeństwa 

ludnością niemiecką w regionach w świetle materiałów archiwalnych IPNu), wskazanie 

potencjalnych autorów (np. dr Sebastian Rosenbaum, dr Zbigniew Bereszyński, dr Joanna 

Hytrek-Hryciuk, prof. Jarosław Syrnyk). 
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ANEKS 

 

 

  

 

Konferencja 

„Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku” 

 

PROGRAM 

 

6 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Centrum Ekspozycyjne "Stara Kotłownia"  
Olsztyn, ul. Profesora Romana Prawocheńskiego 9 

 
 
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników oraz gości 

prof. dr hab. Sławomir Przybyliński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
UWM 
Weronika Wiese, Zastępca Dyrektora Generalnego DWPN 
 

Moderacja:  prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM 
 
10.15 – 11.45 Wystąpienia uczestników konferencji 

prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: 
Obcy u siebie. Niemcy na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach. 
dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski: 
Niemcy w Polsce po 1945 r. -  od nieformalnych działań do formalnych 
organizacji. 

 
11.45 – 12.15 Przerwa kawowa 
 
12.15 – 13.45 Wystąpienia uczestników konferencji 

dr Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski: 
Wspomnienia – emocje – fakty. Wywiad jako źródło historyczne. 
dr Norbert Honka, Uniwersytet Opolski: 
Postawa władz wobec Niemców w świetle materiałów wspomnieniowych 
świadków historii. 
 

13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
Weronika Wiese, Zastępca Dyrektora Generalnego DWPN 

 
 
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”. 

 

 

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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