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Programm
Program
16.30
Msza Święta w Bazylice Św. Anny Samotrzeciej
Heilige Messe in der Basilika Sankt Anna Selbdritt

17.30    
Recepcja dla gości  
Anmeldung 

18.00    
Otwarcie Gali  I Eröffnug der Gala
Marszałek Województwa Opolskiego oraz
Prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Marschall der Oppelner Woiwodschaft und
Präsident des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Uroczyste wręczenie nagród „Mosty Dialogu 2013”  
w kategoriach:
Feierliche Verleihung der Preise „Brücken des Dialogs 2013” 
in den folgenden Kategorien: 
Ludzie  I Menschen
Instytucje  I Institutionen
Organizacje pozarządowe  I Nichtregierungsorganisationen

Uroczyste wręczenie nagród specjalnych 
„Złote Mosty Dialogu 2013”, które otrzymali:
Feierliche Verleihung der Ehrenpreise  
„Goldene Brücken des Dialogs 2013” an:

Kurt Beck 
Premier Kraju Związkowego RFN Nadrenia-Palatynat w latach 1994-2013
Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz in den Jahren 1994-2013

Arcybiskup Alfons Nossol 
Biskup Diecezji Opolskiej w latach 1977-2009
Bischof der Diözese Oppeln in den Jahren 1977-2009

19.30  
„Muzyczne Mosty…”  
– koncert Kwintetu Smyczkowego Filharmonii Opolskiej
„Musikbrücken…”  
– Konzert des Streichquintetts der Oppelner Philharmonie

Bankiet  I Empfang



Szanowni Państwo,

W 2010 roku Dom Współpracy Polsko-

-Niemieckiej we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

oraz Konsulatem Republiki Federalnej 

Niemiec w Opolu po raz pierwszy podjął 

inicjatywę uhonorowania ludzi, instytucji 

oraz organizacji pozarządowych, którzy od 

lat – mimo wielu historycznych przeciwno-

ści i uprzedzeń –  kultywują wielokulturowe 

dziedzictwo Województwa Opolskiego. 

Mosty Dialogu są plebiscytem, którego 

jeszcze na Górnym Śląsku nie było. 

Laureaci złotych Mostów Dialogu 2010  

dr Helmut Kohl, Kanclerz RFN w latach 

1982-1998 oraz Tadeusz Mazowiecki,  

Premier RP w latach 1989-1990, utwierdza-

ją nas w przekonaniu,   iż dialog polsko-

-niemiecki mający szczególne znaczenie 

dla województwa opolskiego umacnia się 

i buduje wciąż na nowo. To właśnie ten 

region w sposób szczególny odczuł dar 

pojednania jakie dokonało się w listopadzie 

1989 roku pomiędzy kanclerzem Niemiec 

i Premierem Polski.

Druga edycja plebiscytu Mosty Dialogu 

2013 ma za zadanie wydobyć na światło 

dzienne teraźniejszość i przeszłość woje-

wództwa opolskiego pod kątem współcze-

snego wizerunku regionu jako otwartego 

i atrakcyjnego. Rozwój wielokulturowości 

oraz jego promocja wśród mieszkańców ma 

wzmocnić aktywne uczestnictwo w part-

nerskiej – międzynarodowej i krajowej – 

współpracy międzyregionalnej, a także pełne 

uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej na 

poziomie regionalnym.

W ramach Plebiscytu została powołana 

Kapituła, której Członkami są przedstawi-

ciele środowiska naukowego, medialnego, 

przedstawiciele mniejszości niemieckiej 

oraz romskiej, instytucji kulturalnych 

i opiniotwórczych województwa opolskiego. 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im  Jahr 2010 ergriff das Haus der deutsch-pol-

nischen Zusammenarbeit gemeinsam mit 

dem Marschallamt der Oppelner Woiwodschaft 

und dem Konsulat der Bundesrepublik Deutsch-

land in Oppeln erstmalig die Initiative Menschen, 

Institutionen und Nichtregierungsorganisationen 

zu küren, die den historischen Widrigkeiten und 

Voreingenommenheiten zum Trotz seit Jahren 

das multikulturelle Erbe der Oppelner Woiwod-

schaft pflegen. Bei dem Preis Brücken des 

Dialogs handelt es sich um eine Auszeichnung, 

die es in Oberschlesien vorher noch nicht gab.

Die Preisträger der Goldenen Brücken des Dialogs 

2010, Dr. Helmut Kohl, von 1982-1998 Kanzler 

der Bundesrepublik Deutschland und Tadeusz 

Mazowiecki, Ministerpräsident der Republik Polen 

in den Jahren 1989-1990, bestätigen uns in der 

Annahme, dass der polnisch-deutsche Dialog, 

der für die Woiwodschaft Oppeln von besonde-

rer Bedeutung ist, sich festigt und sich zudem 

unentwegt neu bildet. Es ist ebendiese Region, 

die das Geschenk der Wiedervereinigung, die sich 

im November 1989 zwischen dem Kanzler der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Minister-

präsident der Republik Polen vollzogen hat, auf 

eine ganz besondere Art und Weise erlebt hat.

Brücken des Dialogs 2013 hat es sich zur 

Aufgabe gemacht die Vergangenheit und die 

Gegenwart der Woiwodschaft Oppeln als einer 

offenen und attraktiven Region zu präsentieren. 

Die Entfaltung der Multikulturalität und die 

Förderung des Interesses der regionalen Bevöl-

kerung an diesem Thema, hat das Ziel die aktive 

Teilnahme an überregionalen Partnerschaften, 

auf nationaler als auch internationaler Ebene, zu 

stärken und ebenso die Beteiligung an Arbeiten 

der Europäischen Union im regionalen Bereich 

zu unterstützen. 

Für die Preisverleihung wurde eine Jury mit 

Vertretern des wissenschaftlichen und medialen 

Umfelds, Vertretern der deutschen und romani-

schen Minderheit und Vertretern kultureller und 

Kapituła Plebiscytu wyłoniła Laureatów 

w 3 kategoriach konkursowych: Ludzie, 

Instytucje oraz Organizacje Pozarządowe, 

które działają na rzecz ochrony i przywra-

cania dziedzictwa kulturowego regionu, 

popularyzowania historii Śląska, działania na 

rzecz integracji regionalnej i tolerancji. 

Ukoronowaniem Plebiscytu „Mosty Dialogu 

2013” jest wręczenie ZŁOTYCH MOSTÓW 

DIALOGU wybitnym osobowoścom 

działającym zarówno na rzecz pojednania 

polsko-niemieckiego, jak i na rzecz tolerancji 

oraz poszanowania dla inności.

Laureatami Złotych Mostów Dialogu 2013 zo-

stali: Kurt Beck, Premier Kraju Związkowego 

RFN Nadrenia-Palatynat w latach 1994-2013 

oraz Arcybiskup ks. prof. dr hab. Alfons 

Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej  

w latach 1977-2009. Przyjęcie przez obu 

szacownych Laureatów nagród naszego 

plebiscytu jest dla całej społeczności woje-

wództwa opolskiego radością i zaszczytem.

Broszura, którą mają Państwo w rękach, 

przybliża sylwetki i dokonania nominowa-

nych i nagrodzonych MOSTAMI DIALOGU 

2013. Są to niezwykli ludzie, instytucje, 

organizacje pozarządowe, którzy autentycz-

nie urzeczywistniają słowo „dialog” w życiu 

codziennym.

Wierzymy, iż Mosty Dialogu 2013 utwier-

dzają w przekonaniu, iż porozumienie 

polsko-niemieckie buduje się na solidnym 

fundamencie zaufania i wrażliwości na 

innych.

Życzę Państwu niezwykłych wrażeń  

podczas gali Mosty Dialogu 2013.

Z wyrazami szacunku

Rafał Bartek

Dyrektor Generalny Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej

2013

meinungsbildender Institutionen der Woiwodschaft 

Oppeln einberufen. Die Jury der „Brücken des  

Dialogs 2013“ hat Preisträger den 3 Wettbe-

werbskategorien: Menschen, Institutionen und 

Nichtregierungsorganisationen ausgewählt, die 

sich für den Schutz und die Wiederherstellung des 

regionalen Kulturerbes sowie für die Wissensver-

breitung über die Geschichte Schlesiens eingesetzt 

und zudem auch Maßnahmen für die regionale 

Integration und Toleranz ergriffen haben.

Der Höhepunkt des Projekts „Brücken des Dialogs 

2013“ ist die Verleihung der GOLDENEN BRÜCKEN 

DES DIALOGS. Diesen Preis erhalten hervorra-

gende Persönlichkeiten, die sich sowohl um die 

deutsch-polnische Verständigung als auch um  

die Förderung der Toleranz und Achtung der 

Andersartigkeit verdient gemacht haben.

Die Preisträger der Goldenen Brücke des Dialogs 

2013 sind: Kurt Beck, Ministerpräsident des 

Landes Rheinland-Pfalz in den Jahren 1994–2013 

und Prof. Dr. habil. Alfons Nossol, Bischof und 

Ordinarius der Diözese Oppeln in den Jahren 

1977–2009. Die Annahme unseres Preises durch 

die beiden hoch geschätzten Preisträger ist für die 

gesamte Bürgerschaft der Oppelner Woiwodschaft 

eine außerordentliche Freude und Ehre.

Die vorliegende Broschüre bringt Ihnen die Per-

sönlichkeiten und die Leistungen der Nominierten 

und Preisträger der BRÜCKEN DES DIALOGS 2013 

näher. Es handelt sich hierbei um besondere Men-

schen, Institutionen und Nichtregierungsorganisatio-

nen, die das Wort „Dialog“ im Alltag verwirklichen.

Wir glauben fest daran, dass die Brücken des 

Dialogs 2013 die Überzeugung bestärken, dass 

sich die polnisch-deutsche Verständigung auf 

einem soliden Fundament des Vertrauens und der 

gegenseitigen Sensibilität entwickelt.

Ich wünsche Ihnen unvergessliche Eindrücke  

während der Gala Brücken des Dialogs 2013.

Mit freundlichen Grüssen 

Rafał Bartek

Geschäftsführer des Hauses  

der deutsch-polnischen Zusammenarbeit



K urt Beck ist ein deutscher Politiker. Er war von 

1994 bis 2013 Ministerpräsident von Rheinland-

Pfalz und von 2006 bis 2008 Vorsitzender der Sozial-

demokratischen Partei Deutschlands.

Kurt Beck beteiligt sich aktiv am Dialog zwischen 

Deutschland und Polen und unterzeichnete im Na-

men seines Landes im Jahr 1996 die Erklärung über 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Wojewod-

schaft Oppeln. Nach der Verwaltungsreform in Polen 

wurde diese am 11. September 2001 – ebenfalls unter 

seiner aktiven Beteiligung – erneuert.

Während der langjährigen Zusammenarbeit leistete 

Kurt Beck einen wichtigen Beitrag in die Förderung 

der kulturellen Errungenschaften der Wojewodschaft 

Oppeln in Rheinland-Pfalz. Ziel und wichtiges Ergeb-

nis dieser Aktivitäten war die Überwindung von Ste-

reotypen und Vorurteilen zwischen Deutschen und 

Polen im Geiste der Versöhnung und europäischer 

Einheit. Eine Partnerschaft, an der nicht nur Vertreter 

der Eliten, sondern Menschen aus verschiedenen ge-

sellschaftlichen Gruppen beteiligt sind, darf als eine 

überaus gelungene Investition in eine friedliche und 

gedeihliche Zukunft der Europäischen Gemeinschaft 

angesehen werden.

In Anerkennung seiner Verdienste um den Dialog zwi-

schen beiden Regionen wurde Kurt Beck im Jahr 2002 

mit dem Titel „Ehrenbürger der Wojewodschaft Opole“ 

ausgezeichnet. In seiner Dankesrede sagte er damals: 

„Ich bin überzeugt, daß es etwas Besonderes ist, wenn 

angesichts der schrecklichen Geschehnisse aus den 

Jahren 1933-1945 eine Region wie die Wojewodschaft 

Oppeln diesen Titel und diese Würde dem Ministerprä-

sidenten eines deutschen Bundeslandes zukommen 

läßt. Es ist eine sehr großzügige Geste“

Seine Sicht auf das Wesen und den Sinn des deutsch-

polnischen Gesprächs und der Kooperation zwischen 

Rheinland-Pfalz und der Wojewodschaft Oppeln brachte 

Kurt Beck anläßlich des 10-jährigen Jubiläums der Part-

nerschaft zum Ausdruck: „Wir haben uns gefreut, dass 

die ausgestreckte Hand ergriffen wurde, dass wir ein 

Haus voller Lebens errichten konnten, das mit kulturel-

len, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kommunalen 

Niemiecki polityk był przewodniczącym Socjaldemo-

kratycznej Partii Niemiec oraz długoletnim premie-

rem landu Nadrenia-Palatynat (od 1994 do 2013 roku).

Aktywny uczestnik polsko-niemieckiego dialogu 

i „ojciec” – po stronie niemieckiej – partnerstwa 

między Nadrenią-Palatynatem a województwem 

opolskim. Wielki przyjaciel Śląska Opolskiego.

Właśnie on złożył podpis, w 1996 r., pod wspól-

nym oświadczeniem o partnerskiej współpracy. 

Po reformie samorządowej w Polsce zostało ono 

– także z jego aktywnym udziałem – odnowione 11 

września 2001 roku. 

Przez wiele lat współpracy wniósł ważny wkład 

w propagowanie i upowszechnianie kultury woje-

wództwa opolskiego w Nadrenii-Palatynacie. Stale 

przybliżał mieszkańcom swojego landu Śląsk Opol-

ski. Celem i ważnym efektem tych działań było prze-

łamywanie stereotypów i uprzedzeń pomiędzy Pola-

kami i Niemcami w duchu wzajemnego pojednania 

oraz integracji europejskiej. Partnerstwo z udziałem 

nie tylko elit, ale i zwykłych ludzi z obu regionów 

można uznać za udaną inwestycję w przyszłość 

pokojowej i równomiernie rozwiniętej Wspólnoty 

Europejskiej. W uznaniu zasług dla dialogu między 

niemieckim i polskim regionem Kurt Beck otrzymał 

w 2002 roku tytuł Honorowego Obywatela Woje-

wództwa Opolskiego. 

– Jestem przekonany, że w obliczu okropnej historii 

z lat 1933-1945 jest rzeczą szczególną, kiedy region 

polski, jakim jest województwo opolskie, nadaje 

taki tytuł i godność premierowi niemieckiego kraju 

związkowego. Jest to bardzo wspaniałomyślny gest 

– mówił wówczas.  

Temu, jak głęboko rozumie on istotę i sens dialogu 

polsko-niemieckiego i współpracy województwa 

opolskiego z Nadrenią-Palatynatem Kurt Beck dał 

Kurt Beck
Kontakten sowie mit Jugendaustausch ausgefüllt 

wird, dass wir nicht vergessen haben, dass im Zen-

trum unseres Interesses der Mensch stehen muß“.  

Er erinnerte auch daran, daß sich die Partner-

schaft während des Hochwassers von 1997 be-

währt hatte: „Binnen weniger Tage – ohne Rück-

sicht auf bürokratische Barrieren – schickten wir 

25 T Baumaterial, unsere Feuerwehrmänner wa-

ren nach wenigen Stunden vor Ort und leisteten 

Hilfe. Ich weiß, daß im Notfall auch wir mit der 

Hilfe der polnischen Seite rechnen können“.

Kontakte, die in den vergangenen Jahren von Kurt 

Beck so intensiv gefördert wurden, haben auch 

ihre materielle Dimension. Im Jahr 2011, aus An-

laß des 15-jährigen Jubiläums der partnerschaft-

lichen Beziehzungen wurde daran erinnert, daß 

ein Jahr zuvor der Handelsaustausch zwischen 

Rehinland-Pfalz und Polen die Summe von 2 Mrd. 

Euro erreicht hatte. Auf dem Flughafen Frankfurt-

Hahn unterhält das Land ein Kontaktbüro der Op-

pelner Wirtschaft.

wyraz m.in. w przemówieniu wygłoszonym 

z okazji 10-lecia partnerstwa.

– Cieszyliśmy się, że wyciągnięta ręka została 

przyjęta, że zbudowaliśmy dom współpracy 

pełen życia, który wypełniają kontakty kultu-

ralne, naukowe, gospodarcze, młodzieżowe 

oraz komunalne, że nie zapomnieliśmy, iż 

w centrum naszych zainteresowań musi być 

człowiek – mówił wtedy. Przypomniał, że 

sprawdzianem jakości tego dialogu była po-

wódź 1997 roku na Śląsku Opolskim. 

– Przerzuciliśmy w ciągu kilku dni – nie pa-

trząc na bariery biurokratyczne – 25 ton ma-

teriałów budowlanych, nasi strażacy byli na 

miejscu tragedii w ciągu kilku godzin i nieśli 

pomoc. Jestem przekonany, że i nam w ra-

zie potrzeby taka pomoc ze strony polskiej 

zostałaby udzielona. 

Dialog tak intensywnie podtrzymywany 

przez Kurta Becka ma swój konkretny wy-

miar materialny. Przy okazji 15-lecia part-

nerstwa – w 2011 roku – przypomniano, że 

rok wcześniej wielkość obrotów handlowych 

między Krajem Związkowym Nadrenia-Pala-

tynat a Polską wyniosła dwa miliardy euro. 

Niemiecki land utrzymuje biuro Współpracy 

Gospodarczej Województwa Opolskiego na 

lotnisku Frankfurt-Hahn. Blisko 130 part-

nerstw zawarły i podtrzymują szkoły w obu 

regionach, co wiąże się często z nauką języka 

państwa sąsiedniego. Trwa wymiana na-

ukowców i liczne imprezy kulturalne. Funk-

cjonuje wiele partnerstw międzygminnych.

Goldene Brücken des dialoGs 2013 złote Mosty dialoGu 2013
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abp alfons nossol
Jako ordynariusz opolski wiele razy uczył, że dia-

log jest językiem macierzystym ludzkości. W ta-

kim duchu kierował diecezją opolską i był aktywnym 

uczestnikiem i animatorem ekumenicznych kontak-

tów katolicko-ewangelickich i katolicko-prawosław-

nych. Ekumenizm – postawę dialogu wobec wierzą-

cych inaczej, ale przecież nie w Innego – traktuje jako 

imperatyw chrześcijańskiego sumienia.   

Gotowość do dialogu wyniósł z rodzinnego domu, 

w którym rodzice modlili się, używając „Drogi do nie-

ba” wydrukowanej po polsku, ale neografią gotycką. 

Uczył się postawy dialogicznej od znającego zarówno 

język niemiecki, jak i język polski ojca. I od matki, któ-

ra posyłała go – gdy był dzieckiem – z pajdami chleba 

do budujących drogę nieopodal rodzinnego Brożca 

żydowskich więźniów. Nie pozwalała ich zostawić bez 

pomocy, skoro byli głodni.

Tak duchowo i intelektualnie zaopatrzony wyruszył 

w świat. Jako ksiądz i profesor na Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski zapraszał wybitnych niemieckich teolo-

gów. Tłumaczył na język polski ich wykłady i kazania, 

uczestniczył wraz z nimi w dwujęzycznej, polsko-nie-

mieckiej modlitwie, pomagając przełamywać narosłe 

wraz z II wojną światową uprzedzenia.

W 1977 roku wyświęcony na biskupa stał się na rów-

ni pasterzem Ślązaków polskiej i niemieckiej opcji, 

jak i przybyszów z Polski centralnej i z Kresów 

Wschodnich. Swoistym symbolem jego posta-

wy wobec ludzi stały się otwarte na równi dla 

wszystkich drzwi opolskiej Kurii Diecezjalnej.

Nie zawsze był rozumiany. Wypisywane na 

murach Opola hasło: „Nossol do Berlina” 

realizował po swojemu. Nie tylko ze stolicy 

Niemiec, ale i z innych miast nad Renem 

przywoził masowo sprzęt medyczny, 

zwykle najnowszej generacji. Przekazywał go do 

szpitali w regionie, zawsze zastrzegając, że powinien 

służyć wszystkim cierpiącym, niezależnie od ich na-

rodowości czy światopoglądu.

Jako biskup opolski zezwolił – jako pierwszy ordy-

nariusz w Polsce – na odprawianie Mszy świętych 

niedzielnych po niemiecku, „w języku serca”. Było 

to ważne moralne i duchowe wsparcie dla rodzące-

go się po przełomie 1989 roku środowiska mniej-

szości niemieckiej.

Pomysłodawca i główny celebrans Mszy św. Pojed-

nania w Krzyżowej, patronował historycznemu prze-

kazaniu znaku pokoju między kanclerzem Helmutem 

Kohlem i premierem Tadeuszem Mazowieckim. 

Gest ten stał się znakiem nowego otwarcia w rela-

cjach polsko-niemieckich.

Korzystając z finansowego wsparcia rządu nie-

mieckiego stworzył na Śląsku Opolskim unikatową 

w skali Polski sieć stacji opieki Caritas z przeznacze-

niem na równi dla osób wywodzących się z mniej-

szości niemieckiej i polskiej większości.

Zaangażował się bez reszty w powstanie Uniwersy-

tetu Opolskiego. Nie tylko po to, by „Ślązacy mogli 

studiować w domu”, ale i z myślą o nadrzędnej roli 

uczelni akademickiej, scalającej wszystkich miesz-

kańców regionu.

Niezmiennie i na co dzień traktuje bardzo poważnie 

własne słowa o dialogu, który pozwala zamieniać 

wrogów w przeciwników i przeciwników w przyja-

ciół. Tak uczy i tak żyje.  

2013
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A ls Oppelner Bischof lehrte er, daß Dialog die Mut-

tersprache der Menschheit ist. In diesem Geiste 

leitete er die Diözese Oppeln und unterhielt einen ak-

tiven ökumenischen Dialog mit evangelischen und or-

thodoxen Christen.

Die Ökumene – das Gespräch mit den, die anders, doch 

nicht an einen anderen glauben – versteht er als christ-

lichen Imperativ.

Seine Dialogbereitschaft stammt aus seinem Zuhause, 

wo beide Eltern mit dem „Himmelsweg“ in polnischer 

Sprache aber in gotischer Schrift beteten. Er lernte sie 

von seinem Vater, der sowohl deutsch, als auch pol-

nisch sprach und von seiner Mutter, die ihn – als Kind – 

mit Brotschnitten zu den jüdischen Häftlingen schickte, 

die unweit von Brożec, seinem Heimatdorf, eine Straße 

bauen mußten. Sie hatten Hunger, durften also nicht 

ohne Hilfe gelassen werden.

Mit diesem geistigen und intellektuellen Gepäck machte 

er sich auf den Weg in die weite Welt. Als Priester und 

Professor lud er an die Katholische Universität Lublin 

herausragende deutsche Theologen ein. Er übersetzte 

ihre Vorträge und Predigten ins Polnische, betete mit 

ihnen polnisch und deutsch und trug so zur Überwin-

dung der mit dem Zweiten Weltkrieg angewachsenen 

Vorurteile bei.

Im Jahr 1977 als neugeweihter Bischof ist er zum Hirten 

aller Schlesier geworden, derer, die sich als Polen und 

derer, die sich als Deutsche verstanden sowie all jener, 

deren Vorfahren als Umsiedler aus Zentral- und dem 

früheren Ostpolen kamen. Seine Haltung wurde durch 

die für alle im gleichen Maße geöffnete Tür der Oppelner 

Kurie symbolisiert.

Nicht immer wurde er in seinem Sinne verstanden. Der 

an die Wände Oppelner Häuser geschmierten Auffor-

derung „Nossol nach Berlin“ folgte er auf seine eigene 

Weise und zwar nicht nur in der deutschen Hauptstadt, 

sondern auch in vielen anderen deutschen Städten. Dort 

sprach er über die Ausstattung Oppelner Krankenhäu-

ser mit neuesten medizinischen Geräten. Diese wurden 

dann an die medizinischen Einrichtungen in der Region 

unter der Bedingung weiter geleitet, daß sie allen Be-

dürftigen, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und Weltan-

schauung, dienen werden.

Als Oppelner Bischof erlaubte er– als erster Ordinarius in 

Polen – die Sonntagsmesse in Deutsch, in der „Sprache 

des Herzens“, zu lesen – für die im Jahr 1989 entstehen-

de deutsche Minderheit eine wichtige geistige und mora-

lische Geste. Er lud zur Versöhnungsmesse ein und war 

Hauptzelebrant in Kreisau, als Premierminister Tadeusz 

Mazowiecki und Bundeskanzler Helmut Kohl einander 

das Friedenszeichen gaben. Mit diesem Akt wurde ein 

neues Kapitel in den deutsch-polnischen Beziehungen 

aufgeschlagen.

Mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung baute 

er im Oppelner Schlesien ein Polenweit einmaliges Netz-

werk von Sozialstationen der Caritas auf, bestimmt für 

Angehörige der polnischen Mehrheit und der deutschen 

Minderheit.

Erzbischof Nossol war auch maßgeblich beteiligt an der 

Gründung der Oppelner Universität. Nicht nur, damit 

„Schlesier doma studieren können“, sondern auch im Hin-

blick auf die übergreifende, integrierende 

Rolle einer Universität in der Region.

Unverändert und an jedem Tag 

nimmt er das Wort vom Dialog 

sehr ernst. Dieser erlaubt  aus 

feinden Gegner und aus Gegnern 

Freunde zu machen. Das lehrt er 

und das lebt er.



ludzie

Bekannte Schriftstellerin, Autorin von Büchern über das 

schwierige Schicksal der schlesischen Bevölkerung in den 

Nachkriegsjahren. Bereits ihre ersten Bücher „Hanyska“ 

und „Dzieci Hanyski“ erfreuten sich großer Popularität 

unter ihrer schlesischen Leserschaft. Maria Brunn, die 

Protagonistin beider Titel, eine Schlesierin mit deutschem 

Hintergrund, versucht, selbst wenn sie ihre eigene Identität 

verleugnen müsste, wenigstens einen Teil des Hofes zu 

retten, damit die Angehörigen ein Zuhause haben, wenn sie 

nach dem Krieg wieder da sind. Ihre Bücher sind sowohl 

Fiktion, als auch das Ergebnis aufmerksamen Zuhörens.

–  Es ist so, als ob ich eine Beichte abnehmen würde, 

– erzählte sie in einem Interview für die „Nowa Trybuna 

Opolska“. – Ich kann zuhören. Und Eltern, Nachbarn, 

Freunde erzählten gerne über die Nachkriegszeit.  

Auch darüber, was wehgetan hat. 

In ihren Büchern fanden die Leser ihre eigenen Erlebnisse 

wieder. Geschildert in einer klaren, aus der Alltagser-

fahrung vertrauten Sprache. Darin wird wohl auch das 

Erfolgsgeheimnis der weiteren Bände liegen:  

„Dziewczyny z Koziej Górki“, „Opowieści znad Brynicy“ 

und des jüngsten „Ciotka Flora“.

Helena Buchner betont, dass sie keine revisionistische 

Literatur schreiben möchte, obwohl sie schwierige Themen 

aufgreift (das Buch „Hanyska“ erschien unter dem Künstler-

namen Leonia). In ihrem Narrativ gibt es Platz für Flucht und 

Vertreibung, aber auch für die Rückkehr. Es gibt die Wahrheit 

über den nach dem Krieg zwischen Deutschen und Polen 

herrschenden Hass, aber auch die ebenfalls ergreifende 

Wahrheit über Aussöhnung, Vergebung und Eintracht. 

Dialogcharakter hat das gesamte Leben der Autorin.  

Geboren und aufgewachsen in Jełowa, verbrachte sie 

23 Jahre ihres Lebens in Warschau, wo sie in einem 

Kindergarten arbeitete. Nach der Pensionierung kehrte sie 

in die Heimat zurück, um sich ihren Leidenschaften, dem 

Schreiben und Malen, 

zu widmen.

Popularna pisarka, autorka książek o trudnym powo-

jennym losie Ślązaków i chętnie przez nich czytanych.

Już pierwsze jej publikacje „Hanyska” i „Dzieci 

Hanyski” zyskały uznanie w tym środowisku.  

Ich główna bohaterka, Maria Brunn, Ślązaczka opcji 

niemieckiej usiłuje, nawet za cenę wyrzeczenia 

się części tożsamości, ocalić skrawek rodzinnego 

gospodarstwa, by bliscy mieli dokąd wrócić z wo-

jennej poniewierki. Jej książki są jednocześnie fikcją 

i owocem uważnego słuchania. 

– Jestem typem spowiednika – mówiła w wywiadzie 

dla NTO. – Umiem słuchać. A rodzice, sąsiedzi, 

przyjaciele chętnie opowiadali o powojennych 

losach. Także o tym, co ich bardzo bolało. 

Czytelnicy znaleźli więc w tej twórczości własne 

– podniesione do rangi literatury – przeżycia. 

Opisane jasnym, bliskim codziennemu doświad-

czeniu językiem. I to pewnie jest jedna z tajemnic 

powodzenia kolejnych tomów: „Dziewczyn z Koziej 

Górki”, „Opowieści znad Brynicy” i najnowszego, 

noszącego tytuł „Ciotka Flora”.

Helena Buchner podkreśla, że choć pisze o trudnych 

sprawach („Hanyskę” publikowała na początku pod 

pseudonimem Leonia), nigdy nie zmierzała w stronę 

literatury rewizjonistycznej. W jej fabułach jest miej-

sce na wypędzenie i ucieczkę, ale także na powrót. 

Jest prawda o powojennej nienawiści Polaków 

i Niemców, ale i – równie przejmująca – prawda 

o pojednaniu, przebaczeniu i zgodzie.

Dialogicznej twórczości pisarki towarzyszy takież 

życie. Urodzona i wychowana w Jełowej 23 lata 

spędziła w Warszawie, pracując w przedszkolu.  

Na emeryturze wróciła do małej ojczyzny, by oddać 

się swym pasjom – pisaniu i malowaniu.       

Sein 57 Jahre dauerndes Priesterleben stand sehr stark 

unter dem Zeichen seiner Dialogbereitschaft. Während 

der Primiz begleiteten ihn die von Gemeindemitgliedern in 

Wierzch in deutscher Sprache vorbereiteten Spruchbän-

der. Seine Arbeit nahm er aber in einer rein polnischen 

Gemeinde – in Patschkau, als Vikar des aus Lemberg 

stammenden Pfarrer Siekierski.

Anfang der 60er Jahre, bereits als Gemeindepfarrer in 

Wawelno, beteiligte er sich aktiv an der Arbeit der Aktion 

Sühnezeichen. Mit 30 deutschen Christen machte er eine 

Radtour aus Zgorzelec nach Auschwitz. Dort arbeiteten 

sie an den Ruinen des Krematoriums.

Die nächste wichtige Etappe auf seinem Weg zur deutsch-

polnische Versöhnung markiert seine Beteiligung am 

Aufbau und Ausstattung der Sozialstationen der Caritas 

und die Leitung des Netzwerkes der Caritas-Bibliotheken.

Im Jahr 1989 ist Pfarrer Globisch zum Seelsorger der 

deutschen Minderheit in der Oppelner Diözese bestellt 

worden. In dieser Eigenschaft organisierte er Gottes-

dienste „in der Sprache des Herzens“, zweisprachige 

Liturgie für deutsch- und polnischsprachige Gemeinde-

mitglieder. Zu diesem Zweck führte er das von Pfarrer 

Joachim Piegsa geschriebene 

zweisprachige Gebetsbuch ein. 

Er verfasste den zweispra-

chigen „Himmelsweg“ und das 

zweisprachige Gesangbuch 

„Herzensstimme“. 

Er beteiligte sich auch an der 

Seelsorge der Roma und 

förderte die Bewegung der 

Sternsinger.

Jego 57-letnie życie kapłańskie było bardzo 

mocno naznaczone gotowością do dialogu. 

Na prymicjach towarzyszyły mu przygoto-

wane przez parafian z Wierzchu niemieckie 

napisy. Ale pracę rozpoczynał w jednolicie 

polskiej parafii – w Paczkowie – u lwowskiego 

proboszcza, ks. Siekierskiego.

Na początku lat 60., już jako proboszcz w Wa-

welnie, włączył się aktywnie w Akcję Znaki 

Pokuty. Przyjechał na rowerze ze Zgorzelca do 

Auschwitz z grupą 30 niemieckich chrześcijan. 

Zaangażowali się oni w prace przy odgruzowy-

waniu obozowego krematorium.

Kolejny ważny rozdział w budowaniu polsko-

-niemieckiego pojednania związany jest 

z aktywnością ks. Globischa w tworzenie 

i wyposażanie  stacji Caritas oraz zakładanie 

i prowadzenie sieci polsko-niemieckich biblio-

tek parafialnych skupionych wokół Centralnej 

Biblioteki Caritas w Opolu.

W 1989 roku ks. Wolfgang Globisch został 

duszpasterzem mniejszości narodowych 

w diecezji opolskiej, angażując się w opiekę 

duchową nad Romami, w organizowanie 

nabożeństw w „języku serca” oraz liturgii 

dwujęzycznych, w których mogliby uczestni-

czyć wspólnie parafianie polskiej i niemiec-

kiej opcji. Aby było to możliwe, ks. Globisch 

sprowadził, opracowany przez ks. prof. 

Joachima Piegsę, dwujęzyczny modlitewnik. 

Jest także autorem m.in. dwujęzycznej „Drogi 

do nieba” oraz polsko-niemieckiego śpiew-

nika „Głos serca”. Przyczynił się też bardzo 

do rozpowszechnienia ruchu kolędników 

misyjnych (dzieci przedstawiają scenki  

o Bożym Narodzeniu po polsku, po nie-

miecku i po śląsku) oraz dwujęzycznych 

obchodów z okazji św. Marcina.  

Helena  
Buchner 

ks. Wolfgang 
Globisch

MenscHen



Führendes Mitglied der deutschen Minderheit,  

Kommunalpolitiker, leidenschaftlicher Forscher  

der lokalen Geschichte, seit Langem bemüht  

um die deutsch-polnische Aussöhnung.

Den spektakulären Höhepunkt dieser Bemühungen bil-

dete im Jahr 1999, anlässlich des 60. Jahrestages der 

Schlacht bei Mokra, die von ihm arrangierte Begegnung 

der daran beteiligten polnischen und deutschen  

Soldaten. Ergebnis dieser Kontakte, gemeinsamer 

Gebete und Gespräche war die Errichtung eines Frie-

denstempels und der Friedensglocke, die seit 2002 zum 

Frieden ermahnt und an die Gefallenen erinnert.

Seit seiner Kindheit hat er eine gefestigte deutsche 

Identität. Polnisch lernte er erst nach dem Krieg in der 

Schule und erfuhr dabei – wie viele seiner Altersgenos-

sen in unserer Region – von manchen Lehrern  

Wohlwollen und Förderung, von anderen dagegen 

Schikanen und offene Abneigung.

Als führendes Mitglied der deutschen Minderheit und 

Ratsmitglied bemühte er sich stets um gute, freund-

schaftliche Kontakte zu polnischen Kommunalpoliti-

kern und Einwohnern von Gemeinde und Landkreis. 

Im Bewußtsein der während des Zweiten Weltkrieges 

begangenen Verbrechen betrachtete Bernard Kus die 

Überwindung von antideutschen Ressentiments 

unter der polnischen Bevölkerung als eines 

der wichtigsten Ziele seines Lebens.

Seit Jahren beteiligt er sich an der Erfor-

schung und Erfassung der Geschichte 

seiner Heimat, auch durch seine häufige 

Beteiligung an Veranstaltungen der 

Reihe „Lokale Geschichte“, die vom 

Haus der Deutsch-Polnischen Zusam-

menarbeit durchgeführt wurde. Seine 

zweisprachigen Texte über historische 

und kommunalpolitische Themen 

wurden über viele Jahre in der „Oleska 

Gazeta Powiatowa“ veröffentlicht.

ludzie

Bernard 
kus

MenscHen

Wieloletni działacz mniejszości niemieckiej i pasjonat 

lokalnej historii, samorządowiec, od dawna zabiega 

aktywnie o polsko-niemieckie pojednanie.

Najbardziej spektakularnym przejawem tych wysiłków 

było doprowadzenie do spotkania – w 60. rocz-

nicę bitwy pod Mokrą – w 1999 roku weteranów, 

uczestników tej bitwy – żołnierzy Wojska Polskiego 

i Wehrmachtu.  Owocem wspólnych spotkań, mo-

dlitw, wspomnień i rozmów o historii i przyszłości ich 

ojczyzn było powstanie Świątyni Pojednania i ufundo-

wanie Dzwonu Pokoju, który od 2002 roku przypomi-

na o potrzebie zgody i upamiętnia tych, których ciała 

spoczęły w żołnierskich mogiłach.

Ma ugruntowaną od dziecka niemiecką tożsamość. 

Języka polskiego uczył się dopiero po wojnie w szkole, 

doznając przy tym – jak wielu jego rówieśników 

w naszym regionie – od jednych nauczycieli życzli-

wości i pomocy, od innych prześladowania i otwartej 

niechęci. Jako działacz mniejszości niemieckiej i radny 

zawsze starał się utrzymywać dobre, przyjazne stosun-

ki z polskimi samorządowcami i mieszkańcami gminy 

i powiatu.  Świadom zbrodni popełnionych w czasie 

II wojny światowej Bernard Kus za jeden z istotnych 

sensów swego życia uznał niwelowanie wśród Pola-

ków antyniemieckich uprzedzeń.

Od lat angażuje się w poznawanie i doku-

mentowanie dziejów małej ojczyzny, 

także przez częste i aktywne uczest-

nictwo w projekcie Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej „Historia lokalna”. 

Jego dwujęzyczne teksty o tematyce 

historycznej i samorządowej 

przez wiele lat ukazywały 

się w „Oleskiej Gazecie 

Powiatowej”. 

Gmina Walce
institutioneninstytucje

In der Gemeinde Walzen werden die Worte  

von Pfarrer Tischner verwirklicht, wonach  

im Dialog Gegenseitigkeit entsteht.

In der Gemeinde Walzen werden die Worte von Pfarrer 

Tischner verwirklicht, wonach im Dialog Gegenseitig-

keit entsteht. – Der Bereitschaft zum Dialog kommt 

heute, in einer kulturell so vielfältigen Bevölkerung, eine 

besondere Bedeutung zu, sagt Bürgermeister Bernard 

Kubata. – Multikulturalität verstehen wir als harmonische 

Koexistenz und gegenseitige positive Beeinflussung.

Die Gemeinde unterhält besonders enge Kontakte mit 

Partnern aus Deutschland und Tschechen.Wichtig ist 

auch die Pflege der eigenen Identität. Diesem Ziel dienen 

2 Heimatstuben, die eine im Kulturhaus, die andere in der 

Schule, die den Namen Joseph Eichendorffs trägt.

Besondere Aufmerksamkeit wird den für diesen Mikro-

kosmos so charakteristischen Baudenkmälern geschenkt: 

Kirchen, Schlössern, Kapellen, Denkmälern und Wegekreu-

zen. Allmählich entstehen sie im früheren Glanz wieder. Sie 

wurden in den von der Gemeinde veröffentlichten Alben 

erfaßt und beschrieben: „Wegekreuze und Kapellen im 

polnisch-tschechischen Grenzgebiet“ und „Baudenkmäler 

in natürlicher Umgebung des polnisch-tschechischen 

Grenzgebietes“. Von älteren Bewohnern sammelte man 

dabei Informationen über ihre Herkunft und Geschichte.

Die Gemeinde pflegt intensiv die bestehende sprachliche 

Vielfalt. Vom Kindergarten an wird den Kindern die „Sprache 

des Herzens“ vermittelt. Auf natürliche Weise werden 

diese Aktivitäten in Kontakten mit Partnergemeinden aus 

Deutschland fortgesetzt. Am „Großen deutschsprachigen 

Diktat“ beteiligen sich jedes Jahr mehr als 200 Schüler und 

Schülerinnen aus der ganzen Region.

Enge Kontakte bestehen auch zu der Gemeinde Mala Moravka 

aus Tschechen. Die Bewohner von Walzen nehmen am 

dortigen Ablaßfest teil und begegnen dabei den jetzigen tsche-

chischen und früheren deutschen Bewohnern dieses Ortes.

Walce są gminą,  w której wciela się w życie słowa  

ks. Józefa Tischnera o dialogu, który jest budowaniem 

wzajemności.

– Postawa dialogiczna jest szczególnie ważna we 

współczesnym społeczeństwie kulturowo zróżnicowa-

nym – mówi wójt gminy Bernard Kubata. – Rozumiemy 

tę wielokulturowość jako harmonijne współistnienie 

i wzajemne pozytywne oddziaływanie.

Gmina w sposób szczególny otwiera się na najbliższych 

sąsiadów – Niemców i Czechów. Nie gubiąc przy tym 

własnej tożsamości. Przypominają o niej dwie izby tra-

dycji – w Gminnym Ośrodku Kultury i w szkole noszącej 

imię Josepha Eichendorffa. Przedmiotem szczególnej 

troski są charakterystyczne dla tej małej ojczyzny zabytki: 

kościoły, zamki, kapliczki, pomniki i krzyże przydrożne. 

Są one sukcesywnie przywracane do świetności.

W wydanych przez gminę publikacjach („Przydrożne 

krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko-cze-

skiego” oraz „Zabytki w otoczeniu przyrody pogra-

nicza polsko-czeskiego”) zostały one skatalogowane 

i pokazane w ich obecnym kształcie. Od starszych 

wiekiem mieszkańców udało się też pozyskać wiedzę 

o ich genezie i dziejach.

Gmina troszczy się także o zachowanie wielokulturowej 

tkanki językowej. Od przedszkola dzieci uczą się „języka 

serca”. Naturalną kontynuacją tej działalności edukacyj-

nej są kontakty z partnerskimi gminami w Niemczech 

– wyjazdy, spotkania, poznawanie zwyczajów i stylu 

życia sąsiadów. Chlubą gminy jest organizowane 

w Walcach Wielkie Dyktando Języka Niemieckiego, 

przyciągające ponad 220 uczniów z całego regionu. 

Równie bliskie kontakty utrzymywane są z mieszkań-

cami Malej Moravki w Czechach. Mieszkańcy gminy 

tradycyjnie uczestniczą w tamtejszych uroczystościach 

odpustowych, spotykając się z jej czeskimi i niemiecki-

mi mieszkańcami. 

Gemeinde 
Walzen
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centralne Muzeum  
jeńców Wojennych  
w łambinowicach–opolu

zentrale  
kriegsgefangenenmuseum  

in łambinowice-opole

Muzeum zajmuje się dokumentowaniem i populary-

zowaniem losów jeńców wojennych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem tych, którzy byli przetrzymywani 

– w wyniku różnych wojen – w Lamsdorf (Łambino-

wicach). Ich dzieje rozpoczynają się na długo przed 

II wojną światową (jeszcze w wieku XIX) i kończą się 

w roku 1945. Działający później w Łambinowicach obóz 

pracy dla ludności niemieckiej i śląskiej był niewątpliwie 

skutkiem wojny. Te wszystkie zainteresowania czynią 

Muzeum unikatowym nie tylko w skali Polski.

Placówka zajmuje się działalnością naukową (efektem 

są konferencje i publikacje) oraz edukacyjną, zwłaszcza 

adresowaną do dzieci i młodzieży – a więc pokolenia, 

którego co najwyżej dziadkowie mieli bezpośrednią stycz-

ność z wojną – oraz działalnością popularyzatorską. Jej 

przesłaniem jest ciągłe przypominanie, jak wielkim złem 

jest wojna i jak długo trwają jej negatywne konsekwencje. 

Muzeum pozwala zachować pamięć o losach jeńców 

różnych narodowości więzionych w różnych krajach  

i systemach totalitarnych. I to w sytuacji, gdy coraz 

liczniej odchodzą świadkowie tamtego czasu.

– Staramy się cały czas dawać okazję do swego rodzaju 

„rozmów” między pokoleniami i narodowościami. 

Pozwalają one spojrzeć na historię refleksyjnie, także 

oczami drugiej strony – mówi dr Violetta Rezler-Wasie-

lewska, dyrektor muzeum. – Upamiętnienie ofiar obozu 

powojennego daje szansę do dialogu i refleksji przede 

wszystkim Polakom i Niemcom. Moi poprzednicy mieli 

wielką odwagę, by natychmiast, w 1989 roku, rozpocząć 

badania naukowe powojennego obozu pracy. Dialog  

Polaków i Niemców był drogą do postawienia w tym miej-

scu najpierw pamiątkowej tablicy, potem krzyża, wreszcie 

otwarcia – w 2002 roku – cmentarza ofiar. Trwają prace 

nad wystawą poświęconą temu obozowi.

lamsdorf-oppeln

 as Kriegsgefangenenmuseum in Lamsdorf- 

Oppeln widmet sich der Erforschung der 

Schicksale der Kriegsgefangenen, unter 

besonderen Berücksichtigung der Gefangenen 

des Kriegsgefangenenlagers von Lamsdorf.

Die Geschichte von Lamsdorf als Kriegsgefange-

nenlager begann lange vor Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges (bereits im 19. Jh.) und dauerte bis 

1945. Das Arbeitslager für deutsche und schle-

sische Bewohner der Region, das hier nach Ende 

des Krieges errichtet wurde, ist zweifelsohne als 

Folge des Krieges anzusehen. Diese verschie-

denen Schwerpunkte machen aus dem Museum 

in Lamsdorf eine Einrichtung, die nicht nur  

in Polen Ausnahmecharakter besitzt.

Zu den Aufgaben der Einrichtung gehört auch 

die Erforschung der Kriegsgefangenenproblema-

tik und die Ergebnisse werden bei zahlreichen 

Konferenzen und Symposien diskutiert  sowie 

Bildungsaktivitäten, die sich hauptsächlich an 

Kinder und Jugendliche richten 

– an eine Generation also, 

deren Großväter mit dem  

Krieg konfrontiert waren.  

Das Leitbild des Museums ist 

das Hochhalten der Erinne-

rung an das durch Kriege 

verursachte Übel und seine langfristigen Folgen. 

Das Museum erinnert an das Schicksal  

der Kriegsgefangenen aus verschiedenen 

Völkern und an totalitäre Systeme. Eine neue 

Herausforderung stellt dabei die Tatsache dar, 

daß man dabei immer seltener auf die Unter-

stützung der Zeitzeugen hoffen kann. 

– Wir bemühen uns, generationenübergrei-

fende Gespräche und Begegnungen zwischen 

Angehörigen verschiedener Völker zu animieren. 

Sie erlauben, die Geschichte mit den Augen 

„der anderen“ zu sehen – berichtet Dr. Violetta 

Rezler-Wasilewska, Museumsdirektorin. – Das 

Gedenken an die Opfer des Nachkriegslagers von 

Lamsdorf schafft dagegen Möglichkeiten für ei-

nen deutsch-polnischen Dialog. Meine Vorgänger 

zeigten großen Mut, als sie sofort nach 1989 die 

Erforschung dieses Kapitels der Geschichte von 

Lamsdorf in Angriff nahmen.  

Im Gespräch zwischen Deutschen und Polen 

ging es damals zunächst um die Gedenktafel, 

dann um das Kreuz und schließlich – im Jahr 

2002 – um die Eröffnung des Friedhofs. Die 

Arbeiten an einer Ausstellung, die diesem 

Lager gewidmet wird, dauern an.

Na zdjęciu: Zarząd Muzeum Auf dem Foto : Museumsvorstand



Im reichen Programmangebot des Kulturzentrums von 

Lugnian bildet der seit 20 Jahren veranstaltete Litera-

turwettbewerb „Mit Schlesien per du“ den Höhepunkt. 

Sein Ziel ist das authentische kulturelle Schaffen aus 

ländlichen Regionen einem breiteren Publikum zugänglich 

zu machen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden 

lokale Kultur und Geschichte gefördert und vorgestellt, die 

Lebenswelt der Autoren festgehalten und der Reichtum 

der Schlesischen Mundart und Dialekte dokumentiert.

Das von Krystian Czech geleitete Zentrum unterhält einen 

intensiven Jugendaustausch mit ausländischen Partnern, 

z.B. aus der bayerischen Gemeinde Arnstein, aus anderen 

deutschen Regionen und darüber hinaus auch aus Fran-

kreich und Italien. Gefördert werden diese Maßnahmen 

durch das europäische Programm „Jugend in Aktion“.

– Wenn junge Menschen aus verschiedenen Ländern nach 

Lugnian kommen, nehmen sie uns sehr positiv wahr, sagt 

Krystian Czech. – Unsere Jugendlichen dagegen, indem sie 

unsere Region vorstellen, von den regionalen Gerichten bis 

hin zu unseren Baudenkmälern, lernen die eigene Heimat 

schätzen. Denn sie erkennen – entgegen der geläufigen 

Meinung – daß wir doch etwas bedeutendes anzubieten ha-

ben und gar nicht schlechter als andere sind. Wir gehören 

demselben europäischen Kulturkreis an.

Mit dem restlichen Teil Oberschlesiens, des Teschenes 

Landes und des Olzagebietes jenseits der tschechischen 

Grenze wird das Oppelner Land durch den seit 2 Jahrzehnten 

veranstalteten Gesangwettbewerb „Schlesisches Singen“ 

verbunden. Allein aus der Region Oppeln beteiligen sich 

daran jedes Jahr rund. 200 Sänger und Sängerinnen.

Die Volksgruppe „Silesia“, die im Rahmen des Kulturzen-

trums aktiv ist, pflegt seit 20 Jahren schlesische Tänze und 

Lieder , die sie bereits dem Publikum in mehreren europä-

ischen Ländern sowie in den USA präsentiert hatte.

instytucje institutionen
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W bogatej ofercie ośrodka imprezą sztandarową 

pozostaje mający 20-letną tradycję Regionalny 

Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty” popularyzujący 

autentyczną śląską kulturę środowisk wiejskich. Pro-

muje on kulturę i historię lokalną, utrwala w tekstach 

przestrzeń zamieszkania ich autorów, a jednocześnie 

dokumentuje bogactwo śląskich gwar i dialektów.

Ośrodek kierowany przez Krystiana Czecha bardzo 

intensywnie prowadzi kulturowy dialog z partnerami 

za granicą. Szczególnie poprzez organizowanie wy-

mian młodzieży pozaszkolnej, m.in. z bawarską gmi-

ną Arnstein, ale także z innymi regionami Niemiec, 

Francji i Włoch.  Jest uczestnikiem europejskiego 

programu „Młodzież w działaniu”.

– Kiedy młodzi ludzie z różnych krajów przyjeżdżają 

do Łubnian, postrzegają nas pozytywnie – mówi 

dyrektor ŁOK. – A nasza młodzież, przygotowując 

program pokazujący wizerunek naszego regionu, 

od tańców przez potrawy po zabytki, docenia swoją 

małą ojczyznę, bo widzi, że my w sensie kulturowym 

– wbrew stereotypowi – mamy coś istotnego do 

zaoferowania, że nie jesteśmy gorsi. Należymy do 

tego samego europejskiego kręgu kulturowego.

Wydarzeniem łączącym Śląsk Opolski z całym 

Górnym Śląskiem i Śląskiem Cieszyńskim wraz 

z Zaolziem jest organizowane od dwóch dekad przez 

Łubniański Ośrodek Kultury „Śląskie Śpiewanie”. 

W Łubnianach organizowane są eliminacje rejonowe 

tego konkursu. Bierze w nich co roku udział około 

200 wykonawców z Opolskiego. Śląską muzykę 

ludową pokazuje i promuje także zespół „Silesia”, 

występując od 20 lat, także w różnych krajach euro-

pejskich i w USA. 

Związek skupia w 30 kołach ponad 1500 aktywnych pań. 

Kultywują tradycje śląskiej kuchni, organizują rozgrywki 

sportowe, pikniki rodzinne i wspierają adopcję na odle-

głość. Integrują niemieckie, polskie i śląskie elementy 

kultury. Uczą młodzieży tradycji, organizując pokazy 

kroszonkarstwa, haftu itp.

Okazją do upowszechniania dawnych i nowych przepi-

sów kulinarnych obecnych na Śląsku są mająca wielolet-

nią tradycję doroczna Wystawa Stołów Wielkanocnych 

oraz Kiermasz Jesienny Smaków Domowych. Wielkanoc-

nej ekspozycji towarzyszy zbiórka pieniędzy na transport 

z pomocą dla Polaków mieszkających na Litwie. 

- Stale współpracujemy z kobietami w czeskim Jablon-

kovie – mówi liderka związku Maria Żmija-Glombik. 

– Współżycie Polaków i Czechów na Zaolziu (także mie-

szane małżeństwa) jest bardzo podobne do współpracy 

mniejszości z większością na Śląsku Opolskim.     

Związek jest organizacją mniejszości niemieckiej otwartą 

na wszystkie mieszkanki regionu niezależnie od pocho-

dzenia. Śląskie kobiety współpracują też bliźniaczymi 

organizacjami kobiet w Niemczech, zwłaszcza w Nadre-

nii-Palatynacie.

Kobiety z powiatów Krapkowice i Altenkirchen napisały 

wspólnie dwujęzyczną książkę: „Westerwaldzki wiatr 

spotyka śląskie niebo” prezentującą krajobrazy, zabytki, 

tradycje i przepisy kulinarne z obu powiatów. Kilka razy 

w roku kobiety ze Śląska i z Niemiec organizują wyjazdy 

studyjne na Śląsk Opolski i do Nadrenii. Mieszkają 

wówczas w domach swoich przyjaciółek, co sprzyja 

wzajemnemu poznaniu i przyjaźniom oraz wymianie 

doświadczeń. Panie odwiedziły też wspólnie Parlament 

Europejski.

kulturzentrum 
lugnian

Zum Schlesischen Landfrauenverband gehören über 1500 

Damen, die in 30 lokalen Gruppen aktiv sind. Sie pflegen 

schlesische Kochgewohnheiten, organisieren Sportwett-

kämpfe und fördern internationale Patenschaften. Sie inte-

grieren Elemente deutscher, polnischer und schlesischer 

Kultur, vermitteln alte Traditionen an nachkommende 

Generationen, z.B. .das Malen von Ostereiern oder Sticken.

Alte und neue Kochrezepte aus Schlesien werden alljähr-

lich während der Ausstellung von Ostertischen und des 

Herbstlichen Markts Häuslicher Kost vorgestellt.  

In der Osterzeit wird dabei eine Spendenaktion  

zu Gunsten der in Litauen lebenden Polen organisiert.

Wir kooperieren mit Frauen aus dem tschechischen 

Jablonkov – erzählt die Vorsitzende des Verbandes, Maria 

Żmija-Glombik. Das Zusammenleben von Polen und 

Tschechen im Olzagebiet (darunter Mischehen) erinnert 

an die Zusammenarbeit mit der Mehrheit im Oppelner 

Schlesienn. Darüber hinaus kooperieren schlesische 

Frauen mit ähnlichen Frauenorganisationen aus Deutsch-

land, insbesondere aus Rheinland-Pfalz.

Die Frauen aus den Landkreisen Krappitz (Krapkowice) 

und Altenkirchen verfassten gemeinsam das zweisprachige 

Buch „Der Westerwalder Wind begegnet dem schlesischen 

Himmel“ und schilderten darin Traditionen, Baudenkmäler 

und Kochrezepte aus beiden Regionen. Mehrmals im 

Jahr veranstalten sie Studienfahrten nach Schlesien und 

Rheinland-Pfalz. Sie wohnen dann bei ihren Freundinnen, 

wodurch das Kennenlernen und Erfahrungsaustausch 

gefördert werden. Zusammen besuchten die Damen auch 

das Europäische Parlament. Der Schlesische Landfrauen-

verband ist eine Organisation der deutschen Minderheit, ist 

jedoch offen für alle, ohne Rücksicht auf ihr Herkunft. 



Sie wurde vor mehr als 20 Jahren auf 

Initiative der deutschen Minderheit 

gegründet. In ihren Anfängen gewährte 

sie günstige Kredite für den Ausbau der 

kommunalen Infrastruktur und ermögli-

chte so nach der politischen Wende den 

„zivilisatorischen Sprung“ der Region. 

Bereits in der Mitte der 90er Jahre über-

nahm sie auch 

die Förderung 

der Begegnungs-

stätten und trug 

auf diese Weise 

zur Entfaltung 

der kulturellen 

Aktivitäten der Minderheit bei. 

Zeitgleich setzte sich die Stiftung für die 

Förderung des Wasserwerkbaus und des 

Kanalisationsausbaus ein, die zum Zivi-

lisationsfortschritt und zur Entwicklung 

der Region beigetragen haben.

– Einen Wichtigen Bereich in der 

Tätigkeit der Stiftung bilden Kurse und 

Fortbildungsmaßnahmen für Unterneh-

mer - sowohl in der Region, als auch 

in der Bundesrepublik. Dabei ist es 

gelungen, die sehr zurückhaltende Men-

talität der Handwerker zu überwinden, 

wonach man Investitionen allein aus 

eigenen Mitteln bestreitet. Darlehen und 

Fortbildungsmaßnahmen in Deutschland 

nahmen auch Oppelner Landwirte in 

Anspruch – berichtet der Vorsitzende 

der Stiftung Arnold Czech.

Eine besondere Rolle spielte die Stiftung 

während des Jahrtausendhochwassers 

im Jahr 1997, als Hilfsmittel in Höhe von 

rund 10 Mio. Zl. gewährt wurden.

In Zusammenarbeit mit deutschen 

Partnern – dem Deutschen Roten 

Kreuz und dem Lazarus Verein – ist die 

Stiftung auch an vielfältigen karitativen 

Aktivitäten beteiligt.

Fundacja rozwoju Śląska 
oraz Wspierania inicjatyw 
lokalnych 

stiftung für die entwicklung 
schlesiens und Förderung  

lokaler initiativen
Fundacja powstała ponad 20 lat temu z inicjatywy  

mniejszości niemieckiej. Już w połowie lat 90. wzięła na 

siebie wspieranie domów spotkań, przyczyniając się do 

rozwoju działalności kulturalnej mniejszości. 

W tym samym czasie Fundacja wspierała proces budo-

wania wodociągów i kanalizacji, przyczyniając się do 

cywilizacyjnego rozwoju regionu. Ważnym aspektem jej 

działalności stały się szkolenia i kursy dla przedsiębior-

ców – zarówno w regionie, jak i w Niemczech. 

– Dla wielu mikro, małych i średnich firm – wywo-

dzących się i z większości i z mniejszości – Fundacja 

była pierwszą instytucją która udzieliła im pożyczek 

i to w sposób niezbiurokratyzowany. Tak pozyskane 

pieniądze przyczyniały się do dynamicznego rozwoju 

wielu przedsiębiorstw w regionie. Udało się przełamać 

mentalność rzemieślników polegającą na inwestowaniu 

wyłącznie z własnych oszczędności. Z pożyczek i szko-

leń za granicą korzystali także opolscy rolnicy – mówi 

prezes FRŚ Arnold Czech.

Szczególną rolę Fundacja odegrała podczas „powodzi 

tysiąclecia” w 1997 r., rozdając zapomogi w łącznej wy-

sokości ok. 10 mln zł. Z pomocą partnerów w Niemczech 

– Czerwonego Krzyża i Lasarus Verein – Fundacja włącza 

się aktywnie w różnoraką działalność dobroczynną.

Powołanie przez Fundację  Domu Europejskiego 

przyczyniło się do wzrostu poparcia w regionie dla inte-

gracji Polski z Unią Europejską. Pomogła ona przenieść 

do regionu dobre doświadczenia europejskie. Jedną 

z takich inicjatyw było utworzenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

orGanizacje pozarządoWenicHtreGierunGsorGanisationen

Das von der Stiftung ins Leben gerufene 

Europäische Haus hatte in der Region 

mit Erfolg für den Beitritt Polens in 

die EU geworben. Europäische Best-

Practice-Beispiele sind mit ihrer Hilfe in 

die Region transferiert worden. Eines 

davon war das Berufsbildungszentrum 

in Kandrzin-Cosel.



Działają w Opolu i w regionie od 21 lat pod kierunkiem prezesa 

Eugeniusza Brudkiewicza (na zdjęciu poniżej). Współpracują 

z partnerami w krajach na wschód od Bugu – Rosją, Litwą, 

Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem i Mołdawią. Przygotowywane 

przez stowarzyszenie publikacje, sympozja i rozmowy przyczy-

niają się do lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia między 

społeczeństwami. Biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie”  

– przybliżający te kraje czytelnikom w Polsce – ukazał się  

już w 90 dwustustronicowych tomach.

Organizowany w 2010 Rok Rosji przyniósł ponad 40 imprez 

biznesowych i kulturalnych. Pod auspicjami Stowarzyszenia  trwa 

obecnie Rok Mołdawii. Stowarzyszenie organizuje – wraz z uczel-

niami, bibliotekami i muzeami – konferencje naukowe. Wyrazem 

zainteresowania przez to środowisko wielokulturowością było 

przygotowanie konferencji – zakończonej wydaniem książki  

„Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi  

i Ukrainie”. Podobne sympozjum zorganizowano też na Ukrainie.

Aby pomóc we wzajemnym zrozumieniu trudnej wspól-

nej historii Stowarzyszenie wydało m.in. publikację: 

„Ekonomiczna droga współpracy między Polską 

a Rosją”  z udziałem uczonych z obu krajów. 

Organizuje ono wyjazdy kresowian, na Ukrainę oraz 

wymianę młodzieży i współpracę opolskich oraz ro-

syjskich i ukraińskich uczelni i szkół. Inspiruje 

samorządowe partnerstwa. Przygotowuje 

m.in. Olimpiadę Języka Rosyjskiego, kolejne 

edycje Konkursu Czterech Języków w Kę-

dzierzynie-Koźlu oraz konkurs recytatorski 

„Poezja i proza na wschód od Bugu”.

stowarzyszenie  
Współpracy polska-Wschód 
oddział w opolu
Der Verein arbeitet in Oppeln und der gesamten 

Region seit 21 Jahren unter der Leitung von 

Eugeniusz Brudkiewicz (bild unten).  Seine 

Partner kommen aus Ländern östlich des Bug 

– aus Rußland, Litauen, der Ukraine, Belarus, 

Kasachstan und Moldawien. Die vom Verein 

herausgegebenen Veröffentlichungen, Konfe-

renzen und Diskussionen fördern das gegensei-

tige Kennenlernen und Verständnis zwischen den 

Völkern. Bisher sind 90 Nummern des 200 Seiten 

zählenden Bulletins „Ze Wschodu i o Wschodzie“ 

(„Vom Osten und über den Osten“) erschienen.

Das „Rußlandjahr“, das 2010 veranstaltet 

wurde, brachte mehr als 40 Veranstaltungen mit 

Vertretern von Wirtschaft und Kultur. Zur Zeit, 

bis Ende 2013, läuft noch das „Moldawienjahr“.

In Zusammenarbeit mit Hochschulen, Bibliotheken 

und Museen veranstaltet der Verein Konferenzen 

und Symposien. Eines davon mit dem Titel „Multi-

kulturalität im Oppelner Schlesien, Litauen, Belarus 

und Kasachstan“ war dem Zusammenleben 

diverser ethnischer Gruppen gewidmet.

Um die gemeinsame, schwierige Geschichte bes-

ser zu verstehen, gab der Verein das Buch „Der 

ökonomische Weg zur Zusammenarbeit zwischen 

Rußland und Polen“ heraus, an dem polnische 

und russische Wissenschaftler mitwirkten.

Der Verein organisiert Reisen in die Ukraine 

für frühere Bewohner Ostpolens, die ihre alte 

Heimat besuchen möchten, Austauschmaß-

nahmen für Jugendliche und fördert 

Kontakte zwischen Hochschulen 

und Kommunen. Im Programm 

befindet sich auch die Russi-

scholympiade, der „Vierspra-

chenwettbewerb“ und der 

Poesiewettbewerb  „Dichtung 

und Prosa jenseits des Bug“.

Verein zur Förderung 
der zusammenarbeit 
zwischen polen  
und dem osten

laureaci 
MostóW dialoGu  
2010

orGanizacje pozarządoWe

W kategorii Instytucje:

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

W kategorii Organizacje Pozarządowe:

Caritas Diecezji Opolskiej

W kategorii Ludzie:

Pastor Henryk Schröder

Laureatami nagród specjalnych  

ZŁOTE MOSTY DIALOGU 2010 zostali: 

dr Helmut Kohl, Kanclerz Republiki 

Federalnej Niemiec w latach 1982-1998 

oraz Tadeusz Mazowiecki, Premier  

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  

w latach 1989-1990. 

W uzasadnieniu swojego wyboru Kapituła 

Mostów Dialogu 2010 podkreślała, iż 

oba Złote Mosty Dialogu 2010 zostały 

przyznane prawdziwym budowniczym 

„mostów porozumienia” za ich wyjątkowe 

osobiste zaangażowanie w polsko- 

niemieckie pojednanie. 

In der Kategorie Institution:

Das Kultur- und Sportzentrum in Guttentag

In der Kategorie Nichtregierungsorganisation:

Der Caritas der Diözese Oppeln

In der Kategorie Personen:

Pastor Henryk Schröder

Preisträger der besonderen Auszeichnung  

GOLDENE BRÜCKE DES DIALOGS 2010 waren 

Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesre-

publik Deutschland in den Jahren 1982-1998, 

und Tadeusz Mazowiecki, Premierminister der 

Republik Polen in den Jahren 1989-1990. 

In der Begründung für diese Wahl betonte das 

Jurorenkomitee der BRÜCKEN DES DIALOGS 

2010, dass beide GOLDENEN BRÜCKEN DES 

DIALOGS 2010 an wahrliche Erbauer der 

"Brücken der Verständigung" und somit für ihr 

einzigartiges persönliches Engagement in der po-

lnisch-deutschen Versöhnung verliehen wurden. 

die Brücke  
des dialoGs 2010  

erHielt

2010
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Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i nie-

mieckie organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie 
Domu z udziałem Prezydenta Republiki Federalnej 

Niemiec prof. dr. Romana Herzoga oraz – w imieniu 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – 

prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej Kancelarii 
Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
ma na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatel-

skiego, rozwijanie dobrych stosunków polsko-
-niemieckich w oparciu o postanowienia Traktatu 

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
 z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec, propago-
wanie międzynarodowych standardów ochrony 

praw mniejszości narodowych, dialog interkultu-
rowy między mniejszością a większością, dialog 
o znaczeniu i roli wielokulturowego dziedzictwa 

dla rozwoju regionalnego, decentralizację i rozwój 
samorządności, wreszcie – wspieranie pogłębionej 

integracji Polski z Unią Europejską. Kooperacja 
partnerów polskich i niemieckich w ramach Domu 

bierze swój początek z pięcioletniej działalności 
w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta.  

Główna siedziba Domu znajduje się w Gliwicach, 
a w 2002 r. zostało otwarte jego opolskie biuro.  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje 
projekty edukacyjne i informacyjne typu: konferencje, 

seminaria, wystawy, szkolenia, warsztaty, wyjazdy 
informacyjne, publikacje, konkursy itp. Adresatami 

i partnerami tych działań są samorządy terytorialne, 
organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość 

niemiecka, dziennikarze, środowiska nauki, polityki, 
kultury. Przedsięwzięcia  adresowane do i realizowa-
ne we współpracy z młodzieżą zajmują priorytetowe 

miejsce w naszej działalności. 

Das Haus der Deutsch-Polnischen  
Zusammenarbeit
wurde nach polnischem Recht als gemeinnütziger, 
einge tragener Verein gegründet und wird bilateral von 
polnischen und deutschen Organisationen und Instituti-
onen gemein sam getragen. Die feierliche Eröffnung des 
Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit fand 
in Anwesenheit des Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland Herrn Prof. Dr. Roman Herzog und stell-
vertretend für den Präsidenten der Republik Polen Frau 
Prof. Danuta Hübner, der Chefin der Präsidentenkanzlei, 
am 17.02.1998 statt.
Auf der Basis des Vertrags zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Republik Polen über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit 
vom 17.06.1991 verfolgt das Haus folgende Ziele: Stär-
kung der zivilen Bürgergesellschaft und der deutschen 
Minderheit, Aufbau und Vertiefung freundschaftlicher 
deutsch-polnischer Beziehungen, interkultureller Dialog 
zwischen Minderheit und Mehrheit, Diskussion über die 
Rolle des vielfältigen kulturellen Erbes für die Regio-
nalentwicklung, Dezentralisierung und Entwicklung der 
kommunalen Selbstverwaltung und nicht zuletzt die 
Förderung der tiefer gehenden EU-Integration Polens. 
Die Kooperation deutscher und polnischer Partner im 
Rahmen des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit geht auf die fünfjährige Arbeit des Büros 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Schlesien zurück. Der 
Hauptsitz des Hauses befindet sich in Gliwice/Gleiwitz. 
Im Jahre 2002 wurde die Oppelner Zweigstelle des 
Hauses eröffnet.
Das Haus realisiert Bildungs- und Informationsprojekte in 
Form von Konferenzen, Seminaren, Ausstellungen, Schu-
lungen, Workshops, Informations- und Bildungsreisen, 
Publikationen, Preisausschreiben. Unsere Projekte richten 
sich an Vertreter der kommunalen und regionalen Selbst-
verwaltung, Nichtregierungsorganisationen, Jugendliche, 
die deutsche Minderheit, Journalisten, wissenschaftliche, 
politische und kulturelle Kreise. Vor allem den für Jugend-
liche und gemeinsam mit ihnen realisierten Projekten wird 
in unserer Arbeit ein besonderer Stellenwert eingeräumt.


