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... Dom dla Niemców, Polaków oraz innych przyjaciół  
i sąsiadów, który służy dialogowi o tym, skąd pochodzimy, 
gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ...

Roman Herzog, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 1994 – 1999  
podczas uroczystości otwarcia Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Naszym celem od zawsze jest przyczynianie 
się do wzajemnego zrozumienia różnych grup 
ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk 
ma tylko jedną przyszłość: wspólną. Wszystko, 
co dzieje się na Śląsku, w Polsce, Niemczech 
i Europie w równym stopniu dotyczy każdej 
grupy tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy 
obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać 

szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich. Właśnie tutaj 
realizujemy projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosun-
ków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości 
narodowych, rozwoju lokalnego oraz regionalnego w kontekście 
obecności Polski w Unii Europejskiej.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN) jest pierwszym 
związkiem stowarzyszeń i ponadpartyjną inicjatywą polskich i nie-

mieckich organizacji, które połączyły swoje doświadczenia 
i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie zgodnie 
z zasadą „siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie 
zdziałać więcej”. Współpracujemy z instytucjami i organi-
zacjami nie tylko z Polski i Niemiec, ale też z innych krajów 
europejskich. Mamy swoje biura w Gliwicach i Opolu. 

DOM WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ

Zespół DWPN przed biurem w Gliwicach / HDPZ Team vor 

dem Büro in Gleiwitz
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... ein Haus für Deutsche, Polen und andere Freunde 
und Nachbarn, das dem Gespräch darüber dienen soll, 
woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir 
gehen ...

Roman Herzog Präsident der Bundesrepublik Deutschland von 1994 bis 1999,  
in seiner Ansprache anlässlich der Eröffnung des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit

Unser Ziel war von Anfang an, die Förderung des gegenseitigen 
Verständnisses verschiedener Bevölkerungsgruppen füreinander. 
Dabei waren wir stets davon überzeugt, dass Schlesien nur eine 
Zukunft hat, eine gemeinsame Zukunft. Was in Schlesien, in Polen, 
in Deutschland und in Europa geschieht, wirkt sich gleichermaßen 
auf alle hier lebenden Gesellschaftsgruppen aus. Als multikulturelle 
Grenzregion wird Schlesien in den deutsch-polnischen Beziehun-
gen immer eine besondere Rolle spielen. Genau hier führen wir Bil-
dungs- und Informationsprojekte mit den Themenschwerpunkten: 
deutsch-polnische Beziehungen, interkultureller Dialog, Aufbau der 
Zivilgesellschaft, Förderung der Minderheitenrechte sowie regiona-
le und lokale Entwicklung im Kontext der EU-Mitgliedschaft Polens 
durch.

Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) ist der 
erste Trägerverein und eine parteiübergreifende Initiative polnischer 
und deutscher Organisationen, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse, 
ihre finanziellen und menschlichen Ressourcen zusammengeführt 
haben und dabei der Devise: „gemeinsam sind wir stark und können 
mehr erreichen“ folgen. Dabei arbeiten wir nicht nur mit Organisatio-
nen und Institutionen aus Deutschland und Polen, sondern auch aus 
anderen europäischen Ländern zusammen. Unsere Büros befinden 
sich in Gleiwitz und in Oppeln.

HAUS DER DEUTSCH-
POLNISCHEN 

ZUSAMMENARBEIT

Zespół DWPN Opole / Team HDPZ Oppeln
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Założenie DWPN

Gründung des HDPZ

NASZA HISTORIA | UNSERE GESCHICHTE

1998

1998

1999

 
Otwarcie 

Centrum Europejskiego

Eröffnung  
des Europa-Zentrums

1999

2002

 
Otwarcie  

biura w Opolu

Eröffnung  
des Oppelner Büros

2002
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Utworzenie Centrum 
Badań Mniejszości 

Niemieckiej
Złoty Laur Umiejętności  
i Kompetencji dla DWPN

Das HDPZ wird mit 
dem „Goldenen 

Lorbeer für Fähigkeiten 
und Kompetenzen“ 

ausgezeichnet

Gründung  
des Forschungszentrums 
der Deutschen Minderheit

20152012

2012 20152009

Przeniesienie 
biura w Gliwicach 

na ulicę Bojkowską 37

Umzug des Gleiwitzer 
Büros auf die 

Bojkowska Straße 37

2009
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DO TEJ PORY:  
3 DODRUKI,  

PONAD 7 TYSIĘCY 
EGZEMPLARZY 

PUBLIKACJI

BIS DATO: GAB ES 
3 NACHDRUCKE 
UND ÜBER 7.000 
EXEMPLARE DER 

PUBLIKATION

Ważne miejsce w naszej działalności zajmu-
ją projekty wydawnicze i wystawiennicze 
służące zachowaniu, wydobyciu i prezenta-
cji dziedzictwa kulturowego oraz wielowąt-
kowych często zapomnianych, bądź pomija-
nych dziejów Górnego Śląska i okolic. 

„Historia Górnego Śląska. Polityka, go-
spodarka i kultura europejskiego regionu”  

to owoc wieloletniej pracy naukowców i ekspertów z Polski,  
Niemiec i Czech. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny świato-
wej polscy, niemieccy oraz czescy historycy podjęli próbę możliwie 
szerokiego opracowania spornej historii tego regionu o wielokultu-
rowych tradycjach i powikłanych tożsamościach. Publikacja ta jest 
synteza europejskiej historii Górnego Śląska.

„Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie zapisane w pamięci” 
to wystawa, która ma zachować od zapomnienia ludzkie histo-
rie. Powstała dzięki relacjom 48 osób z różnych regionów Polski: 
Górnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur. Udostępnione przez 
nich pamiątki, zdjęcia i dokumenty, a przede wszystkim nagrane 
w formie audio i wideo ujmujące wypowiedzi świadków historii 
i członków ich rodzin, przedstawiają na szerokim tle historycznym, 
kulturowym i społecznym nieporuszone dotąd wątki. Scenariusz 
wystawy obejmuje, oprócz wojennych szlaków byłych członków 
Wehrmachtu, środowisko dorastania, czasy dzieciństwa i młodo-

ści, powroty z wojen i życie 
w nowej rzeczywistości.

HISTORIA

Publikacja  

Historia Górnego Śląska 

Publikation  

Geschichte Oberschlesiens

Wielokulturowa przestrzeń Górnego Śląska stwarza szereg moż-
liwości do odkrywania i  kreatywnej prezentacji spuścizny oraz 
dziedzictwa kulturowego regionu, a  tym samym do działania  
na rzecz tożsamości kulturowej jego mieszkańców. Bogactwo hi-
storyczno-kulturowe Górnego Śląska wpływa także na różnorod-
ność naszych projektów. 
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und tschechische Historiker den Versuch 
unternommen, die umstrittene Geschichte 
dieser Region mit multikulturellen Traditio-
nen und komplizierten Identitäten gemein-
sam aufzuarbeiten. Diese Publikation stellt 
eine Synthese der europäischen Geschich-
te Oberschlesiens dar.

Das Ziel der Ausstellung „Der Großvater 
aus der Wehrmacht. Zeitzeugen erinnern 

sich“ ist es die Geschichte dieser Menschen vor dem Vergessen 
zu bewahren. Sie entstand dank Zeitzeugenaussagen von 48 Per-
sonen aus verschiedenen Regionen Polens: Oberschlesien, Pom-
mern, Ermland und den Masuren. Die Zeitzeugen und ihre Famili-
enangehörigen stellten ihre Andenken, Fotos und Dokumente zur 
Verfügung. Insbesondere die erzählten Geschichten, die als Audios 
und Videos aufgenommen wurden, zeigen bis dahin noch nicht an-
gesprochene Aspekte vor einem breiten historischen, kulturellen 
und sozialen Hintergrund. Die Ausstellung umfasst, neben den 
Kriegsrouten der ehemaligen Wehrmachtssoldaten auch das Um-
feld, in dem sie aufgewachsen sind, ihre Kindheit und Jugendzeiten, 
die Rückkehr aus dem Krieg und schließlich das Leben in der neuen 
Nachkriegsrealität.  

Besonders wichtig dabei 
sind Publikationen und 
Ausstellungsprojekte, mit 
denen das kulturelle Erbe 
entdeckt, bewahrt und prä-
sentiert wird. Besondere 
Berücksichtigung findet da-
bei das regionale deutsche 
Kulturerbe und die ereig-
nisreiche, oft vergessene 
oder verdrängte Geschichte 
Oberschlesiens und seiner 
Umgebung. 

Das Buch „Geschichte Ober-
schlesiens. Politik, Wirt-
schaft und Kultur einer 
europäischen Region” ist 
das Ergebnis jahrelanger  
Bemühungen von Wissen-
schaftlern und Experten 
aus Polen, Deutschland und 
Tschechien. Zum ersten Mal 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
haben polnische, deutsche 

GESCHICHTE

Die kulturelle Vielfalt Oberschlesiens bietet diverse zahlreiche Mö-
glichkeiten das kulturelle Erbe der Region innovativ zu erschließen, 
auf kreative Art und Weise zu vermitteln und damit die Grundlage für 
die Entwicklung einer kulturellen Identität der hier lebenden Men-
schen zu schaffen. Der historische und kulturelle Reichtum Ober-
schlesiens zeigt sich in der Vielfalt unserer Projekte.
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2010

Instytucja LudzieOrganizacja  
Pozarządowa

KATEGORIA: KATEGORIA:KATEGORIA:

stworzenie otwartej płaszczyzny wy-
miany poglądów i doświadczeń i przy-
wracamy wielkokulturowy charakter 
Górnego Śląska. Poprzez niepowtarzal-
ne spotkania z ludźmi, muzyką i filmem 
odkrywamy i przywracamy wielokultu-
rowy charakterze Górnego Śląska.

Nasz plebiscyt Mosty Dialogu ma na celu pokazanie i uhonoro-
wanie w przestrzeni publicznej organizacji pozarządowych, insty-
tucji i ludzi, którzy od lat żyją ideą kulturowej różnorodności i wie-
lojęzyczności, propagowania wiedzy o regionie i jego walorach i tę 
ideę wprowadzają w czyn. Laureaci ostatnich edycji utwierdzają 
nas w przekonaniu, iż dialog polsko-niemiecki umacnia się i bu-
duje wciąż od nowa.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest uświadamianie potrze-
by prowadzenia oraz wspieranie dialogu międzykulturowego, który 
ma na celu propagowanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji. 

„HAUSbesuche – Spotkania DOMowe” to projekt prezentują-
cy dokonania w przestrzeni kultury i sztuki . Naszymi gośćmi są 
twórcy i artyści, którzy działają po obu stronach granicy. Nadrzęd-
nym zadaniem tego projektu jest przybliżenie tematyki wspólnej, 

KULTURA

Laureaci plebiscytu Mosty Dialogu 

Złote Mosty 
Dialogu

KATEGORIA:

W regionie z europejskim doświadczeniem kulturowej różnorodności 
i  wielojęzyczności, promowanie wielokulturowości stanowi nieod-
łączny element budowania europejskiego społeczeństwa obywatel-
skiego, otwartego na poznanie doświadczeń historycznych i kulturo-
wych, które kształtowały i wciąż kształtują Górny Śląsk.

Tadeusz  
Mazowiecki

Helmut  
Kohl

Dobrodzieński 
Ośrodek Kultury 
i Sportu

Pastor  
Henryk Schröder

Caritas Diecezji 
Opolskiej 
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Mosty dialogu / 

Brücken des Dialogs

Spotkania DOMowe /  

HAUSbesuche

Rowerowa gra miejska „Na tropie Horsta“ /  

Fahrrad Stadtrallye „Auf den Spuren Horst Bieneks“
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Spotkania DOMowe /  

HAUSbesuche 
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Institution MenschenNichtregierungs-
organisation

KATEGORIE: KATEGORIE:KATEGORIE:

Die Anregung und Gestaltung des interkulturellen Dialogs als Mit-
tel zu gegenseitigem Verständnis und Toleranz ist eine der Priori-
täten unserer Projektarbeit.

Das Projekt HAUSbesuche - Spotkania DOMowe präsentiert her-
ausragende Vertreter sowohl der deutschen als auch der polnischen 
Kultur und Kunst. Zu unseren Gästen gehören Schaffende und Künst-
ler, die in den beiden Ländern tätig sind. Dieses Projekt dient in erster 
Linie dazu, gemeinsame Themen näher zu bringen und einen offenen 

Raum für den Austausch von Mei-
nungen und Erfahrungen zu schaffen. 
Durch einzigartige Begegnungen mit 
Menschen, Musik und Film lassen wir 
den multikulturellen Charakter Ober-
schlesiens immer wieder in einem 
neuen Licht erscheinen.

Unser Plebiszit Brücken des Dialogs würdigt und ehrt Nichtre-
gierungsorganisationenen, Institutionen und Menschen, die seit 
Jahren die kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit pflegen und 
das Wissen über die Region verbreiten. Die Gekürten der letzten 
Preisverleihungen bekräftigen uns in der Überzeugung, dass der 
deutsch-polnische Dialog immer stärker wird und sich immer wie-
der erneuert.

KULTUR

 Gewinner des Plebiszits Brücken des Dialogs

Goldene Brücken 
des Dialogs

KATEGORIE:

2013

Die Förderung kultureller Diversität ist in einer europäischen Region der 
Vielfalt und Mehrsprachigkeit, ein wichtiger Beitrag zum Aufbau der eu-
ropäischen Zivilgesellschaft als einer Gesellschaft, die offen für unter-
schiedliche historische und kulturelle Erfahrungen ist, die Oberschlesien 
in der Vergangenheit geprägt haben und sie bis heute noch prägen.

Arcybiskup 
Alfons Nossol

Kurt  
Beck

Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach 
-Opolu

Fundacja Rozwoju 
Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych

Bernard  
Kus
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DO TEJ PORY:  
8 EDYCJI PROJEKTU, 
PONAD 200 
UCZESTNIKÓW, 
PONAD 300 RELACJI

BIS DATO:  
GAB ES 8 EDITIONEN 
DES PROJEKTS, ÜBER 
200 TEILNEHMER  
UND 300 INTERVIEWS

Archiwum Historii Mówionej

Archiv der erzählten Geschichte
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EDUKACJA 

Nieprzypadkowo przedsięwzięcia adresowane do i realizowane we 
współpracy z młodzieżą i na rzecz jej rozwoju oraz edukacji w duchu 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji i  świado-
mości własnego dziedzictwa historycznego oraz kulturalnego zaj-
mują priorytetowe miejsce w naszej działalności.

Nasze projekty to wkład w edukację hi-
storyczną młodzieży. Archiwum Historii 
Mówionej nie mogłoby powstać i rozwijać 
się bez dwóch grup: młodych ludzi, którzy 
poświęcają swój wolny czas na odkry-
wanie historii swojej małej ojczyzny oraz 
świadków czasu, którzy znajdują czas 

i niejednokrotnie również wewnętrzną siłę, żeby opowiedzieć mło-
dym ludziom o trudnych momentach swojego życia. Jest to niepo-
wtarzalna lekcja historii, kształtująca tożsamość oraz poszerzająca 
wiedzę nie tylko o historii regionu, ale także o historii dwóch państw: 
Polski i Niemiec w kontekście regionalnym i europejskim. 

Dwujęzyczność to wielka szansa i niesamowity potencjał, dlatego 
język niemiecki na Górnym Śląsku nie powinien być wyłącznie do-
meną mniejszości niemieckiej. W regionie, który od zawsze określa-
ny był tyglem kulturowym, operowanie dwoma językami to nie tylko 
wyraz wielokulturowości, ale możliwość rozwoju i odnalezienia wła-
snego miejsca na świecie. Ucząc się języków, zyskujemy możliwości, 
a to otwiera szansę na realizację marzeń, które wcześniej były nie-
osiągalne. Poznawanie drugiego języka, używanie go w kontaktach 
międzyludzkich ma kluczowe znaczenie dla budowania więzi między 
mniejszością niemiecką oraz większością polską. Promowanie dwu-
języczności jako fenomenu społeczno-kulturowy jest zadaniem na-
szego projektu Bilingua – łatwiej z niemieckim! 
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BILDUNG

Bilingua – łatwiej z niemieckim! /  

Bilingua. - einfach mit Deutsch!

Unsere Projekte leisten einen Beitrag zur historischen Bildung. Das Archiv 
der erzählten Geschichte könnte die Jugendlichen, die ihre Freizeit der Ent-
deckung der Geschichte ihrer kleinen Heimat widmen und ohne Zeitzeu-
gen, die Zeit und innere Kraft finden, um den Jugendlichen über schwie-
rige Momente ihres Lebens zu erzählen. Es ist eine einzigartige Form der 
Geschichtsvermittlung, die den Teilnehmern ermöglicht sich ihrer eigenen 
Identität besser bewusst zu werden. Zugleich erweitern sie dabei sowohl 
ihre Kenntnisse über die Regionalgeschichte als auch über die deutsch-pol-
nische Geschichte im regionalen und europäischen Kontext. 

In einer Region, in der zahlreiche Kulturen aufeinandertreffen, ist der zwei-
sprachige Spracherwerb nicht nur ein Zeichen der Multikulturalität, sondern 
auch die Möglichkeit der Eigenentwicklung und der Bestimmung der eige-
nen Identität. Der Erwerb einer zweiten Sprache und das Verwenden die-
ser in zwischenmenschlicher Kommunikation hat eine besondere Bedeu-
tung beim Aufbau einer Bindung zwischen der deutschen Minderheit und 
der polnischen Mehrheit. Als sozio-kulturelles Phänomen steht deshalb 
die Zweisprachigkeit im Zentrum unseres Projekts Bilingua – einfach mit 
Deutsch!

Im Vordergrund unserer Tätigkeit stehen Projekte und Veranstaltungen, die sich an Jugendliche richten. 
Sie unterstützen die Entwicklung und Weiterbildung im Geiste der europäischen Zivilgesellschaft und 
Toleranz und das Bewusstsein für das eigene historische und kulturelle Erbe. 
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Bilingua – łatwiej z niemieckim! /  
Bilingua – einfach mit Deutsch!
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DO TEJ PORY:  
16 EDYCJI 
PROJEKTU, 
PONAD 700 
UCZESTNIKÓW

Dzięki cyklowi spotkań Rozmowy o Europie, Polsce i Niemczech 
stworzyliśmy regionalną, a zarazem europejską płaszczyznę dia-
logu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. 

Z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej 
i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, 
a także o fascynacji Europą i ideą Wspólnej Europy. Dotykamy 
najbardziej aktualnych tematów, świadomi wyzwań politycznych, 
społecznych i gospodarczych, które stoją przed nami.

Wspólnej budowie europejskiego regionu i Europy sprzyjają takie 
inicjatywy, jak realizowany przez nas od 2006 roku Młodzieżowy 
Szczyt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Projekt opiera się 
na wyjazdach studyjnych młodzieży w ramach trójstronnego po-
rozumienia między Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-
-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji. Jest 
to niesamowita okazja, by spotkać się z rówieśnikami z innych kra-
jów, poznać ich opinie oraz doświadczenia. 

REGION W EUROPIE

Budowanie dobrych stosunków polsko-niemieckich, wspieranie dalszej in-
tegracji Polski z Unią Europejską, kształtowanie społeczeństwa obywatel-
skiego oraz rozwijanie współpracy europejskich regionów to nasze zadania 
realizowane w szczególnym regionie Europy – na Górnym Śląsku.
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Rozmowy o Europie /   

Gespräche über Europa
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BIS DATO:  
GAB ES 16 
PROJEKTEDITIONEN 
UND ÜBER 700 
TEILNEHMER

Mit der Reihe Gespräche über Europa, über Deutschland und über 
Polen haben wir eine regionale und zugleich europäische Plattform 
für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch geschaffen. Mit den 
eingeladenen Gästen sprechen wir über Europa, über die Europäi-
sche Union, ihre Bewohner, über Europapolitik, über Wirtschaft und 
Kultur sowie über die Faszination von Europa und der Idee eines 
gemeinsamen Europas. Wir befassen uns mit aktuellen politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen und Herausforde-
rungen. 

Die Gestaltung einer europäischen Region und eines gemeinsa-
men Europas wird auch durch Initiativen, wie den regionalen Ju-
gendgipfel des Weimarer Dreiecks, der seit 2006 gefördert wird. 
Dieser bietet Studienauf-enthalte im Rahmen des dreiseitigen 
Abkommens zwischen der Woiewodschaft Schlesien, dem nörd-
lichen Nordrhein-Westfalen sowie der Region Nord-Pas de Calais 
in Frankreich. Es ist eine einmalige Gelegenheit, sich mit Gleich-
altrigen aus anderen Ländern zu treffen und ihre Meinungen und 
Erfahrungen kennenzulernen.

REGION IN EUROPA

Der Aufbau guter deutsch-polnischen Beziehungen, die Unterstützung 
einer weiter andauernden europäischen Integration Polens, die Entwick-
lung der Zivilgesellschaft und Selbstverwaltung sowie die Förderung der 
Zusammenarbeit der europäischen Regionen sind die Aufgaben des Hau-
ses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, die in dieser besonderen 
europäischen Region – in Oberschlesien – verwirklicht werden. 

Rozmowy o Europie /   

Gespräche über Europa
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Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw w na-
szym regionie, poświęcona tematyce polsko-niemieckiej oraz 
szeroko pojętej problematyce Górnego Śląska, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru o wielokul-
turowej tradycji. Ten projekt to swoiste forum, w ramach które-
go spotykają się i dyskutują mieszkańcy regionu, przedstawiciele 
mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście 
z zagranicy. Seminaria to doskonała okazja do otwartej wymiany 
poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania 
odmienności poglądów. 

Od marca 2015 roku realizujemy projekt Centrum Badań Mniej-
szości Niemieckiej. Jego zadaniem jest podejmowanie problemów 
badawczych dotyczących Niemców w Polsce w okresie powojen-
nym oraz gromadzenie archiwaliów, dokumentów, wspomnień 
świadków czasu. Podstawę podjęcia działań stanowi jeden z za-
pisów polsko-niemieckiego Wspólnego Oświadczenia Okrągłego 
Stołu z 2011 roku, dotyczący „utworzenia (…) komórki, która dzia-
łając na bazie naukowej podejmie i będzie koordynowała badania 
dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturo-
wego”. Wsparcie merytoryczne zapewnia Rada Naukowa złożona 
z zajmujących się tą problematyką przedstawicieli świata nauki 
i liderów mniejszości niemieckiej.

NAUKA

Seminarium Śląskie 

Schlesienseminar

Nasza działalność naukowa oraz badawcza oscyluje wokół za-
gadnień związanych z polsko-niemiecką historią regionu i jego 
mieszkańców. Inicjujemy i koordynujemy szeroko rozumiane stu-
dia regionalne, uwzględniając kontekst polityczny, gospodarczy, 
społeczny i kulturowy Górnego Śląska. Organizujemy seminaria 
i konferencje, które służą wymianie myśli na temat najważniej-
szych kwestii górnośląskich, polsko-niemieckich i europejskich.
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einer Stelle im Rahmen der Organisationen der deutschen Minder-
heit, die auf wissenschaftlicher Basis Forschungen zur deutschen 
Minderheit, deren Geschichte und kulturellem Erbe in die Wege leiten 
und koordinieren könnte“, betrifft. Für die inhaltliche Betreuung ist 
ein wissenschaftlicher Rat zuständig, der aus Wissenschaftlern und 
Führungspersonen der deutschen Minderheit besteht.

Das Schlesienseminar ist eine der wichtigsten Veranstaltungen in 
unserer Region, die sich der deutsch-polnischen Thematik widmet 
und dabei insbesondere die Problematik Oberschlesiens mit ihrer 
besonderen regionalen Spezifik als Gebiet multikultureller Tradi-
tion berücksichtigt. Dieses Projekt bildet ein Forum, auf dem sich 
Einwohner der Region, darunter Vertreter der deutschen Minder-
heit, der polnischen Mehrheit sowie ausländische Gäste treffen und 
diskutieren. Die Seminare bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit 
dazu, sich in einer von gegenseitigem Vertrauen und Respekt ge-
prägten Atmosphäre auszutauschen. 

Das Projekt Forschungszentrum der Deutschen Minderheit wird ab 
März 2015 realisiert. Zu seinen Aufgaben gehört es Forschungspro-
blemen nachzugehen, die die Deutschen in Polen in der Nachkriegs-
zeit betreffen sowie Archivalien, Dokumente und Erinnerungen der 
Zeitzeugen zu sammeln. Den Ansatzpunkt zu diesem Unterfangen 
bildet der Eintrag der deutsch-polnischen Gemeinsamen Erklärung 
des Runden Tisches aus dem Jahr 2011, der die „(…) Einrichtung  

FORSCHUNG

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 
Forschungszentrum der Deutschen Minderheit 

Unsere Wissenschafts- und Forschungstätigkeit beschäftigt sich mit den 
Fragen der deutsch-polnischen Geschichte der Region und ihrer Einwoh-
ner. Wir initiieren und koordinieren Themen der Regionalforschung und 
berücksichtigen dabei den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Kontext Oberschlesiens. Zudem veranstalten wir Seminare und 
Konferenzen, die dem Gedankenaustausch im Bereich der wichtigsten 
oberschlesischen, deutsch-polnischen und europäischen Themen dienen.
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Wszystkie inicjatywy są realizowane we współpracy i przy wsparciu 
naszych licznych partnerów z Polski i Niemiec.
Alle Projekte des HDPZ werden in Zusammenarbeit und mit Unter-
stützung von unseren zahlreichen Partnern aus Polen
und Deutschland durchgeführt.

www.haus.pl

ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
Tel.: (+48) 32/461 20 70
Fax: (+48) 32/461 20 71
E-mail: haus@haus.pl

ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
Tel.: (+48) 77/402 51 05
Fax: (+48) 77/402 51 15
E-mail: haus-opole@haus.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec RFN

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec RFN

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Fundacja im. Heinricha Bölla Warszawa 

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Friedricha Eberta

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą

Instytut Goethego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Miasto Gliwice

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

Auswärtiges Amt

Bundesministerium des Innern

Ministerium für Inneres und Verwaltung

Verband der deutschen sozial-kulturellen Geselschaften in Polen

Heinrich-Böll-Stiftung Warschau

Konrad-Adenauer-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung

Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Institut für Auslandsbeziehungen

Goethe-Institut

Marschallamt der Woiwodschaft Schlesien

Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln

Stadt Gleiwitz

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen in der Woiwodschaft Schlesien Zd
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Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit
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