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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
z  dz ia ł a l noś c i  

D om u W s pó ł p r ac y P o ls k o- N iem iec k ie j   
w  2 0 16 r ok u  

 
 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN) z główną siedzibą w Gliwicach oraz drugim biurem 
w Opolu jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym polskie i niemieckie organizacje oraz 
instytucje współpracujące na rzecz budowania dobrych stosunków polsko-niemieckich; 
podejmuje także działania na rzecz pogłębiania integracji Polski z Unią Europejską. Uroczyste 
otwarcie DWPN z udziałem Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romanem 
Herzogiem oraz – w imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – prof. Danuty Hübner, 
szefowej Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r.  
Działalność DWPN ma na celu wspieranie budowy dobrych stosunków polsko-niemieckich we 
współpracy z mniejszością niemiecką, w oparciu o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie  
i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Federalną Niemiec oraz wspieranie integracji Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów 
polskich i niemieckich w ramach DWPN bierze swój początek z pięcioletniej działalności 
w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta. Inicjatorami utworzenia Domu byli posłowie do 
Bundestagu: Markus Meckel, Hartmut Koschyk, dr Friedbert Pflüger, dr Christoph Zöpel oraz 
polscy senatorowie: prof. Dorota Simonides i prof. Gerhard Bartodziej. 
 
W ramach związku stowarzyszeń współpracują następujące organizacje: 
1) ze strony polskiej: 

• Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
• Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy, 
• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, 
• Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, 
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, 
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 
• Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, 
• Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP; 

2) ze strony niemieckiej: 
• Towarzystwo Niemiecko-Polskie Zarząd Federalny, 
• Fundacja im. Friedricha Eberta, 
• Fundacja Konrada Adenauera. 

 
Statutowymi celami Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej są:  

• wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy 
z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny 
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pomost między narodami polskim i niemieckim wnosi cenny wkład do życia ich 
społeczeństw. Wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską. 

• popularyzacja wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki, kultury, 
historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów oraz propagowanie, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia i współpracy. Dialog 
interkulturowy i działania na rzecz odkrywania i pielęgnowania wielokulturowych tradycji 
Górnego Śląska z uwzględnieniem także niemieckiego dziedzictwa kulturowego regionu. 

• współpraca w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Niwelowanie 
uprzedzeń i stereotypów. Współpraca w zakresie umacniania i rozwoju samorządności 
i decentralizacji oraz transformacji systemu gospodarczego i społecznego 
(restrukturyzacja Górnego Śląska). 

• działania w zakresie współpracy interregionalnej, jak również działania na rzecz 
dynamizacji procesu integracji Polski z Unią Europejską. 

DWPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne w formie konferencji, seminariów, szkoleń, 
warsztatów, wyjazdów informacyjnych, publikacji, konkursów itp. 
W 2016 roku zrealizowano około 50 przedsięwzięć/projektów przy czym są to zarówno 
pojedyncze inicjatywy, jak i projekty cykliczne, bądź składające się z wielu poddziałań. 
Bezpośrednimi odbiorcami projektów była grupa około 11 500 osób głównie z Polski i Niemiec. 
Przedsięwzięcia adresowane i realizowane we współpracy z młodzieżą zajmują priorytetowe 
miejsce w naszej działalności. Należy zwrócić także uwagę na grupę ok. 156 tysięcy odbiorców 
cotygodniowego dodatku „Heimat”, który ukazywał się w Nowej Trybunie Opolskiej, największej 
regionalnej gazecie w województwie opolskim oraz grupie 9968 osób, które odwiedzały 
miesięcznie jego zakładkę. 
Strona internetowa www.haus.pl odnotowała w 2016 roku ok. 82 tysiące odwiedzin (średnio 
6000 miesięcznie i 350 dziennie). Dodatkowo były prowadzone strony projektowe:  
e-historie.pl oraz bilingua.haus.pl. 
W 2016 roku 995 osób polubiło fanpage DWPN na portalu społecznościowym Facebook.  
Nasze zbiory książkowe zostały użyczone bibliotece Gliwickiej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości, gdzie pozostają do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.  
DWPN posiada w swoich zbiorach wystawy, które dotykają zarazem tematów aktualnych jak 
i historycznych, regionalnych i międzynarodowych; łączą kulturę, politykę, sport oraz losy 
narodów w kontekście europejskim i regionalnym. Wystawy tematyczne udostępniane są 
bezpłatnie wszelkim instytucjom kulturalnym oraz ośrodkom edukacyjnym. Spotykają się one 
z dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród historyków, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji 
kulturalnych i edukacyjnych, w tym nauczycieli, młodzieży, osób prywatnych oraz multiplikatorów. 
Wystawy DWPN zagościły w 2016 roku m. in. w Muzeum w Rybniku, w Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie, Centrum Kultury Śląskiej 
w Nakle Śląskim, Stowarzyszeniu Kopalnia Sztuki w Zabrzu. 
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Obszar tematyczny: Historia 

1. Archiwum Historii Mówionej, VIII edycja projektu 
luty-grudzień 2016 r. 

VIII edycja projektu przebiegała w miesiącach luty-grudzień. Pierwszy etap polegał na rekrutacji  
20 młodych ludzi (z województwa opolskiego i śląskiego) z szeregów mniejszości niemieckiej. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w szkołach licealnych.  
Drugim etapem było zorganizowanie dwudniowego historyczno-dziennikarskiego szkolenia. 
Szkolenie historyczne odbyło się na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dr Adrianna 
Dawid, opiekun naukowy projektu, przeprowadziła wykłady na temat losów Górnoślązaków  

z uwzględnieniem wydarzeń historycznych, 
które działy się w tym regionie na przestrzeni 
XX wieku, oraz o powstaniu i działalności 
mniejszości niemieckiej w Polsce. W dalszej 
części szkoleń uczestnicy spotkali się 
z dziennikarzami: Krzysztofem Ogioldą 
z Nowej Trybuny Opolskiej oraz Rudolfem 
Urbanem z zespołu producenckiego „Pro 
Futura”. Dziennikarze przedstawili kryteria, 
jakimi powinni kierować się uczestnicy 
projektu podczas przeprowadzenia 
wywiadów ze świadkami historii; uczestnicy 

przeszli szkolenie dziennikarskie, podczas którego mogli poznać tajniki dziennikarstwa radiowego 
i telewizyjnego. 
Po szkoleniu młodzież, wyposażona w sprzęt do rejestracji audio, przeprowadziła wywiady  
z członkami starszego pokolenia. Po obróbce technicznej nagranego materiału, wywiady zostały 
umieszczone na stronie internetowej www.e-historie.pl poświęconej projektowi. Uczestnicy udali 
się również w ramach wizyty studyjnej do Berlina.  
Kolejnym elementem projektu było wydanie płyty CD – audiobooka, na której umieszczono 
7 relacji z III tomu publikacji wydanej w ramach projektu „Na powojennym Górnym Śląsku. 
Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945–1950" oraz wydanie kolejnego, IV już tomu pt. 
„Edukacja i praca”. 12 grudnia 2016 r., w Opolu odbyły się warsztaty poświęcone tematyce 
historii lokalnej. Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych kwestią historii 
lokalnej oraz metodami jej nauczania i popularyzacji, ale przede wszystkim do osób pracujących 
z młodzieżą. W 2016 roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania ze świadkami 
historii. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło około 350 osób. Ostatnim elementem 
projektu były pilotażowe, dwudniowe warsztaty dla alumnów projektu AHM. Grupa 15 osób 
pracowała w dniach 24-25 listopada 2016 roku w Opolu pod opieką wykwalifikowanej trenerki. 
W ramach warsztatu zostały poruszone takie kwestie jak integracja i budowanie poczucia 
bezpieczeństwa wśród uczestników, rozwój kompetencji prospołecznych, refleksja nad wartością 
autoprezentacji i jej skuteczności w budowaniu relacji. Zapoznano się z metodami autoprezentacji 
i skutecznego przemawiania opartymi na narzędziach dramy Points of You i koncepcji Brene 
Brown. 
Projekt był finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec.  
#Młodzież, #Edukacja 
 

http://www.e-historie.pl/
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2. „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”. 
Realizacja 2016-2017 

Projekt „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” jest częścią obchodów 
jubileuszu miasta, który przypada na 2017 rok. Przedmiotem planowanego działania jest 
wsparcie procesu edukacji kulturalnej i historycznej 20 uczniów opolskich szkół przy 
wykorzystaniu innowacyjnej formy – wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” - mieszkańcami 
Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa, dokonań jego mieszkańców. Projekt ma również 
aktywnie zaangażować młodzież w promowanie walorów miasta. Ponadto zostaną przygotowane 
konspekty lekcji z wykorzystaniem ww. wywiadów, a także zostanie przeprowadzony warsztat dla 
nauczycieli, jak korzystać z nagrań ze świadkami czasu i jak zastosować je w procesie edukacji. 
Dodatkowo historie/nagrania zebrane przez młodzież zostaną podparte archiwalnymi 
dokumentami i zdjęciami dot. różnych wydarzeń z historii miasta Opola i umieszczone w nowej 
zakładce „Historia Miasta Opola” na stronie www.e-historie.pl. Projekt realizowany na terenie 
miasta Opola będzie bazować na doświadczeniu Archiwum Historii Mówionej. Główne działania 
przypadają na rok 2017, natomiast w 2016 r. została wykonana pierwsza część zadania tj. 
promocja i rozpoczęty proces rekrutacji. 
#Młodzież, #Edukacja 

3. Wycieczki tematyczne „Od Marcina Lutra do Matki Ewy – w przededniu 500. 
rocznicy Reformacji” 
8 i 21 października 2016 r., woj. śląskie 

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. Przeprowadzone  
8 i 21 października 2016 roku wycieczki stanowiły swego rodzaju przygotowanie do obchodów 
jubileuszu. Roli przewodnika podjął się ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii ewangelickiej ze 
Świętochłowic. Pierwszym punktem na trasie było Bielsko z kościołem Zbawiciela z 1782 roku – 
centrum Bielskiego Syjonu; pomnik Marcina Lutra – jedyny monument reformatora w Polsce oraz 
kościół św. Jana w Starym Bielsku. Następnym przystankiem był kościół ewangelicki w Pszczynie 
– jednej z najważniejszych miejscowości w historii Reformacji na Górnym Śląsku. Uczestnicy 
odwiedzili również kompleks budynków w Miechowicach, dzieło życia Evy von Tiele-Winckler – 
Matki Ewy, córki jednego z najbogatszych rodów Europy, która jako diakonisa poświęciła się 
pracy na rzecz ubogich. Wreszcie w Gliwicach na trasie wycieczki znalazły się: kościół św. 
Barbary – do 1945 roku świątynia ewangelicka; kościół Zbawiciela – obecna siedziba parafii 
luterańskiej oraz Cmentarz Hutniczy – założona w 1808 roku ekumeniczna nekropolia, na której 
pochowano wiele postaci ważnych dla historii regionu – m. in. rzeźbiarza Theodora Kalide oraz 
inżyniera i fabrykanta Johna Baildona. 
W wycieczkach wzięło udział łącznie ok. 100 osób. Patronat nad projektem objął ks. dr Marian 
Niemiec, Biskup Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. 
Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Konsulat 
RFN w Opolu. 

4. Projekcje filmu „Dawno temu na Śląsku“ połączone z dyskusją 
20 kwietnia 2016 r., Opole 
21 kwietnia 2016 r., Katowice  
27 kwietnia 2016 r., Legnica 

W ramach projektu odbyły się trzy projekcje filmu „Dawno temu na Śląsku” wraz z dyskusją  
o wpływie trudnej historii na życie człowieka. We wszystkich trzech spotkaniach uczestniczył 

http://www.e-historie.pl/


7 
 

reżyser Tomasz Protokowicz oraz dwie przedstawicielki Fundacji „Zerwane więzi“, Bożena Łojko  
i Halina Ptasińska. Spotkania moderowała publicystka i dziennikarka, Beata Dżon.  
Akcja filmu rozgrywa się w latach 1920-1945. Fabuła umiejscowiona jest w kilku planach 
czasowych. Jeden wątek opowiada historię polskiego partyzanta, który dostaje rozkaz zabicia 
Niemca, żołnierza Waffen SS. Inny ciąg fabularny przenosi widzów do czasów nieco 
wcześniejszych i do niewielkiego miasteczka na Śląsku. Tutaj w prowadzonym przez siostry 
zakonne sierocińcu przebywają dwaj bracia bliźniacy. Decyzją niemieckiego oficera zostają 
rozdzieleni. Jeden z nich trafia w głąb Niemiec do adopcji. Spotykają się ponownie w trakcie  
II Wojny Światowej po dwóch stronach barykady. Spotkanie umożliwiły spojrzenie na trudną 
i zawiłą historię Śląska w interesujący sposób, dyskusję o wpływie „wielkiej historii” na życie 
człowieka oraz o stosunkach polsko-niemieckich i pokazały, że w trakcie wojny nic nie jest 
oczywiście, a cierpienie każdego człowieka, przede wszystkim dzieci jest tragedią. W trzech 
spotkaniach wzięło łącznie 136 osób udział. Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją 
„Zerwane Więzi”, Muzeum Śląska Opolskiego, Legnicką Biblioteką Publiczną i Regionalną Izbą 
Gospodarczą w Katowicach. Projekt był finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu.  

5. Opracowanie i wydanie historycznej mapy ściennej dawnego regionu Prus 
Wschodnich 

Prace nad projektem trwały w latach 2015-
2016. Efektem wielomiesięcznych 
przygotowań jest obszerna mapa ścienna 
dawnego regionu Prus Wschodnich. Część 
merytoryczną opracowali inicjatorzy projektu: 
Dawid Smolorz i Marcin Kordecki. 
Opracowania kartograficznego dokonał 
Andrzej Mapa ścienna, która przedstawia 
polską, rosyjską oraz litewską część dawnego 
regionu Prus Wschodnich. Obok mapy głównej 
pojawiają się także dwie mapy poboczne, 
przedstawiające mozaikę językową we 
wczesnych latach XX wieku oraz wyniki 
plebiscytu z 1920 roku. Pragniemy, aby szkoły, 
instytucje, organizacje non-profit, w tym 
organizacje mniejszości niemieckiej otrzymały 
bezpłatny egzemplarz mapy. Projekt był 
współfinansowany ze środków Konsulatu 
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 
Sponsorem została natomiast firma Biznes 
Media Wydawnictwo Marketingowe.    

6. Tłumaczenie i wydanie publikacji „Górny Śląsk.  20 historii z XX wieku” 

Publikacja „Górny Śląsk – 20 historii z XX wieku“ autorstwa Dawida Smolorza i Marcina 
Kordeckiego zawiera 20 tematów obejmujących historię regionu ubiegłego stulecia. W książce 
zostały podjęte tematy, bez których nie da się zrozumieć dzisiejszego Górnego Śląska. Pozycja 
wzbudziła tak duże zainteresowanie, że postanowiliśmy wydać ją w języku niemieckim, aby 
dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Prace tłumaczeniowe i wydawnicze zostały 
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rozpoczęte w 2015 roku we współpracy z wydawnictwem Schöning. W efekcie naszej współpracy 
powstała niemiecka wersja publikacji, w nowej szacie graficznej. Projekt współfinansowano ze 
środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 

7. Trzecie wydanie „Noblistów ze Śląska“  

Wychodząc naprzeciw niesłabnącemu zainteresowaniu postanowiliśmy ponownie sięgnąć po 
historie 11 wybitnych Ślązaków, którzy przez długi czas byli nieobecni zarówno w sferze 
publicznej jak i naukowej. Dr Piotr Greiner, Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach, 
autor pierwszego wydania „Noblistów ze Śląska” podjął się aktualizacji publikacji i wzbogacenia 
jej o nowe fakty. Książka została uzupełniona o kolorowe zdjęcia oraz tłumaczenie na język 
niemiecki. Opracowanie w albumowym formacie A4 daje rzetelny zarys biograficzny jedenastu 
uczonych, którzy zostali wyróżnieni najbardziej prestiżową nagrodą epoki współczesnej, jaką jest 
Nagroda Nobla. Aż sześciu z nich wywodziło się z rodzin żydowskich, wszyscy byli pochodzenia 
niemieckiego. Z tej statystyki można odczytać pewne ogólne wnioski, które przekładają się na 
obraz Śląska jako multikulturalnego, wielonarodowościowego i wielowyznaniowego regionu, który 
wydał na świat aż jedenastu spośród tych, którzy „przyczynili się do dobra ludzkości”.  
Autor książki szeroko dokumentuje, że niezależnie od wyznania, języka ojczystego, czy poczucia 
narodowego wszyscy nobliści wywodzili się z rodzin od pokoleń mieszkających na historycznym 
Śląsku, związanych z tym regionem emocjonalnie.  
Trzecia wersja popularnego opracowania dra Piotra Greinera o Noblistach ze Śląska ukazała się 
dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. 
Gazeta Wyborcza objęła patronat medialny nad książką.  
#Edukacja 

8. Wszyscy jesteśmy Ślązakami – 1 edycja 2016 
22 czerwca 2016 r., Radzionków 
23 czerwca 2016 r., Prudnik 
29 czerwca 2016 r., Opole 

W pierwszej edycji cyklu „Wszyscy jesteśmy Ślązakami”, w którym prezentujemy osobistości 
związane ze Śląskiem, odbyły się trzy spotkania. Pierwsze dwa spotkania, w dniach 22 czerwca 
2016 r. w Radzionkowie oraz 23 czerwca 2016 r. w Prudniku poświęcony były niemieckiemu 
generałowi Dietrichowi von Choltitz, urodzonemu 9 listopada 1984 r. w Łące Prudnickiej. 
Gościem specjalnym był Timo von Choltitz, syn generała. W trakcie spotkań odbyła się projekcja 
filmu dokumentalnego „Pod presją”, w którego produkcję w 2015 r. zaangażowany był również 
DWPN. Film traktował o postaci generała Dietricha von Choltitz i wydarzeniach w Paryżu w 1944 
roku. Choltitz jako wojenny gubernator Paryża w czasie II wojny światowe zasłynął z tego, że 
sprzeciwił się wykonaniu rozkazu Hitlera, który nakazywał zniszczenie miasta. Gościem spotkań 
była również dr Dagmara Spolniak, reżyserka filmu. Oba spotkania moderowane były przez 
Waldemara Gielzoka, Prezesa Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Po projekcji filmu 
odbyła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi. Timo von Choltitz podzielił się wspomnieniami 
o ojcu, opowiedział o jego zasługach jako niemieckiego generała, a także o codziennych 
osobistych dramatach, związanych z wykonywaniem rozkazów wojskowych. W spotkaniu 
w Radzionkowie udział wzięły 52 osoby, natomiast w spotkaniu w Prudniku – 84 osoby. 
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Trzecie spotkanie z cyklu odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 r. w Polsko-Niemieckiej Bibliotece 
im. Josefa von Eichendorffa w Opolu. 
Dotyczyło Theodora Schnitzera, znanego jako 
Mehmed Emin Pasza. Emin Pasza urodził się 
28 marca 1840 r. w przedwojennym Oppeln. 
Badał tereny afrykańskie, był niemieckim 
lekarzem, podróżnikiem, politykiem. Gościem 
spotkania był Patryk Tomala, autor książki 
o Eminie Paszy, który przybliżył zebranym 
gościom spotkania ciekawe szczegóły z życia 
Paszy, dotyczące jego dzieciństwa, studiów, 
podróży i ważnych wydarzeń w jego życiu. 

Wraz z moderatorem dr Maciejem Borkowskim przypomniał o miejscach w Opolu, związanych 
z podróżnikiem oraz odpowiedział na liczne pytania publiczności. W spotkaniu wzięło udział 
ok. 40 osób. 
Partnerami spotkań było Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., 
Prudnicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Polsko-Niemiecka Biblioteka im. 
Josefa von Eichendorffa w Opolu. Projekt został sfinansowany ze środków Konsulatu RFN 
w Opolu. 

9. Wszyscy jesteśmy Ślązakami – 2 edycja 2016 
„100 lat Ernesta Wilimowskiego. Wystawa oraz debata” 
17 listopada 2016 r., Katowice 

W drugiej edycji projektu „Wszyscy jesteśmy Ślązakami” w dniu 17 listopada 2016 r. w Muzeum 
Historii Katowic odbyło się spotkanie z referatami, dyskusją oraz wernisażem wystawy wokół 
osoby Ernesta Wilimowskiego. Publiczność została wprowadzona do wystawy „Białe orły, czarne 
orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki” przez dra Roberta Gawkowskiego, współautora 
wystawy i historyka. O piłce nożnej na Górnym Śląsku i jego legendzie - Erneście Wilimowskim - 
opowiedział Mariusz Kowoll, historyk sportu z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kolejnym 
elementem spotkania była debata pt. „Znaczenie piłki nożnej  w dialogu międzykulturowym”,  
w której udział wzięli: Eberhard Schulz, rzecznik inicjatywy „Nie wieder!” z Monachium, dr Robert 
Gawkowski oraz Rafał Bartek, Przewodniczący Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim  

i współzałożyciel MIRO-Deutsche 
Fußballschule. Dyskusja moderowała była 
przez Marka Twaroga, redaktora naczelnego 
Dziennika Zachodniego. Na zakończenie 
uczestnicy zwiedzili wystawę „Białe orły, 
czarne orły…”, która była udostępniona 
wszystkim zainteresowanym przez kolejne 
dwa tygodnie w Centrum Kultury im. Krystyny 
Bochenek w Katowicach. 
Współorganizatorem spotkania była inicjatywa 
„Nie wieder! Erinnerungstag im deutschen 

Fussball/ Nigdy więcej! Dzień pamięci w niemieckiej piłce nożnej“ z Monachium. Projekt został 
sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. 
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10. „Sąsiedzi – historia jednej z najtrwalszych granic w Europie” – drugi etap 
opracowania wystawy oraz publikacji albumowej o dawnej polsko-niemieckiej 
granicy na Górnym Śląsku 
maj-listopad 2016 

W ramach projektu opracowano 18 zagadnień w języku polskim i niemieckim o wschodniej części 
historycznej granicy na Górnym Śląsku, co stanowiło drugi etap prac nad powstaniem wystawy 
oraz publikacji, dotyczących terenów dawnego pogranicza. Teksty przygotowane zostały przez 
Dawida Smolorza, który w tym celu odbył liczne kwerendy m.in.: w Muzeum Historii Katowic, 
Muzeum Miasta Mysłowice, Muzeum w Sosnowcu, a także u osób prywatnych. Muzea 
udostępniły również liczne skany archiwaliów takich jak zdjęcia, dokumenty, które w kolejnym 
etapie prac w 2017 r. wzbogacą publikację oraz wystawę. Autor zidentyfikował również ponad 70 
miejsc zlokalizowanych na terenie pogranicza, które w kolejnym etapie prac zostaną 
profesjonalnie sfotografowane. Przygotowana została lista ok. 70 miejsc zlokalizowanych wzdłuż 
dawnej granicy Górnego Śląska, przeznaczonych w 2017 r. do objęcia dokumentacją 
fotograficzną. Opiekunem naukowym projektu był dr. Bernard Linek z Instytutu Śląskiego 
w Opolu.   
Projekt został sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 
#Edukacja 

11. IV tom w ramach Archiwum Historii Mówionej pt.: „ Edukacja i praca”  

W publikacji przedstawione są relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji - od 
przedszkola po studia uniwersyteckie, które charakteryzują warunki nauczania zarówno przed jak 

i po II wojnie światowej, prezentują także 
zajęcia pozalekcyjne. Wśród rozdziałów 
dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na 
gospodarstwach rolnych, w zakładach 
przemysłowych  
i usługowych, bądź instytucjach. Opowieści 
respondentów sięgają od lat 30. XX w. niemal 
do współczesności. Prezentowane treści 
dotyczą spraw zwyczajnych, codziennych, 
pozwalają przez pryzmat działań bliskich 
każdemu (naukę i pracę), zrozumieć realia 
życia na Górnym Śląsku na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Publikacja została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Federalnej Niemiec. 
#Edukacja 

12. Przygotowanie wystawy „Glywitz-Gleiwitz-Gliwice -  Wszystkie oblicza miasta”  
październik-grudzień 2016 r. 

Wystawa „Glywitz-Gleiwitz-Gliwice. Wszystkie oblicza miasta” prezentuje wielowątkową  
i wielokulturową historię miasta i jego mieszkańców. Ekspozycja podzielona jest na cztery moduły 
opowiadające odpowiednio o historii samego miasta, najciekawszych miejscach  
i obiektach, sylwetkach najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych Gliwiczan oraz swoistego 
rodzaju fenomenach kulturowych i ciekawostkach związanych z miastem. Na poszczególnych 

http://www.instytutslaski.com/tag/bernard-linek/
http://www.instytutslaski.com/tag/bernard-linek/
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planszach obok tekstów znalazły się zdjęcia archiwalne i współczesne oraz materiały archiwalna 
ilustrujące odpowiednio poszczególne tematy. Całość wystawy składa się z 12 dwustronnych, 
trójjęzycznych (polsko-niemiecko-angielskich) plansz. Autorem tekstów wystawy jest Dawid 
Smolorz, publicysta, germanista i pomysłodawca wielu projektów związanych tematyką 
górnośląska. Opiekę merytoryczną nad wystawą objęło Muzeum w Gliwicach. Partnerem projektu 
zostały również Polskie Koleje Państwowe, które udostępniły powierzchnię hali głównej dworca  
w Gliwicach w celu zorganizowania wernisażu i prezentacji wystawy. Projekt został sfinansowany 
ze środków Konsulatu RFN w Opolu. 
#Edukacja 

13. „Między rehabilitacją a sportem” - I Międzynarodowa Konferencja im. dr. Ludwiga 
Guttmanna 
3 lipca 2016 r., Toszek 

Termin i miejsce konferencji nie były przypadkowe – dr Guttmann przyszedł na świat 3 lipca 1899 
w Toszku. W programie znalazło się 6 referatów poświęconych zarówno samej osobie  
dr. Guttmanna, jak i różnym aspektom jego dziedzictwa. Dwoje referentów przybyło z Wielkiej 
Brytanii, jako przedstawiciele instytucji propagujących dzieło życia twórcy Igrzysk 
Paraolimpijskich. Dodatkowo zaprezentowany został pokaz łuczniczy z udziałem 
niepełnosprawnych sportowców oraz spektakl Teatru Tańca Integra z Bytomia.  
Liczba uczestników konferencji – około 130 osób – przekroczyła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Zaproszenie przyjęli m. in. konsul Niemiec Sabine Haake, przedstawiciele 
Hohenau – gminy partnerskiej Toszka, liczni politycy lokalni, naukowcy, lekarze, członkowie 
stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, przedstawiciele mniejszości żydowskiej, mieszkańcy 
Toszka i okolic. 
Głównymi organizatorami wydarzenia były: Gmina Toszek, koło Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców w Toszku i Centrum Kultury „Zamek w Toszku“. Dom Współpracy był 
partnerem projektu.  
Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Sportu i Turystyki, Konsul Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu Sabine Haake, Polski Komitet Paraolimpijski, Wojewoda Śląski Jarosław 
Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Burmistrz Toszka Grzegorz 
Kupczyk. 
Projekt został sfinansowany ze środków organizatorów przy wsparciu ze strony Konsulatu RFN  
w Opolu. 

14. „Historia zapisana na śląskich cmentarzach” – pierwszy etap prac nad publikacją 
o historii 50 najciekawszych śląskich obiektach cmentarnych 
sierpień-grudzień 2016 

Śląskie nekropolie to często wyjątkowe obiekty i grupy zabytków, które pamiętają XVII, XVIII, XIX 
oraz XX wiek, wojny prusko-francuskie, I oraz II wojnę światową i wiele innych wydarzeń, które 
odeszły w zapomnienie i których ślady możemy odnaleźć jedynie tam. Cmentarze stały się 
niemymi świadkami historii regionu i losów pojedynczych ludzi. Planowana przez nas publikacja, 
ma sprawić, by ci niemi świadkowi w końcu przemówili i opowiedzieli o tym, co działo się na tej 
ziemi.  
W publikacji zostanie opisanych 50 najbardziej interesujących i atrakcyjnych nekropolii, 
wybranych ze względu na samą historię miejsca, jak i osoby, które odnalazły tam miejsce 
ostatniego spoczynku. Publikacja zostanie wydana dwujęzycznie (polsko-niemiecko). W roku 
2016 miał miejsce pierwszy etap prac nad albumem. Została wykonana weryfikacja oraz 
kwerenda w zakresie zbiorów archiwalnych, muzealnych oraz prywatnych. Na tej podstawie 
powstało 25 tekstów przedstawiających historię wybranych obiektów. Miejsce te zostały poddane 
dokumentacji fotograficznej. W 2017 roku mają powstać kolejne teksty i dokumentacja 
fotograficzna 25 wybranych obiektów. Na rok 2017 planujemy również wydanie publikacji. 
Projekt został sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 
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Obszar projektowy: Edukacja 

1. „Bilingua – łatwiej z niemieckim!“ – Kampania wzmacniająca polsko-niemiecką 
dwujęzyczność w Polsce 
styczeń - grudzień 2016, woj. opolskie, woj. śląskie 

W 2016 r. kontynuowano realizowaną już od 2010 r. kampanię na rzecz polsko-niemieckiej 
dwujęzyczności. W ramach projektu podjęto następujące działania:  
 
1. Działalność Punktu Doradczego w zakresie dwujęzyczności:  
Również w tym roku kontynuował swoją działalność Punkt Doradczy w zakresie dwujęzyczności, 
funkcjonujący już od 2010 r. (współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w ramach projektu Punkt Doradczy w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności 
oraz wydawanie dwujęzycznego, polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci klas: IV-VI „KEKS für 
die Pause/ na przerwę). Szczegóły jego działalności zostały opisane niżej. 
 
2. Strona internetowa projektu 
Na stronie internetowej projektu www.bilingua.haus.pl znajdują się zakładki dla dzieci, rodziców 
i nauczycieli. Szczególnie istotna jest zakładka dla dzieci, gdzie odnaleźć można 
niemieckojęzyczne komiksy, krzyżówki i rebusy, a także magazyn KEKS z głównym tekstem do 
odsłuchania w wersji audio. Ponadto na stronie umieszczane były informacje na temat aktualnych 
działań w ramach kampanii, a także ciekawostki na temat dwujęzyczności. Na stronie znajduje 
się również osobna zakładka dla Klubów Odkrywców Niemieckiego, w której kluby informują 
o swojej działalności. Od 2016 r. kampania posiada również własny profil na portalu Facebook. 
 
3. Wydawanie magazynu KEKS 
W 2016 r. ukazało się łącznie osiem wydań miesięcznika „KEKS”, skierowanego do dzieci klas  
4-6 szkół podstawowych. Magazyn zawiera m. in. niemieckie historyjki, krzyżówki oraz dział 
kreatywny. „KEKS” ukazywał się jako dodatek do gazety „Wochenblatt.pl” oraz był również 
dostępny w biurach DWPN, skąd wysyłano go do licznych odbiorców: Klubów Odkrywców 
Niemieckiego, opiekunów projektu Samstagskurs, nauczycieli i rodziców. Jedno z wydań 
sfinansowane zostało przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
4. Kampania reklamowa oraz działania PR 
W ramach kampanii wyprodukowane zostały praktyczne gadżety (worki, linijki, ołówki oraz 
piórniki) z nadrukiem logotypu oraz adresem internetowym kampanii, które rozdawane były 
dzieciom i młodzieży podczas spotkań. 
Wyprodukowano również krótki animowany spot reklamowy o dwujęzyczności. Film w przystępny 
i zrozumiały sposób przedstawia zalety wychowania dwujęzycznego oraz jego pozytywny wpływ 
na rozwój intelektualny i społeczny dziecka. Film skierowany jest do rodziców i ma na celu 
zachęcenie ich do wychowania bilingwalnego swoich dzieci. Film wyświetlany był podczas 
wszelkich spotkań poświęconych promowaniu nauki j. niemieckiego. Dostępny jest na profilu 
Facebook oraz stronie internetowej kampanii. 
Przygotowano także atrakcyjną ulotkę informacyjną, do której dołączony jest bloczek  
z kolorowanką i komplet kredek.  
Dwujęzyczność promowano również przy pomocy usług reklamowych na Facebooku. 
Ponadto wraz z instytutem Goethego w Krakowie, Fundacją Daetz z Saksonii oraz Niemieckim 
Towarzystwem Oświatowym zorganizowano spotkanie dla nauczycieli w ramach projektu 

http://www.bilingua.haus.pl/
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„Tydzień Języka Niemieckiego”. Spotkanie odbyło się 5 października 2016 r. Poprowadziła je 
Anna Fedor, nauczycielka j. niemieckiego i współautorka materiałów edukacyjnych 
„Lichtensteiner Modell”, które również zostały zaprezentowane uczestnikom spotkania. Podczas 
spotkania miała miejsce premiera animowanego spotu promującego wychowanie dwujęzyczne. 
Na koniec odbyła się dyskusją nt. wychowania dwujęzycznego, w której udział wzięli dr 
Małgorzata Wysdak, germanista, Prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae oraz dr Tomasz 
Grzyb, psycholog społeczny, rodzic wychowujący dzieci dwujęzycznie, rolę moderatora pełnił 
Waldemar Gielzok, Prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. 
 
5. Klub Odkrywców Niemieckiego w szkołach 
W roku 2016 poszerzyliśmy liczbę Klubów o kolejnych dziesięć. Ze szkołami zawarto stosowne 
umowy o partnerstwie, szkołom przekazano materiały informacyjne wydane w ramach kampanii, 
stand, ulotki, poradnik dla rodziców oraz magazyny KEKS. 
Do głównych celów Klubów należy zdobywanie wiedzy na temat kultury i życia społeczno-
gospodarczego Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych, wielokulturowej historii Górnego 
Śląska jak i innych regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce (np. Warmia  
i Mazury) oraz nauka języka niemieckiego.  
W dniach 22 oraz 23 września 2016 r. zorganizowano dwa jednakowe szkolenia dla dwóch grup 
opiekunów Klubów. Szkolenia poprowadzone zostały przez Małgorzatę Ulrich-Kornacką, byłą 
animatorkę Deutsch-Wagen-Tour, obecną ekspertkę DELFORT z Wrocławia. Zaprezentowała 
opiekunom Klubów, jak w alternatywny, ciekawy sposób mogą nauczać języka niemieckiego. Po 
szkoleniu opiekunom przekazano materiały edukacyjne oraz pomocnicze, przeznaczone do pracy 
z dziećmi w ramach spotkań Klubów.  
W dniach 16 i 17 maja 2016 r. w Hotelu DeSilva w Opolu odbył się drugi Zjazd Klubów 
Odkrywców Niemieckiego. Wszystkich członków klubów podzielono na dwie grupy, dla każdej 
z nich zorganizowano osobne spotkanie. Podczas spotkania każdy klub mógł zaprezentować 
swoją działalność oraz uczestniczyć w zabawach językowo-animacyjnych przygotowanych przez  
4 animatorów. Opiekunowie Klubów natomiast mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych 

praktyk, związanych z działalnością Klubów. 
W okresie od października do grudnia 
w większości Klubów odbyły się również 
spotkania z dwujęzycznymi gośćmi, spotkania 
nawiązujące do kultury niemieckiej, 
np. obchody dnia Św. Marcina lub wyjazdy 
tematyczne. O swojej aktywności kluby 
informowały w stosownej zakładce na stronie 
internetowej projektu www.bilingua.haus.pl.  
Przygotowany został również konkurs dla 
opiekunów, polegający na opracowaniu 

ciekawych konspektów lekcyjnych na wybrany temat. Planowane było nagrodzenie 
najciekawszego pomysłu na przeprowadzenie zajęć w ramach Klubów. Ponieważ poziom 
nadesłanych prac nie odpowiadał założeniom konkursu, konkurs nie został rozstrzygnięty. 
 
6. Kluby Odkrywców Niemieckiego w przedszkolach 
Utworzono 10 Klubów w przedszkolach w woj. opolskim i śląskim. Z placówkami zawarto 
stosowne umowy o partnerstwie, przedszkolom przekazano materiały informacyjne wydane 
w ramach kampanii, stand, ulotki, poradnik dla rodziców. 
29 czerwca 2016 r. odbyły się warsztaty dla opiekunów klubów z wieloma wskazówkami, jak  
z sukcesem prowadzić Klub Odkrywców Niemieckiego w przedszkolu. Opiekunowie otrzymali 

http://www.bilingua.haus.pl/
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wiele impulsów odnośnie metod nauczania najmłodszych dzieci. Warsztaty przeprowadzone 
zostały przez Katarzynę Sroka, animatorkę oraz lektorkę języka niemieckiego z Wrocławia. 
Podczas warsztatów przedstawiono również możliwości wykorzystania materiałów 
pomocniczych, zakupionych dla Klubów. 
 
7. Spotkanie rodzin dwujęzycznych  
Spotkanie odbyło się w niedzielę, 26 czerwca 2016 r. w Pałacu Lucja w Zakrzowie. Dzieci wzięły 
udział w ciekawych animacjach i zabawach językowych dostosowanych do wieku młodych 
uczestników, które przygotowały Katarzyna Sroka i Hanna Krężlewska-Chabko, animatorki oraz 
nauczycielki j. niemieckiego z Wrocławia oraz Weronika Kunert, nauczycielka. Rodzicom 
zaprezentowano animowany spot o dwujęzyczności. Następnie dyskutowano o własnych 
doświadczeniach związanych z dwujęzycznością. Gośćmi dyskusji była Sabine Haake, Konsul 
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Dominika Rotthaler, blogerka z Monachium. Obie 
panie opowiedziały o własnych odczuciach i doświadczeniach, wynikających z praktykowania 
bilingwalnego wychowania. Również rodziców zaangażowano w dyskusję. Po dyskusji dzieci 
wraz z rodzicami mogły spędzić wspólnie czas prezentując efekty swojej pracy językowo-
warsztatowej. Na koniec odbył się wspólny grill. W spotkaniu udział wzięło 115 osób.   
#Dzieci i Młodzież 

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu „Własna historia i kultura 
mniejszości niemieckiej”  
lipiec-grudzień 2016 

Celem projektu było przygotowanie materiałów dydaktycznych w zakresie własnej historii i kultury 
mniejszości niemieckiej. Powstała przy DWPN Grupa Robocza wskazała 15 najistotniejszych 
zagadnień, które miały stać się przedmiotem pierwszej części materiałów. Trzy tematy 
opracowane zostały w roku 2015, 12 pozostałych przygotowano w roku 2016. Eksperci 
z poszczególnych dziedzin opracowali łącznie 15 zagadnień tematycznych, które stały się bazą 
do materiału dydaktycznego. Teksty uzupełnione zostały licznymi grafikami, zdjęciami oraz 
mapami. Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Grzegorz Janusz z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Dawid Smolorz, autor licznych projektów z zakresu historii Górnego 
Śląska, Ewa Kropiwnicka, nauczycielka z Warszawy, dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, były 
współpracownik Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Wszystkie 
teksty zostały poddane przekształceniu w materiały dydaktyczne – zgodne z wytycznymi Ministra 
Edukacji Narodowej oraz ramowymi planami nauczania – przez dydaktyka dr Katarzynę 
Michalak. Materiały dydaktyczne, stanowiące gotowe prospekty do przeprowadzenia lekcji, 
zawierają również zadania testowe, służące do kontroli zdobytej wiedzy, słowniczek oraz 
zestawienie podstawowych pojęć. Gotowe materiały zostały poddane konsultacji merytorycznej, 
której dokonał Waldemar Gielzok, Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, we 
współpracy z nauczycielami j. niemieckiego oraz historii. Materiał został opracowany w języku 
niemieckim. 
Partnerem przedsięwzięcia było Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Projekt został 
sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. 
#Historia 
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3. Działalność Punktu Doradczego 
Punkt Doradczy w zakresie dwujęzyczności (współfinansowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu Punkt Doradczy w zakresie 
polsko-niemieckiej dwujęzyczności oraz wydawanie dwujęzycznego, polsko-
niemieckiego magazynu dla dzieci klas: IV-VI „KEKS für die Pause/na przerwę) 
styczeń – grudzień 2016 

W 2016 r. kontynuowano prowadzoną nieprzerwalnie od 2010 r. kampanię na rzecz 
dwujęzyczności polsko-niemieckiej. Działalność Punktu Doradczego w tym zakresie to przede 
wszystkim prowadzenie kanału informacyjnego na miejscu w opolskim biurze. Interesanci mogli 
zaczerpnąć w Punkcie Doradczym telefonicznie, bądź w formie elektronicznej wszelkich 
informacji w zakresie dwujęzycznego nauczaniu dzieci i młodzieży, nauczania języka 
niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej w regionie oraz o sposobach organizacji takich 
zajęć w szkołach i przedszkolach. Doradca m.in. był w stałym kontakcie z Niemieckim 
Towarzystwem Oświatowym oraz opolskim Kuratorium Oświaty, szczególnie w kwestiach 
zagadnień prawnych, brał udział w konferencjach na temat dwujęzyczności, spotykał się 
z rodzicami i nauczycielami, zajmował się dystrybucją polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci 
klas IV-VI „KEKS”. Doradca wykonywał również pracę w terenie przeprowadzając w opolskich 
i śląskich szkołach podstawowych (kl. 5-6) i gimnazjach spotkania informacyjno-dyskusyjne 
„Niemiecki – dla mnie ok!”.  Przy pomocy praktycznych zadań oraz konstruktywnych dyskusji 
wskazywał młodzieży pozytywne aspekty wynikające ze znajomości języka niemieckiego, do 
których należy m. in. szansa lepszego zatrudnienia oraz sukcesów w życiu zawodowym. W 2016 
r. odbyły się 4 spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gliwicach, 1 spotkanie 
w Gimnazjum w Toszku, 2 spotkania w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach, 4 spotkania 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie, 2 spotkania w Szkole Podstawowej 
w Chałupkach, 1 spotkanie w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Tworkowie, 2 spotkania 
w biurze DWPN w Opolu z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu, 2 spotkania 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Krośnicy, 2 spotkania w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kochcicach, 1 spotkanie w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Lisowicach  oraz 
1 spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawonkowie. Ze względu na duże 
zainteresowanie spotkaniami, odbyły się w sumie 22 spotkania. Łącznie udział wzięło około 480 
uczniów z 11 szkół.  
W celu poszerzenia wiedzy na temat wychowania dwujęzycznego, wymiany doświadczeń jak  
i szerzenia idei wychowania dwujęzycznego Doradca brał udział w różnych przedsięwzięciach  
i konferencjach, podczas których promował Punkt Doradczy. Były to takie wydarzenia jak Dzień 
Języka Ojczystego, Targi Książki, czy spotkanie Grupy Roboczej dot. Strategii rozwoju 
mniejszości niemieckiej na lata 2016-2021. Doradca brał udział m.in. w konferencji organizowanej 
przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, w szkoleniach dla nauczycieli 
organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe oraz w spotkaniu inauguracyjnym 
kursów sobotnich zorganizowanych przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce. Doradca był również dostępny na  Zjeździe i szkoleniach dla Klubów 
Odkrywców Niemieckiego oraz na spotkaniach z Bajką Braci Grimm, podczas których 
przedstawiona została kampania na rzecz wychowania dwujęzycznego pn. „Bilingua – łatwiej 
z niemieckim”.  
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4. Wzmocnienie Struktur Mniejszości Niemieckiej 2016  

W ramach projektu zrealizowaliśmy 3 następujące zadania: 

a. Spotkanie Grupy Roboczej w celu opracowania: Strategii rozwoju 
mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2015 – 2020 

W dniach 14 - 16 października 2016 r., w Łubowicach odbyły się warsztaty poświęcone strategii 
mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2016-2021. Wzięło w nich 25 osób z różnych organizacji 
MN. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że strategia realizowana w latach 2010-2015 zasadniczo 
powinna być kontynuowana. Przez te lata nie zmieniły się przecież wartości, które Niemcy  
w Polsce chcą podtrzymywać, ani sens ich działania. Tożsamość, kultura, czy język są zawsze  
w fazie rozwoju. Zatem do nowej strategii wpisano raz jeszcze pięć podstawowych elementów: 
zwiększenie aktywności członków MN i jej struktur, praca nad kształtowaniem i umacnianiem 
mniejszościowych elit, rozwój nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, 
przekazywanie niemieckiej tożsamości, zwłaszcza młodszemu pokoleniu oraz umacnianie praw 
mniejszości i szacunku dla nich, także w środowisku większości. Nowy dokument precyzyjnie 
określa, jakie cele MN pragnie osiągnąć w przyszłości i kto jest odpowiedzialny za konkretne 
działania. Trzydniowy warsztat prowadzony był przez Wolfganga Muellera, wykwalifikowanego 
trenera, mającego doświadczenie w tworzeniu strategii.  

b. Szkolenie dla samorządowców Mniejszości Niemieckiej  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2016 roku zainicjował „Akademię Samorządowca 
Mniejszości Niemieckiej”. Zadaniem Akademii jest budowa sieci kontaktów i utrzymania 
pozytywnych relacji wszystkich członków działających na szczeblu samorządowym, w celu 
wymiany informacji i stworzeniu katalogu dobrych praktyk MN.  
W ramach powyższego działania zostały zorganizowane 2 spotkania dla samorządowców 
Mniejszości Niemieckiej prowadzone przez Magdalenę Trus-Urbańską, na których 
samorządowcy pracowali wspólnie z liderami Mniejszości Niemieckiej.  
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 3-4 czerwca 2016 r., w Zakrzowie, natomiast drugie 
spotkanie 18-19 listopada 2016 r., w Turawie.  
Grupa 44 osób z niezwykłym zaangażowaniem wzięła udział w obu szkoleniach. Podczas 
spotkań udało się wypracować najważniejsze aspekty wpływające na współpracę, a także 
czynniki je dezintegrujące. Odniesiono się zarówno do samych warunków kooperacji, 
uwarunkowań zewnętrznych, ale także postaw oraz nastawienia i umiejętności komunikacyjnych. 
Dość istotny wydał się uczestnikom model negocjacyjny oparty o zasady win-win oraz 
wykorzystanie go w  podejmowaniu, decyzji, a także planowaniu wspólnych działań. 

c. Katalog dobrych praktyk DFK. Dwa zjazdy szkoleniowe dla członków 
Mniejszości Niemieckiej  

W 2016 r. zorganizowano również dwa duże szkolenia skierowane dla członków MN z całej 
Polski. Pomysł i zapotrzebowanie na powyższe działania wynikały z raportu, który powstał po 
realizacji przez DWPN w 2015 r. cyklu warsztatów pt.  „Zadbaj o swoją przyszłość - warsztat 
umożliwiający strukturom MN z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych”. 
 
Pierwsze szkolenie zostało zorganizowane w dniach 18-19 czerwca 2016 r., w Hotelu „Hugo”,  
w Sławięcicach, natomiast drugie szkolenie obyło się w dniach 5-6 listopada 2016 r., w Kamieniu 
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Śląskim. W szkoleniach uczestniczyły łącznie 134 osoby. Wszyscy uczestnicy pracowali 
jednocześnie w 4 grupach warsztatowych, pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów.  
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony członków Mniejszości Niemieckiej. 
Dom Współpracy Polsko Niemieckiej podczas rekrutacji otrzymał aż 153 zgłoszeń. 134 osób 
zostało zakwalifikowanych do projektu i wzięło udział w dwudniowym szkoleniu.  
W warsztatach uczestniczyli członkowie MN, którzy nie brali udziału we wcześniejszych edycjach 
projektu. Cieszy nas fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba chętnych, chcących uczestniczyć 
w projektach dot. wzmacniania struktur MN.   
 
Przeprowadziliśmy warsztaty w 4 blokach tematycznych; 
I. Jak pozyskiwać nowych członków do DFK – Magdalena Korczyk-Waszak, coach, trener 

rozwoju osobistego. 
II. Jak zwiększyć zaangażowanie obecnych członków w działania koła/nacisk kładziemy na 

młodzież - Grzegorz Idziak, coach, trener rozwoju osobistego 
III. Promocja działań DFK w społeczności lokalnej (Nowe media, Facebook, You Tube 

i inne)-  Magdalena Bury-Zadroga, coach, psycholog, trener rozwoju osobistego  
IV. Jak wykorzystywać przestrzeń publiczną i własne zasoby (np. domy spotkań) do 

realizacji projektów. Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, trener i Tomasz Waleczko, 
trener, psycholog, ewaluator.  

 
Kolejnym punktem dwudniowego szkolenia były spotkania wieczorne, w ramach których odbyła 
się wymiana doświadczeń pracy w kołach Mniejszości Niemieckiej. Powyższe spotkania były 
pierwszym etapem w procesie stworzenia raportu dobrych praktyk przez koła DFK oraz 
pomysłów na ich rozwój w kolejnych latach.  
Zakończeniem pracy w grupach było wspólne podsumowanie, na którym lider/liderzy każdej 

grupy wraz z trenerem przedstawili 
wypracowane pomysły oraz metody pracy, 
jakimi się posługiwali. Udział 
w podsumowaniu wzięli również liderzy 
Mniejszości Niemieckiej, co umożliwiło 
uczestnikom konfrontacje wypracowanych 
pomysłów z możliwością finansowania dla 
organizacji MN. Gośćmi spotkania byli m.in.: 
Bernard Gaida, Przewodniczący Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce,  Rafał Bartek, 

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 
Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec. 
#Społeczeństwo i Polityka 
 

5. „Gotuj po niemiecku!” 
II świąteczne warsztaty kulinarne po niemiecku 
13 grudnia 2016 r., Gliwice 

13 grudnia 2016 roku w Dworku „u Hrabiego” w Gliwicach odbyły się II świąteczne warsztaty 
kulinarne „Gotuj po niemiecku!”. Warsztaty prowadziła Ewelina Klaka, pedagog i nauczyciel 
języka niemieckiego. Podczas kilkugodzinnego warsztatu dzieci wzięły udział w zabawach 
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i animacjach językowych, poznając przy tym 
niemieckie tradycje świąteczne. Następnie 
uczestnicy na podstawie tradycyjnych 
niemieckich przepisów przygotowali 
świąteczne pierniki. W warsztatach wzięło 
udział 24 dzieci. Projekt został 
współfinansowany ze środków Konsulatu 
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, zaś 
dodatkowym sponsorem został Dworek 
„u Hrabiego”.   

#Dzieci i Młodzież 

6. „Nobliści ze Śląska” 
Warsztaty dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego 
29 listopada 2016 r., Gliwice 
1 grudnia 2016 r., Opole 

W nawiązaniu do trzeciego wydania naszej publikacji pt.: „Nobliści ze Śląska” 29 listopada 
w Gliwicach oraz 1 grudnia w Opolu w biurach DWPN odbyły się warsztaty dla nauczycieli  
i przyszłych pedagogów z województwa śląskiego i opolskiego poświęcone sylwetkom śląskich 
noblistów.   
Z uwagi na słabą znajomość tematu wśród dzieci i młodzieży, nadal potrzebna jest szersza 
popularyzacja osiągnięć wybitnych Ślązaków i zadbanie o trwałe włączenie ich postaci do historii 
Górnego i Dolnego Śląska. Podczas zajęć uczestnicy poznali sylwetki śląskich noblistów oraz 
stworzyli propozycję konspektów kreatywnych zajęć pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą na 
ten temat. Warsztaty przeprowadziła Ewa Fugowska, nauczyciel bibliotekarz, doradca 
metodyczny w Gliwickim Ośrodku Metodycznym. W projekcie wzięło udział łącznie 22 osoby. 
Projekt został sfinansowany ze środków Instytutu Goethego w Krakowie.  

7. Green, Grün, Gliwice! Cykl wydarzeń ekologicznych z historią w tle 
3 czerwca 2016 r., wykłady i debaty w Gliwicach 
9 i 23 czerwca 2016 r., warsztaty dla młodzieży w Gliwicach 

Cykl wydarzeń składał się z otwartych wykładów i debaty oraz z warsztatów dla 30 osób w wieku 
szkolnym. Wykład dr inż. arch. Adama Bednarskiego  „Karl Schabik i Richard Riedel 
a tajemnica miasta ogrodu Gleiwitz”, otworzył blok dyskusyjny zorganizowany 3 czerwca 
w Centrum Handlowym FORUM w Gliwicach i przybliżył ok. 60cio osobowej publice postacie 
Karla Schabika i Richarda Riedla - architekta miejskiego oraz architekta terenów zieleni 
przedwojennych Gliwic. To im właśnie miasto zawdzięcza opracowanie pierwszego spójnego 
planu rozwoju przestrzennego. Następnie Janusz Piechoczek i Emil Nagalewski z Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS opowiedzieli w swoim wystąpieniu pt.: „Przegnaj SMOGa 
z Gliwic” o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, jego skutkach zdrowotnych i sposobach 
zapobiegania smogowi. Ostatnim elementem była otwarta dyskusja „Green, Grün, Gliwice! – 
zielona przyszłość Gliwic”, w której uczestniczyli prof. dr. hab. Piotr Skubała z Katedry 
Ekologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Małgorzata Tkacz-Janik – była szefowa Partii 
Zielonych, autorka Zrównoważonego rozwoju metropolii Silesia, Janusz Piechoczek oraz Emil 
Nagalewski. Podczas moderowanej przez dr inż. arch. Adama Bednarskiego rozmowy goście 
odnosili się do koncepcji Gliwic jako „miasta – ogrodu” i zastanowili się nad najważniejszymi 
obecnie dla mieszkańców i mieszkanek Gliwic kwestiami środowiskowymi. 
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Osobnym elementem projektu były warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej: „Zrealizuj własną wizję zielonych Gliwic”, które odbyły się 9 oraz 23 
czerwca w Centrum „Perełka” w Gliwicach. Zajęcia prowadzili prof. dr. hab. Piotr Skubała oraz 
dr Ryszard Kulik. Uczestnicy poświęcili się wizji przyszłości zielonych Gliwic i wypracowali 
pomysły na formy aktywnej ochrony środowiska. Warsztaty umożliwiły zapoznanie się 

z konkretnymi działaniami na rzecz ochrony 
przyrody. Dla każdej grupy warsztatowej 
przewidziany był budżet na realizację 
własnego projektu na terenie miasta. Młodzież 
w okresie pomiędzy 9 a 23 czerwca 2016 
zrealizowała 5 mini-projektów, takich jak 
konkurs o ochronie środowiska, petycja do 
mieszkańców Gliwic o podejmowanie działań 
na rzecz większej ilości zieleni w mieście, 
ekologiczne śniadanie na trawie, 
wprowadzenie segregacji odpadów w szkole 

oraz program artystyczny dla przedszkolaków.  
Cykl wydarzeń odbył się dzięki wsparciu finansowym Fundacji Heinricha Bölla oraz Instytutu 
Stosunków Kulturalnych z Zagranicą. Partnerem projektu zostało Centrum Handlowe FORUM, 
zaś tygodnik Nowiny Gliwickie objął patronat medialny nad wydarzeniem.  
#Młodzież 

8. Gry symulacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
14 listopada 2016 r., Gliwice 
18 listopada 2016 r., Opole 

14 listopada w Gliwicach oraz 18 listopada w Opolu odbyły się dwie gry symulacyjne 
przeznaczone dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Uczestnicy projektu wcielili się w przypisane 
im role, biorąc tym samym udział w symulacji działania Parlamentu Europejskiego i uchwalania 
prawa. Tematem przewodnim była walka z hate speechem w UE. Przedstawiana przez nas gra 
stanowiła formę uczenia się poprzez symulację i odgrywanie ról zgodnie z zaplanowanym 
scenariuszem, dzięki czemu dała okazję do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 
Role pozostawiły "aktorom" swobodę w tworzeniu osobowości ich postaci tak, aby mogli działać  
w sposób indywidualny, podejmując własne decyzje w przestrzeni fikcyjno-realnej. Proces 
nauczania był tak samo ważny, jak sama zabawa. Gra miała charakter kompleksowy, 
obejmowała kolejno etapy warsztatowego przygotowania do pracy w grupie, wprowadzenia do 
odgrywania ról przez uczestników, symulacji pracy Parlamentu Europejskiego oraz 
podsumowania gry. Łącznie w projekcie wzięło udział 103 uczestników. Gry poprowadziła firma 
„Skrzydlata Żyrafa”.  
Partnerem projektu była Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach. Gra 
została sfinansowana przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 

9. „Europa jutra” – warsztaty kreatywne  
25 listopada 2016 r., Gliwice 
8 grudnia 2016 r., Opole 

25 listopada w Gliwicach oraz 8 grudnia w Opolu odbyły się warsztaty kreatywne skierowane do 
uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warsztaty składały się z części 
teoretycznej oraz praktycznej. Celem warsztatów w części teoretycznej było zapoznanie się 
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z założeniami i wartościami Unii Europejskiej 
oraz dyskusja nad aktualnymi problemami. 
Część praktyczna składa się z projektowania 
nowego logotypu UE oraz wykonania toreb, 
koszulek, butonów z własnymi projektami. 
Warsztat teoretyczny poprowadziła dr Magda 
Mazik- Gorzelańczyk, doktor nauk społecznych 
zakresie nauk o polityce, zaś część praktyczną 
Michał Pośpiech, architekt, designer, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie. W projekcie wzięło udział 57 
osób. Partnerem projektu było Gliwickie 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt 
został sfinansowany przez Konsulat Generalny 
RFN we Wrocławiu. 

10. XVI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego „Przekraczać granice: 
Ucieczka i wypędzenie wcześniej i dziś” 
14-20 sierpnia 2016 r., Wuppertal 

W dniach 14-20 sierpnia 2016 roku w Wuppertalu (Niemcy) odbył się XVI Szczyt Młodzieży 
Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Projekt jest wynikiem współpracy trzech regionów tj. Nord-
Pas-de-Calais (Francja), woj. śląskiego (Polska), Północnej Nadrenia-Westfalia (Niemcy)  
w ramach Trójkąta Weimarskiego i odbywa się kolejno w każdym z trzech krajów. Inicjatywa 
skierowana jest do młodych osób w wieku 17-23 lata z województwa śląskiego, które mogą 
pochwalić się działalnością na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności, są otwarte na nowe 
wyzwania i wykazują zainteresowanie tematami europejskimi. Temat XVI edycji Szczytu 
Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego brzmiał: Przekraczać granice: Ucieczka 
i wypędzenie wcześniej i dziś. W czasie 7-dniowego pobytu w Wuppertalu, młodzież pozyskała 
nie tylko podstawowe informacje o tego typu procesach, ale także miała możliwość rozmowy ze 
świadkami ucieczek i wypędzeń oraz spotkań z uchodźcami. Polska grupa liczyła 15 osób. 
Patronat medialnym nad projektem objął Dziennik Zachodni. Wyjazd polskiej grupy młodzieży 
został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  
#Młodzież 

11. Warsztaty dla nauczycieli z woj. Śląskiego i opolskiego pt.: „Na powojennym 
Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-1950” 
14 czerwca 2016 r., Gliwice 
15 czerwca 2016 r., Opole 

Warsztaty dla nauczycieli i przyszłych pedagogów, które odbyły się osobno dla województwa 
śląskiego i opolskiego. Zajęcia na podstawie publikacji pt.: „Na powojennym Górnym Śląsku. 
Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-1950”, która jest  III tomem z serii wydawniczej 
ukazującej się w ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej”, miały na celu pokazanie 
możliwości przeprowadzenia kreatywnych zajęć pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą, 
z wykorzystaniem wywiadów świadków czasu obejmujących lata 1945-1950. Warsztaty 
prowadziła dr Anna Gołębiowska, adiunkt w Pracowni Dydaktyki Historii Instytutu Historii 
Uniwersytetu Opolskiego; dydaktyk historii i nauczyciel przedmiotów historia, wiedza 
o społeczeństwie i historia społeczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Każdy 
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z uczestników otrzymał bezpłatny egzemplarz publikacji. Zajmowano się losami Górnoślązaków 
w trudnym okresie po II wojnie światowej, wykorzystaniem map w pracy szkolnej oraz wskazano 
możliwości wykorzystania materiałów „Archiwum Historii Mówionej” w szkolnej i pozaszkolnej 
nauce o historii regionu. Kompleksowo ujęto temat, a same warsztaty zostały bardzo wysoko 
ocenione przez uczestników. W warsztatach wzięły udział 22 osoby. Odbyły się one dzięki 
wsparciu Instytutu Goethego z Krakowa.  

12. Warsztaty artystyczne „NIEKRAWIETZ kreatywnie“  
23 listopada 2016 r, Opole 

Warsztaty artystyczne poświęcone postaci Hansa Niekrawietz odbyły się 23 listopada 2016 roku  
w Opolu w Galerii Sztuki Współczesnej. W spotkaniu, które organizował DWPN, Instytut 
Goethego z Krakowa oraz Galeria Sztuki Współczesnej z Opola udział wzięło w sumie 30 
uczniów z 3 szkół gimnazjalnych z Opola, Izbicka i z Kluczborka. Dr Beata Giblak z Instytutu 
Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przedstawiła postać Hansa 
Niekrawietz i jego twórczość w formie prezentacji. Referentka, oprócz biografii artysty, 
przedstawiła szczegółowo jego najważniejsze utwory prozy i liryki oraz kulisy otrzymania przez 
niego nagród literackich. Po wprowadzającej prelekcji uczestnicy wzięli udział w quizie 
o twórczości i życiu artysty. W części praktycznej w formie warsztatów artyści-pedagodzy 
z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu Ignacy Nowodworski oraz Józef Chyży pokazali 
uczestnikom różne formy tworzenia postaci przy użyciu różnorodnych materiałów, przy pomocy 
których sami stworzyli swoje postacie. Praca przy własnych postaciach sprawiła uczestnikom 
wiele przyjemności, pozwoliła im rozwinąć umiejętności manualne oraz przede wszystkim poznać 
jednego z najważniejszych śląskich pisarzy. Projekt został sfinansowany ze środków Instytutu 
Goethego w Krakowie. 

13. Przygotowanie i wydanie gry planszowej „Śląscy potentaci” 
wrzesień-grudzień 2016 r. 

Gra planszowa „Śląscy potentaci” oparta jest na historii naszego regionu w kontekście obecności 
rodów wielkich przemysłowców: rodzin von Ballestrem, Henckel von Donnersmarck, Schaffgotsch 
von Hochberg oraz Giesche. Gra ma charakter ekonomiczny i jest osadzona w prawdziwych 
realiach historycznych i geograficznych Górnego i Dolnego Śląska w XIX w. Przewidziana jest dla 
4-5 graczy, którzy wcielają się w przedstawicieli najważniejszych rodzin przemysłowych 
budujących potęgę regionu. Zostają oni ulokowani na niezagospodarowanym obszarze, w którym 
odkryto bogate złoża m.in. węgla kamiennego. Celem każdego gracza, jest zbudowanie 
potężnego przedsiębiorstwa - stawianie kolejnych kopalń, hut i innych zakładów przemysłowych, 
a także osiedli robotniczych, kościołów, pałaców. W ten sposób gracze zabudowują pustą 
planszę. Co najważniejsze, gracze zakładają/fundują rzeczywiście istniejące obiekty, które do 
dzisiaj tworzą krajobraz i dziedzictwo Śląska. Nowe inwestycje przynoszą im dochody, które 
wykorzystują dalej inwestując. Ponieważ jednemu graczowi trudno jest zgromadzić wszystkie 
potrzebne mu surowce/towary, powinien handlować z innymi uczestnikami. Nowym inwestycjom 
towarzyszą karty informacyjne, zawierające prawdziwe informacje historyczne. Gra jest dostępna 
w polsko-niemieckiej wersji językowej.  
Projekt został sfinansowany przez Konsulat RFN w Opolu oraz licznych partnerów. 
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14. Szkolenia w ramach projektu "Ożywianie lokalnych kół DFK 2016  
2 kwietnia 2016 r., Opole 
16 kwietnia 2016 r., Wrocław 

Celem dwóch szkoleń było zapoznanie animatorów lokalnych kół DFK oraz koordynatorów 
projektów w lokalnych kołach DFK ze specyfiką działania „Ożywianie lokalnych kół DFK” w roku 
2016 oraz ze szczegółowymi celami i zasadami realizacji zadań, tak aby animatorzy  
z terenu całej Polski efektywnie organizowali projekty na rzecz MN, mając na uwadze wszelkie 
zasady regulaminowe oraz zasady dobrego współdziałania z kołami DFK. W ramach spotkań 
odbyła się dyskusja pt. „Wymiana doświadczeń opiekunów projektów”. Bernard Gaida, 
Przewodniczący VdG i  Rafał Bartek Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim rozmawiali  
w Opolu z opiekunkami/opiekunami projektów o ich doświadczeniach w pracy z kołami DFK  
i dyskutowali o tym, jaki wpływ ma działalność projektowa na aktywność kół DFK. We Wrocławiu 
zaś gościem była Przewodnicząca NTKS Renata Zajączkowska. Szkolenie w Opolu dedykowane 
było opiekunom z województw opolskiego i śląskiego, natomiast w szkoleniu we Wrocławiu wzięli 
udział opiekunowie z pozostałych regionów – zachodniej i północnej Polski. Podczas dwóch 
szkoleń uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z nowym regulaminem „Konsolidierung der 
Begegnungsstätten na rok 2016” oraz z zasadami rozliczania projektów pod względem 
merytorycznym oraz finansowym. Omówione zostały również wszelkie sprawy organizacyjne, 
które pojawiają się na etapie pisania wniosków, realizacji projektów oraz ich rozliczania. 
Powyższe punkty uczestnikom przedstawiły: Sybilla Dzumla, koordynatorka krajowa projektu oraz 
Maria Neumann, Dyrektor Biura ZNSSK w Polsce.  
Natomiast Patrycja Wiencek-Baron (w Opolu) i Julianna Klick (we Wrocławiu) – managerki 
projektów w DWPN przedstawiły kampanię na rzecz wzmocnienia dwujęzyczności polsko-
niemieckiej „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”. Uczestnicy dowiedzieli się o dostępnych dla kół 
DFK materiałach związanych z dwujęzycznością, a także o możliwościach wzięcia udziału 
w projektach realizowanych w ramach projektu „Bilingua”. Następnie Waldemar Gielzok, Prezes 
Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, wygłosił referat na temat „25-lecia Traktatu między 
Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Znaczenie Traktatu dla Polski, 
Mniejszości Niemieckiej i Śląska oraz jego wpływ na rozwój obustronnych stosunków sąsiednich 
państw – Polski i Niemiec“. W seminarium w Opolu uczestniczyło 27 osób, we Wrocławiu 
16 osób. Szkolenia były okazją do przekazania ważnych informacji formalnych, które służyć mają 
animatorom prawidłowemu przeprowadzaniu projektów w swoich kołach DFK.  Były również 
szansą do wymiany doświadczeń między animatorami oraz wzajemnej inspiracji w organizowaniu 
coraz ciekawszych projektów dla MN na terenie całej Polski. Warsztaty zostały sfinansowane 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. 

15. Polsko – niemiecko – francusko – ukraińskie szkolenie dla animatorów 
międzykulturowych spotkań młodzieży 
12-16.02.2016, Görlitz (Niemcy) 
17-21.02.2016, Mittelwihr (Francja) 
4-9.11.2016, Prudnik (Polska) 
10-14.11.2016, Łuck (Ukraina) 

W 2016 roku współorganizowaliśmy polsko-niemiecko-francusko-ukraińskie szkolenie dla 
animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży. Projekt koordynowany był przez niemiecką 
organizację Europa Direkt w Dreźnie.  
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Szkolenie składało się z czterech modułów teoretycznych i jednego modułu praktycznego, które 
odbyły się w Niemczech, Francji, Polsce i na 
Ukrainie. Celem projektu było wyszkolenie 
animatorów międzykulturowych spotkań 
młodzieży. W projekcie wzięło udział sześciu 
uczestników z każdego kraju, którzy 
udoskonalili swoje umiejętności metodyczne 
oraz poszerzyli wiedzę niezbędną przy 
organizacji młodzieżowych spotkań z grupami 
pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskali certyfikaty DFJW, które stanowią potwierdzenie 
zdobytych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora 
międzykulturowych spotkań młodzieży. 
Projekt finansowany był przez Polsko-Niemiecką oraz Niemiecko-Francuską Wymianę Młodzieży. 
#Młodzież 

16. Szkolenie PR i Social Media dla pracowników DWPN oraz aktualizacja broszury 
DWPN 
czerwiec – sierpień 2016 r. , Gliwice i Opole 

Szkolenie w zakresie profesjonalizacji PRu zostało przeprowadzone przez trenerów Piotra 
Urbaniaka i Jacka Basińskiego. W trakcie szkolenia omówiona została również broszura DWPN  
z roku 2013 nosząca tytuł „Jeden dom- dwa narody. Broszura ta, jako tradycyjne narzędzie 
komunikacyjne została na nowo opracowana, tak aby w estetyce, treści i stylu komunikacji 
odzwierciedlać nowo wypracowaną koncepcję Social Media. Szkolenie powstało dzięki wsparciu 
Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa). 

17. Warsztaty artystyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
„Janosch kreatywnie” 
8 czerwca 2016 r., Katowice 

W ramach obchodów 85 urodzin Janoscha, 8 czerwca 2016 r. w Przystanku Historia – Centrum 
Edukacyjnym IPN w Katowicach odbyły się artystyczne warsztaty „Janosch kreatywnie”. Zajęcia 
skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i miały na celu 

w  interesującej formie przybliżyć młodzieży 
postać oraz twórczość Janoscha. Podczas 
warsztatów młodzież projektowała torby, 
koszulki i buttony, których motywem 
przewodnim był pisarz i bohaterzy jego 
utworów. Za część merytoryczną warsztatów 
odpowiedzialna była dr Katarzyna Michalak, 
pracownik wydziały Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 

w Tychach, natomiast w podstawy designu wprowadził uczestników Michał Pośpiech, architekt, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zajęciach wzięło udział 30 osób. Partnerem 
projektu był Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach, natomiast instytucją 
finansującą Instytut Goethego w Krakowie. 
  



24 
 

Obszar tematyczny: Nauka 

1. XXI Seminarium Śląskie nt.: „Migracje i uchodźstwo w doświadczeniach śląskich, 
polsko-niemieckich i europejskich” 
26-28 października 2016 r., Kamień Śląski 

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą 
tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się  
i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni gości  
z zagranicy. Seminarium Śląskie skierowane jest do przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz 
większości polskiej, niemieckich i polskich przedstawicieli instytucji z dziedziny kultury, nauki  
i oświaty, polityków komunalnych, naukowców, przedstawicieli mediów (dziennikarzy, 
redaktorów), przedstawicieli władzy duchownych (duszpasterze, alumni, klerycy) oraz wszystkich 
zainteresowanych tematyką spotkań. Podczas XXI Seminarium w 2016 roku podjęto temat: 
„Migracje i uchodźstwo w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”. Naszymi 
gośćmi byli m.in. Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Henryk Mercik, 
Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Elisabeth Wolbers, Konsul Generalna Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, ks. dr hab. Rudolf Pierskała, 
Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw obywatelskich i prof. 
dr hab. Marek Okólski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uczelnia 
Łazarskiego, Warszawa. Podczas tegorocznego Seminarium Śląskiego zostały poruszone trzy 
główne aspekty: historia migracji, migracje dotyczące Śląska oraz obecne procesy migracji 
w Europie. Została również podjęta próba wyjaśnienia terminologii związanej z fenomenem jakim 
są migracje. Dyskusje toczyły się wokół niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach 
demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, konsekwencjach migracji 
zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice 
migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawiskach i procesach silnie powiązanych 
z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat. 
W sumie w trzech dniach seminaryjnych udział wzięło 356 osób.  
Partnerami konferencji byli: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Duszpasterstwo Grup 
Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury 
Śląskiej. 
Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec. 

2. Polsko – niemiecka monografia pt. „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-
niemieckich i europejskich” - PDF  

Inspiracją do tej publikacji było Seminarium Śląskie, które już po raz dwudziesty pierwszy odbyło 
się jesienią 2016 roku, a którego tematem przewodnim były właśnie migracje  Ta trzydniowa 
konferencja naukowa jest okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko 
pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze 
szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej specyfiki tego regionu. Obecnie kwestie dotyczące 
migracji są dla Unii Europejskiej ogromnym wyzwaniem na przyszłość i swego rodzaju próbą. 
Warto jednak zauważyć, że migracje nie są zjawiskiem nowym. To proces, który od wieków jest 
nieodzownym elementem ludzkości. Podczas tegorocznego Seminarium Śląskiego nie skupiliśmy 
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się zatem tylko na współczesnym pojmowaniu migracji, które kojarzone są przede wszystkim 
z kwestią uchodźców z Bliskiego Wschodu, a staraliśmy się ten proces pokazać jak najszerzej i 
jak najbardziej kompleksowo. Rolą Seminarium jest bowiem dyskusja na takie tematy, które 
Śląsk przez wieki kształtowały oraz takie, które mają znaczący wpływ na dalszy jego rozwój.  
Opracowanie monografii zostało wsparte finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
RFN oraz Ministerstwo Stanu w Saksonii. 

3. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej to projekt badawczy realizowany całorocznie. Podjęte 
działania przeprowadzone zostały w biurach DWPN w Gliwicach i Opolu, a także w wielu 
miejscowościach Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur. 
W celu określenia obszarów prowadzonych badań i dalszego rozwoju koncepcji Centrum 
powołana została Rada Naukowa. Powstała ona w 2015 roku i liczy obecnie 21 członków 
reprezentujących różne dyscypliny naukowe – historię, socjologię, politologię, ekonomię, a także 
organizacje mniejszości niemieckiej. W 2016 roku posiedzenia Rady odbywały się trzykrotnie: 
20  lutego, 10 czerwca i 17 listopada. 
W ramach projektu w 5 województwach – śląskim, opolskim, dolnośląskim, pomorskim  
i warmińsko-mazurskim – naukowcy współpracujący z Centrum przeprowadzili 25 wywiadów 
pogłębionych z przedstawicielami najstarszego pokolenia Niemców żyjących w Polsce. Stawiali 
im pytania dotyczące wydarzeń bezpośrednio powojennych, jak również dotyczących niedawnej 
przeszłości. W 10 szkołach prowadzących zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości 
przeprowadzone zostały socjologiczne badania ankietowe. Ich celem było udzielenie odpowiedzi 
na pytanie o tożsamość młodych ludzi. Dr Irena Kurasz, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
pytała gimnazjalistów z terenu województwa opolskiego o ich motywację, o używanie języka 
niemieckiego w codziennym życiu, o zwyczaje kultywowane w ich najbliższym otoczeniu. 
Do zadań Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej należała również organizacji konferencji. 
Pierwsza z nich odbyła się 25 października w Zabrzu. Jej tematem była niezwykle istotna 
z punktu zachowania tożsamości mniejszości kwestia „Wpływu granic administracyjnych i ich 
zmian na tożsamość mieszkańców”. Druga zaplanowana na rok 2016 konferencja odbyła się 
17 listopada w Opolu. Już sam tytuł „Czego jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 
1945 roku?“ zdefiniował jej program. Odpowiedź, czy też raczej odpowiedzi stanowić winny 
drogowskazy dla dalszych działań Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. 
Od samego początku jednym z najważniejszych zadań Centrum jest przeprowadzanie wywiadów 
ze świadkami czasu. Rok 1990 i okres go poprzedzający były dla mniejszości niemieckiej 
szczególnie istotne, to wówczas powstała większość organizacji. Minęło ponad 25 lat. 
Koordynator projektu przeprowadził rozmowy z 20 osobami, które w tym czasie angażowały się 
na rzecz mniejszości. W 2015 r. pierwszych 15 wywiadów przeprowadzono wyłącznie 
w województwie opolskim, tym razem wybór padł na 10 „działaczy pierwszej godziny” 
z województwa śląskiego, 5 z Dolnego Śląska i kolejnych 5 przedstawicieli województwa 
opolskiego. Na podstawie rozmów opracowane zostały opisy tworzenia struktur 
w poszczególnych miejscowościach. 
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Obszar tematyczny: Społeczeństwo i  Polityka 

1. "Mosty Dialogu 2016” – plebiscyt promujący wielokulturowość województwa 
opolskiego 
czerwiec – grudzień 2016 

W ramach zrealizowanego zadania publicznego został przeprowadzony plebiscyt pn. "Mosty 
Dialogu 2016", który miał za zadanie uhonorować ludzi, instytucje i organizacje pozarządowe  
z województwa opolskiego, które działają na rzecz pielęgnowania różnorodności i poszerzania 
wiedzy mieszkańców województwa nt. wielokulturowego dziedzictwa regionu. Plebiscyt zakończył 
się uroczystą galą wręczenia Mostów Dialogu, która odbyła się 8 grudnia 2016 r. na Górze Św. 
Anny. W skład Kapituły weszły obok Współprzewodniczących – Marszałka Województwa 
Opolskiego Pana Andrzeja Buły i Prezesa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Posła na Sejm 
RP Pana Ryszarda Galli - wybitne osobistości ze środowiska kulturalnego, akademickiego, 
przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz mediów z województwa opolskiego. 
Laureatami Mostów Dialogu 2016 zostali pan Hubert Prochota (kategoria Ludzie), 
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi (Kategoria NGO), ZS im. J. Freiherra von Eichendorffa w 
Solarni (Kategoria Instytucje). Złote Mosty Dialogu otrzymała Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.  
Celem zadania było ukazanie województwa opolskiego jako regionu otwartego na swoje 
różnorodne i wielojęzyczne dziedzictwo kulturowe, pokazanie, iż Ziemia Opolska to region, 

w którym przenikają się wpływy wielu kultur. 
Poprzez pokazanie, iż wszyscy mieszkańcy 
województwa, bez względu na ich 
pochodzenie, są wielką wartością dla 
społeczeństwa województwa, zadanie 
przyczyniło się do budowania postawy 
tolerancji i zrozumienia dla odmienności 
kulturowej, dialogu pomiędzy większością 
polską a mniejszościami narodowymi  
i etnicznymi z regionu. W uroczystej gali 
udział wzięło 200 osób. Projekt był 

realizowany dzięki wsparciu Województwa Opolskiego, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec 
w Opolu oraz sponsorów: BIS Multiserwis, Smuda Consulting, Wydawnictwo Silesiana, Wiesiollek 
J.M. Spółka Jawna, Kler S.A.  

2. Wydawanie dwujęzycznego (polsko-niemieckiego) dodatku do gazety regionalnej 
pt. „Heimat” w 2016 r. 

W 2016 roku w ramach działań na rzecz wzmocnienia polsko-niemieckiej dwujęzyczności,  
w Nowej Trybunie Opolskiej - gazecie regionalnej, ukazującej się na terenie całego województwa 
opolskiego (czyli na terenie, gdzie żyje największe skupisko Niemców w Polsce) - ukazywał się 
cotygodniowy dodatek Heimat. Dodatek ten poświęcony jest życiu i działalności Mniejszości 
Niemieckiej, która poprzez dodatek ma okazję pokazać rzeczywiste obszary swojej aktywności 
oraz promować język niemiecki. Stąd Heimat stanowi cenną lekturę nie tylko dla członków 
mniejszości niemieckiej, ale również dla większości polskiej. Heimat dzięki nieprzerwanemu 
ukazywaniu się na rynku wydawniczym województwa opolskiego od 2010 roku, stał się 
pozytywną marką zarówno niemiecko-polskiej dwujęzyczności, jak i symbolem mniejszości 
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niemieckiej. Jego wydawanie jest przyczynkiem do ciągłego wzmacniania pozytywnego 
wizerunku Niemca w Polsce i ukazywania praktycznych aspektów niemiecko-polskiego 
bilingwizmu. 
Środowe wydanie Nowej Trybuny Opolskiej ukazywało się w nakładzie 15 500 egzemplarzy.  
W 2016 około 156 000 osób z województwa opolskiego było odbiorcami gazety (średnia 
kwartalna). Natomiast zakładkę Heimat na stronie nto.pl odwiedzało w miesiącu średnio 9968 
osób.  
Wydawanie dwujęzycznego (polsko – niemieckiego) dodatku do gazety regionalnej zostało 
sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. 

3. „Wielokulturowość dziedzictwem i wyzwaniem zjednoczonej Europy”. Spotkanie 
dyskusyjne z dr Hansem-Gertem Pötteringiem, byłym Przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego 
25 kwietnia 2016 r., Opole 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. J. von 
Eichendorffa oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim byli 
organizatorami wyjątkowego spotkania dyskusyjnego, które odbyło się 25 kwietnia 2016 roku  
w Opolu. Gościem dyskusji był dr Hans-Gert Pöttering, były Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, niemiecki polityk odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim RP, a od 2009 roku 
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.  
Podczas dyskusji zastanawiano się nad takimi tematami jak dynamicznie zmieniająca się 
rzeczywistość europejska, miejsce mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości 
niemieckiej na aktualnej mapie kulturowo-społecznej Europy, pojmowanie wielokulturowości jako 
bogactwo i elementarne dziedzictwo wszystkich mieszkańców starego kontynentu, kształtowanie 
się perspektywy unijnej polityki względem mniejszości narodowych i etnicznych. Moderatorem 
spotkania był Waldemar Gielzok, prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. 
Odbiorcami spotkania dyskusyjnego byli członkowie mniejszości niemieckiej, studenci, historycy 
oraz zainteresowani historycznym dziedzictwem kulturalnym Śląska i Europy. W spotkaniu wzięło 
udział 36 osób. Projekt został współfinansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu. 

4. Rozmowy o Europie „Migracje w Europie wczoraj i dziś” 
26 października 2016 r.,  Kamień Śląski 

Spotkanie dyskusyjne odbyło się 26 października 2016r r. na Sali na Zamku w Kamieniu Śląskim. 
W spotkaniu wzięli udział między innymi: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. 
dr hab. Marek Okólski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, prof. dr hab. Romuald Jończy, 
Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Spotkanie 
było moderowane przez Marka Twaroga, redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego. 
Tematem przedsięwzięcia było omówienie obecnych procesów  migracji w Europie oraz 
wyjaśnienie terminologii związanych z fenomenem jakim są migracje. Ponadto podjęto dyskusję 
o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice migracji 
poakcesyjnych oraz wielu innych zjawiskach i procesach silnie powiązanych z migracjami, które 
coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat (przestępczość imigrantów, problemy 
rodzin migrantów, polityka rządowa). W wydarzeniu udział wzięło łącznie 96 osób. Fundacja 
Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej byli głównymi 
organizatorami wydarzenia. Spotkanie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań 
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nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a współorganizatorem merytorycznym była Katedra 
Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerami 
wydarzenia byli: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
Duszpasterstwo Mniejszości Niemieckiej Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. 
Św. Karola Boromeusza. Projekt finansowany był przez Fundację Konrada Adenauera 

5. „Mowa nienawiści – czy wolność słowa ma granice”? 
Spotkanie dyskusyjne 
16 czerwca 2016 r., Gliwice 

16 czerwca 2016 r. w Gliwicach odbyło się spotkanie dyskusyjne „Mowa nienawiści – czy 
wolność słowa ma granice?”. Gośćmi spotkania byli: Markus Kemper, doradca w Biurze Kultury 
Kraju Związkowego Saksonii, Jan Dąbkowski, krajowy koordynator i trener młodzieżowej 
Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, Stowarzyszenie "Polis", Piotr Dominiak 
z Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, współtwórca kampanii społecznej 
Niehejtuje.com, Wiktor Soral, pracownik naukowy Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Dyskusję moderował Marek Twaróg, redaktor naczelny gazety 
„Dziennik Zachodni”.   
Mowa nienawiści stała się częścią naszej codziennej komunikacji w internecie i może zostać 
skierowana przeciwko każdemu z nas. Liczba organizacji przeciwdziałających temu zjawisku 
dobitnie wskazuje na rozmiar problemu. Zaproszeni eksperci w ramach spotkania dyskusyjnego 
opowiedzieli m. in. o tym, czym jest mowa nienawiści, kto może paść jej ofiarą, gdzie szukać 
pomocy i jak reagować na przejawy słownej nienawiści. W dyskusji czynny udział wzięła 
publiczność, wyrażając swoje opinie w tym temacie. Młodzi ludzie oraz ich opiekunowie 
wielokrotnie zaznaczali, że temat jest aktualny i istnieje potrzeba jego opracowania w szkołach.  
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, głównie młodzież gimnazjalna i licealna.  
Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym gazet: „Dziennik Zachodni, „Nowiny Gliwickie” 
oraz „Nasze Miasto Gliwice”. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Friedricha 
Eberta w Polsce.  

6. „Matka-Polka albo kobieta sukcesu – obraz kobiety w polityce” 
Spotkanie dyskusyjne 
24 listopada 2016 r., Katowice 

24 listopada 2016 roku w Królestwie w Katowicach odbyło się spotkanie dyskusyjne „Matka-Polka 
albo kobieta sukcesu – obraz kobiety w polityce”. Gościem spotkania była Małgorzata Tkacz-
Janik, członkini Rady Programowej Muzeum Śląskiego, pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku 
Kobiet, działaczka społeczna. Moderację prowadziła Dorota Stasikowska-Woźniak, Dyrektorka 
Generalna Dress for Success Poland. Dyskusja toczyła się wokół doświadczeń kobiet w życiu 
zawodowym. O tym, jak kobietom, szczególnie aktywnie działającym na scenie politycznej, udało 
się osiągnąć sukces. Podczas spotkania wielokrotnie zaznaczano, że temat równouprawnienia 
kobiet jest powszechnie znany, jednak mimo to ciągle istnieje w społeczeństwie wizerunek 
„matki-polki”, która poświęca się rodzinie, rezygnując z kariery zawodowej. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 40 osób. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Friedricha 
Eberta w Polsce.  
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7. „My prekariusze! – czyli jak żyć na umowach śmieciowych?” 
Spotkanie dyskusyjne 
23 listopada 2016 r., Katowice 

23 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się spotkanie 
dyskusyjne „My prekariusze! – czyli jak żyć na umowach śmieciowych?”. W dyskusji 
moderowanej przez Agnieszkę Wiśniewską z Krytyki Politycznej, udział wzięli: Marek Zychla, 
Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan, Grzegorz 
Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Piotr Nowak, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ds. struktur 
branżowych, Georg Smuda, przedsiębiorca i właściciel firmy Smuda Consulting.  
Debata koncentrowała się wokół polskiego i niemieckiego rynku pracy, problemów młodych ludzi 
rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. 
Analizowano także różne formy zatrudnienia, aby zwrócić uwagę młodzieży na wiele ważnych 
kwestii związanych z podjęciem pracy.  
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, głównie młodzież w wieku szkolnym. Projekt został 
sfinansowany ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. 

8. Konkurs fotograficzny „Różnorodność jest bogactwem” 
Wrzesień-listopad 2016 r. 

W terminie od 1 września do 30 listopada trwał konkurs fotograficzny „Różnorodność jest 
bogactwem”. Zasięg konkursu obejmował całą Polskę.  Ideą konkursu było pokazanie oraz 
zwrócenie uwagi na to, że Europa to różne kultury, religie i narody. Kościół protestancki lub 
synagoga są tak samo jak kościół katolicki elementami naszej wspólnej kultury europejskiej. 
Europa to wielokulturowość oraz różnorodność i w tym tkwi nasze bogactwo. Spośród około 
90ciu nadesłanych prac w dwóch kategoriach wiekowych (13-19 lat oraz 19+) jury w składzie:  
dr Sebastian Rosenbaum, IPN Katowice oraz dr hab. Piotr Muschalik, ASP Katowice wyłoniło 
zwycięzców. Wszystkie nagrodzony i wyróżnione prace zostały opublikowane w kalendarzu 
DWPN na 2017 rok.  
Konkurs został sfinansowany przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 

9. Cykl debat „W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” 
Debata o społeczeństwie obywatelskim w „młodym wydaniu” 
11 października 2016 r., Opole 
„Społeczeństwo obywatelskie a polityka. W jaki sposób młodzież angażuje się 
politycznie?” 
8 listopada 2016 r., Opole 
„Społeczeństwo obywatelskie – dlaczego warto się angażować?” 
8 grudnia 2016 r., Katowice 

Celem debat była konfrontacja teorii na temat młodzieży w społeczeństwie obywatelskim - jakie 
role młodzież powinna w dojrzałym społeczeństwie obywatelskim przyjmować, aby być jej 
pełnoprawnym członkiem, z praktyką - czyli jak realnie zaangażować młodych w tworzenie 
społeczeństwa obywatelskiego? Zadaniem projektu było również zwiększenie zaangażowania 
młodzieży w kwestiach politycznych i zwrócenie uwagi na to, jak ważny jest udział młodych osób 
w takiej działalności.   
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Poprzez debaty zamierzaliśmy zainspirować młodych ludzi z woj. śląskiego i woj. opolskiego do 
przemyśleń na temat współczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
aktywnego w nim udziału. Gośćmi debat 
w Opolu byli m.in.: Mateusz Komorowski, 
Prezes Międzynarodowego Instytutu 
Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy 
oraz Konrad Zaradny, Przewodniczący 
Młodych Demokratów. Instytut Politologii 
Uniwersytetu Opolskiego był partnerem obu 
debat. Natomiast w Katowicach w debacie 
wzięli udział: dr Helena Hrapkiewicz, 
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  
adw. Maja Mazurkiewicz, specjalistka do 
spraw komunikacji, działaczka krajowych 
i międzynarodowych młodzieżowych 
organizacji politycznych, Bożena Rolnik, 
koordynatorka wojewódzka „Szlachetnej 
Paczki” dr hab. Zbigniew Zagała z Instytutu 
Socjologii na Uniwersytecie Śląskim. 
Partnerem wydarzenia było Centrum 
Informacji Naukowej, w którym odbył się 
projekt. W trzech debatach łącznie 

uczestniczyło 206 osób. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej byli głównymi organizatorami wydarzeń. 

10. Spotkanie dyskusyjne "Historia opowiedziana "na nowo". Jak przedstawiać dzisiaj 
historię?"  
30 maja 2016 r., Katowice 

30 maja 2016 roku odbyło się spotkanie dyskusyjnego „Historia opowiedziana „na nowo”. Jak 
przedstawiać dzisiaj historię?” w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Henryka 
Sławika w Katowicach. Punktem wyjścia do dyskusji był pokaz filmu Agfa 1939 w reżyserii 
Michała Wnuka. Celami projektu były dyskusja, porównanie i analiza kultury pamięci w Polsce 
Niemczech i Europie. Pragnęliśmy razem z prelegentami odpowiedzieć na pytania: Jak 
przekazywać młodzieży historię w sposób atrakcyjny i zachęcający do własnych poszukiwań? 
Jak zmienił się w ostatnich latach sposób przedstawiania historii. Jaką rolę odgrywają dziś muzea  
w kreowaniu narracji historycznej, tworzeniu kultury pamięci i edukacji obywatelskiej? Czy 
możemy i powinniśmy bazować na doświadczeniach innych krajów europejskich? W panelu 
dyskusyjnym zasiedli: Leszek Jodliński, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Rafał 
Borkowski, Dyrektor zarządzający Fundacji Krzyżowa, dr Katarzyna Woniak, Centrum Badań 
Historycznych PAN w Berlinie, Jürgen Weigelt, archeolog, b. dyrektor Muzeum zamku Bernburg, 
poseł parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt z ramienia CDU w latach 2006-2016 ,Michał Wnuk, 
reżyser filmu Agfa 1939. Spotkanie moderował dr Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach. W projekcie wzięło udział 70 osób. Partnerem projektu był Instytut Pamięci 
Narodowej w Katowicach. Spotkanie zostało sfinansowanie przez Fundację Konrada Adenauera 
w Polsce. 
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Obszar tematyczny: Dialog polsko-niemiecki 

1. Polsko-niemieckie seminarium „Łączyć się – Polacy i Niemcy w Dialogu: 
24-30 lipca, Wrocław 

W dniach od 24 do 30 lipca 2016 odbyło się we Wrocławiu już 10. polsko-niemieckie seminarium 
zorganizowane pod tytułem „Łączyć się – Polacy i Niemcy w Dialogu”. Byliśmy partnerem tego 
przedsięwzięcia. Tematem przewodnim seminarium i dyskusji zostały dwa ważne wydarzenia 
historyczne, a mianowicie orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich oraz do 
podpisania polsko-niemieckiego traktat o dobrym sąsiedztwie.  
Uczestnicy odbyli szereg ciekawych spotkań i dyskusji, m.in. z Arturem Brzozowskim, 
przedstawicielem Komitetu Obrony Demokracji, Agnieszką Curylo z Europejskiego Instytutu 
Demokracji, Dariuszem Tokarzem z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Christiane 
Botschen, Zastępcą Konsul Generalnej we Wrocławiu.  
Dyskusje na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, problemu emigracji i uchodźctwa  
w Europie oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych i przyszłości Europy uczestnicy 

kontynuowali z wielkim zaangażowaniem 
również podczas wieczornych spotkań 
integracyjnych. 
Wyjątkowym wydarzeniem był wyjazd na 
Górny Śląsk, który został przygotowany przez 
uczestników poprzednich edycji projektu. 
W programie znalazła Radiostacja 
w Gliwicach, Kopalnia Guido w Zabrzu oraz 
osiedle Nikiszowiec w Katowicach.  
Spotkanie z Aleksandrem Gleichgewicht, 
przewodniczącym Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu, zwiedzanie 

synagogi i odwiedzenie cmentarza żydowskiego były  również okazją do zadumy i zastanowienia 
się nad wspólnotą ludzi o różnych wyznaniach i kulturach w przeszłości  
i przyszłości. Oczywiście grupa zwiedzała i odkrywała Wrocław również pod hasłem „Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016”.  
W Seminarium wzięło udział 20 osób z Niemiec i 21 osób z Polski w wieku między 35 a 80 lat. 
Projekt realizowany był dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przez Akademie 
Frankenwarte z Würzburga.  
#Edukacja, #Społeczeństwo i Polityka 

2. Debata pt.: „25 lat w dialogu. Dobre sąsiedztwo nie tylko z perspektywy 
mniejszości niemieckiej” 
3 września 2016 r., Opole 

W dniu 3 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się 
debata z okazji 25-lecia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
która odwoływała się również do 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską  
a Niemcami. Celem debaty była próba bilansu ćwierćwiecza stosunków polsko-niemieckich  
i określenie roli mniejszości niemieckiej dla tych stosunków, a także dyskusja o znaczeniu polsko-
niemieckiego dialogu dla polityki europejskiej oraz rozwoju relacji między Polską a Niemcami 
w przyszłości.   
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Gośćmi debaty byli Rolf Nikel, Ambasador 
RFN w Polsce, Hartmut Koschyk, 
Pełnomocnik Rządu RFN ds. mniejszości 
narodowych oraz prof. dr hab. Krzysztof 
Ruchniewicz, Dyrektor Centrum im. Willego 
Brandta we Wrocławiu. Dyskusję moderował 
Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu 
ZNSSK w Polsce. W debacie udział wzięło 
150 osób.  
Projekt był realizowany w partnerstwie ze 
Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno-Kulturalnych w Polsce i był współfinansowany przez Konsulat RFN w Opolu.  
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Obszar tematyczny: Kultura 

1. Spotkania z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”  
23 maja 2016 r.: Artyści ze śląskiego „trójmiasta” (Bytomia, Gliwic i Zabrza) 
21 listopada 2016 r.: Polityka w sporcie. Sport w polityce 

Cykl spotkań „Górny Śląsk-świat najmniejszy” w teatrze Rozrywki w Chorzowie od lat tworzy 
swoiste forum dyskusyjne o historii, sztuce i kulturze regionu. Podczas majowego spotkania 
gośćmi dra Krzysztofa Karwata, gospodarza i moderatora, byli Jerzy Ciurlok, dziennikarz, 
felietonista, Przemysław Nadolski, historyk i archiwista oraz prof. dr hab. Grażyna Barbara 
Szewczyk, germanistka z Uniwersytetu Śląskiego. Tego wieczoru rozmawiano o często już 
zapomnianych – nie tylko w naszych regionie, ale także we współczesnych Niemczech – 
artystach: pisarzach, malarzach i rzeźbiarzach. Przywołano nazwiska i twórczość m. in.: 
Thomasa Myrtka, Bruno Schmialka, czy Roberta Kurpiuna. 
Jesienne spotkanie z kolei poświęcone było tematowi sportu na Górnym Śląsku w okresie PRL-u. 
Przez długie powojenne dziesięciolecia wielu sportowców pochodzących z Górnego Śląska, 
szczególnie piłkarze i lekkoatleci, znajdowało się pod kuratelą służb specjalnych. Pilnowani byli 
zwłaszcza podczas wyjazdów zagranicznych. Powątpiewano w ich lojalność, obawiano się 
ucieczek do Niemiec. Polityka była w sporcie wszechobecna, choć starano się ją ukrywać. O tym, 
jak wpływało to na nastroje Górnoślązaków dyskutowali zaproszeni goście: dr Grzegorz Bębnik, 
historyk, pracownik katowickiego IPNu oraz Dawid Smolorz, publicysta i tłumacz oraz Jan 
Banaś, piłkarz o niezwykłym życiorysie. Podczas spotkania pokazany został film Michała 
Smolorza pt. „Ostatni mecz Ernesta Pohla”. 
W spotkaniach łącznie wzięło udział ok. 240 osób. Partnerem projektu był Teatr Rozrywki  
w Chorzowie. Projekt współfinansowano ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec  
w Opolu.  

2. Wypracowanie strategii działania Fundacji „Górnośląskie Centrum Kultury 
i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach” 
Listopad-grudzień 2016 r. 

Zadaniem w ramach projektu było wypracowanie strategii działania Fundacji „Górnośląskie 
Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach. Organizacja ta systematycznie 
realizuje swoje cele statutowe, angażując dużą liczbę osób bezinteresownie wspierających 
działania. Zadaniem strategii jest zwiększenie skali działań i zapewnienie stabilności 
finansowania Fundacji. Projekt był realizowany od listopada do grudnia 2016 w Łubowicach.  
W celu opracowania strategii zostało podjęte szereg działań, takich jak: analiza raportów  
i sprawozdań z lat 2015, 2016, strategii powstałej w 2007 roku, przeprowadzenie dwóch 
warsztatów moderowanych z grupą 16 osób (m.in. przedstawicieli Zarządu, Rady Kuratorów, czy 
pracowników Centrum) oraz przeprowadzenie wywiadów telefonicznych indywidualnych  
z 9 osobami zaangażowanymi w działalność Centrum. W raporcie końcowym wskazano główne 
bariery rozwoju, a także główne szanse i silne strony. Bardzo obszernie opisane zostały 
najbliższe działania, jakie powinno podjąć GCKiS, ze szczególnym uwzględnieniem działań na 
rok 2017 i podziałem na zadania dotyczące działalności gospodarczej, kulturalnej i wydawniczej 
Centrum.  
Wszelkie analizy, badania, warsztaty oraz raport końcowy zostały przygotowane 
i zrealizowane przez Instytut Witelon z  Krakowa, pod kierownictwem Tomasza Waleczko, 
trenera, psychologa i ewaluatora. Projekt był realizowany we współpracy z TSKN Województwa 
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Śląskiego i Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, a został 
finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN.  

3. III Szlachecki weekend w Nakle Śląskim 
24-25 września 2016 r., Nakło Śląskie 

We współpracy z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zorganizowany został już trzeci 
weekend wyjątkowego spotkania z historią. „Szlachecki weekend” to ciekawa, dostosowana do 
różnych grup wiekowych, forma popularyzacji wiedzy historycznej o naszym regionie oraz  
o dziejach rodów, które budowały potęgę przemysłową Śląska. Nad programem czuwał  
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, nieoceniony badacz śląskich rodów szlacheckich. Dwudniowe 
wydarzenie składało się z dwóch wystaw: „Świat europejskich orderów”, pokazującej oryginalne 
ordery oraz dokumenty sygnowane podpisami władców, wystawione przez urzędy cesarsko-

królewskie Habsburgów i heroldię brytyjską 
(w opracowaniu merytorycznym Dariusza 
Woźnickiego) oraz wystawy „Splendor 
odzyskany”, przedstawiającej górnośląskie 
rezydencje szlacheckie w fotografii Marka 
Gaworskiego. W ramach wydarzenia odbył 
się także koncert klawesynowy „Muzyka 
mową dźwięków” w wykonaniu Hanny 
Balcerzak oraz rajd rowerowy „Śladami 
górnośląskiej szlachty”. W projekcie wzięło 
udział łącznie 250 osób. Całe wydarzenie 
patronatem honorowym objął Starosta 

Tarnogórski – Józef Burdziak. Projekt został wsparty przez licznych partnerów, zaś 
współfinansowany był ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 

4. HAUSbesuche-Spotkania DOMowe 
Polska i niemiecka kultura w dialogu. 
6 czerwca 2016 r., wideokonferencja z Janoschem w Katowicach 
7 i 8 września 2016 r., spotkanie autorskie z Matthiasem Kneipem w Katowicach i Opolu 
25 listopada 2016 r., pokaz filmu niemego „Tkacze” z muzyką na żywo w Zabrzu 
10 grudnia 2016 r., rozmowa z Helgą Storck i koncert harfowy w Rybnej 

Organizowany z powodzeniem od 2009 roku cykl "HAUSbesuche -Spotkania DOMowe" ma na 
celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców tematyki wspólnej, polsko-niemieckiej historii 
Górnego Śląska oraz prezentację dokonań w przestrzeni kultury i sztuki zarówno niemieckiej jak  
i polskiej, jak również inspirowanie uczestników do zastanowienia się nad swoją tożsamością 
oraz prześledzenia obecnego rozwoju kulturalnego w Niemczech. Referenci zapraszani do 
udziału w projekcie to niemieccy twórcy kultury, którzy urodzili się w Polsce lub odwrotnie. W tym 
roku cykl przyjął innowacyjne formy i składał się nie tylko z tradycyjnych spotkań.  
 
Gościem pierwszego wydarzenia z cyklu był Janosch. Horst Eckert ze względu na wiek nie mógł 
pojawić się osobiście, dlatego forma wideokonferencji okazała się być atrakcyjną alternatywą do 
spotkania na żywo. Wydarzenie odbyło się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach i było pierwszą 
tego typu próbą nawiązania kontaktu pomiędzy Janoschem a śląską publicznością. Na spotkanie 
zaproszona została również biografka Janoscha, dr Angela Bajorek, która przywiozła ze sobą 
sporo gadżetów i pamiątek związanych z pisarzem. Spotkanie moderowała Olga Drenda, 
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dziennikarka i tłumaczka. Ponad 60cio osobowa publika miała okazję obejrzeć również wystawę 
plakatów z reprodukcjami prac Janoscha, udostępnioną przez Instytut Goethego w Krakowie.  
W trakcie wydarzenia przedstawiony został także przedpremierowo trailer filmu dokumentalnego  
o Horście Eckercie. Czasopisma Guliwer, Wydawnictwo Znak, kwartalnik Fabryka Silesia oraz 
Dziennik Zachodni objęły wydarzenie patronatem medialnym. 

Gościem kolejnych dwóch spotkań został ur. 
w 1969 r. w Regensburgu Matthias Kneip. 
Spotkania odbyły się w Klubie Muzycznym 
Filharmonii Opolskiej w Opolu oraz w księgarni 
„Zła Buka” w Katowicach i zgromadziły łącznie 
ponad 70 uczestników. Matthias Kneip należy 
do najbardziej znanych propagatorów kultury 
polskiej w Niemczech i otrzymał za swoje 
zaangażowanie Nagrodę Kulturalną Śląska 
w 2011 r. oraz Order Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2012 r. 

Studiował germanistykę, slawistykę wschodnią oraz politologię. Napisał pracę doktorską nt. roli 
politycznej języka niemieckiego na Górnym Śląsku w latach 1921-1999. Był lektorem języka 
i literatury niemieckiej na Uniwersytecie Opolskim, dzisiaj pracuje jako referent ds. Polski 
w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt. W 2015 roku ukazała się jego książka 
„111 powodów, by kochać Polskę - wyznanie miłości najpiękniejszemu krajowi świata“. Kneip na 
spotkaniach wymienił nie tylko liczne powody, dla których warto co najmniej raz wybrać się do 
Polski, ale przytoczył również liczne anegdoty związane z nauką polskiego i odkrywaniem kraju 
nad Wisłą. Spotkania w Opolu było moderowane przez Justynę Przyborowicz z Radia Opole, zaś  
w Katowicach przez dziennikarza Wojciecha Cydzika. Radio Opole, ProFutura, Wochenblatt.pl, 
oraz Telewizja Silesia objęły wydarzenie patronatem medialnym. 

Gośćmi kolejnego wydarzenia była grupa 
muzyków z Berlina, która dokonała ilustracji 
muzycznej filmu niemego „Tkacze”. Pokaz 
odbył się w Szybie Maciej w Zabrzu i był 
jedynym tego typu seansem w tym rejonie. 
Być może dlatego cieszył się tak dużą 
popularnością wśród prawie 80cio osobowej 
publiki. Niema akcja okraszona została 
nowoczesnymi dźwiękami muzyki granej na 
żywo, zawierającej elementy rocka, bluesa 

i folku, w wykonaniu berlińskiego zespołu w składzie: basista Tomás Peralta (urodzony 1985 w 
Chile), perkusista Florian Albiez (urodzony 1986 w USA) oraz gitarzysta Paul Audoynaud 
(urodzony 1987 we Francji). Film bazuje na sztuce teatralnej śląskiego noblisty Gerhardta 
Hauptmanna pt.: „Tkacze”. Zarówno w sztuce teatralnej, jak i w jej ekranizacji w reżyserii 
Friedricha Zelnika przedstawione zostaje powstanie tkaczy śląskich w 1844 r. Publiczność nie 
tylko dostała wgląd w historię niemieckiego kina, ale dzięki grupie berlińskich muzyków mogła 
zapoznać się także ze współczesną niemiecką sceną muzyczną. Film wyświetlony został 
z planszami w języku niemieckim oraz polskimi napisami. Wydarzenie powstało dzięki 
współpracy z Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Niemieckim Towarzystwie 
Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu, Kopalnią Sztuki i Szybem Maciej w Zabrzu. Nowiny 
Zabrzańskie, Głos Zabrza oraz kwartalnik Fabryka Silesia objęły wydarzenie patronatem 
medialnym. 
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Ostatnim wydarzeniem z cyklu było spotkanie z Helgą Storck,  światowej sławy harfistką, 
laureatką srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”, w Pałacu w Rybnej. Helga 
Storck jest pierwszą Niemką, która posiada nieograniczoną profesurę w polskiej państwowej 

szkole wyższej. Urodzona w 1940 roku 
w Miechowicach, po wielu latach występów na 
estradach całego świata wróciła na rodzinny 
Górny Śląsk, by przyjąć profesurę na 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Dziś jej 
praca pedagogiczna wysunęła się na pierwszy 
plan - prowadzi kursy mistrzowskie 
w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Francji, 
Austrii, Hiszpanii, Rosji, Wenezueli, Holandii, 

Japonii, Wielkiej Brytanii, Korei i USA. Publiczność miała okazję wysłuchać koncertu sześciu 
spośród jej najbardziej uzdolnionych uczniów. Na wydarzeniu pojawiło się ponad 70 uczestników, 
rozmowę moderowała Ewa Niewiadomska z Radia Katowice. TVP3 Katowice, Polskie Radio 
Katowice, tygodnik Gwarek objęli wydarzenie patronatem medialnym, a Burmistrz Miasta 
Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech patronatem honorowym. 
Cały projekt został współfinansowany przez Konsulat RFN w Opolu. 

5. Pieśń, która zamilkła – muzyka zniszczonych synagog. Koncert Chóru Synagogi 
Pod Białym Bocianem  
10 kwietnia 2016 r., Zabrze 

10 kwietnia 2016 roku w kościele św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu odbył się koncert Chóru 
Synagogi Pod Białym Bocianem. Chór powstał w 1996 r. i występuje regularnie w Polsce i za 
granicą. Brał udział w licznych festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie  
i Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej  
w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. W roku 2005 Chór Synagogi pod Białym 
Bocianem we Wrocławiu wspólnie z Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonią Dolny Śląsk oraz 
kantorem Josephem Malovanym wystąpił na Pariserplatz w Berlinie z okazji uroczystości 
odsłonięcia Pomnika dla Pomordowanych Żydów Europy. Zespół towarzyszy nabożeństwom 

podczas świąt żydowskich i innych 
uroczystości w Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu. 
Do Zabrza przybyło 8 śpiewaków chóru 
(podwójny kwartet), sopranistka Magdalena 
Dynowska, organista Piotr Rojek oraz 
dyrygent Stanisław Rybarczyk. Uczestników 
powitał proboszcz parafii św. Andrzeja 
Arkadiusz Kinel, zaś oficjalnego otwarcia 
wydarzenia dokonała konsul RFN z Opola - 
Sabine Haake. W repertuarze Chóru znalazło 
się 13 utworów sakralnych. Komentarze 

dyrygenta pozwoliły obecnym poznać nie tylko żydowską muzykę religijną, ale także reguły 
liturgii. Dla wielu spośród ok. 400-500 uczestników koncertu był to pierwszy kontakt z judaizmem. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz Biskup 
Ordynariusz Diecezji Gliwickiej Jan Kopiec.   

Projekt został sfinansowany przez Konsulat RFN w Opolu i Parafię św. Andrzeja w Zabrzu. 
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Składamy serdecznie podziękowania wszystkim instytucjom i organizacjom partnerskim za 
wsparcie finansowe realizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej projektów w 2016 
roku: 

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN 
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN 
• Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu  
• Konsulat RFN w Opolu  
• Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu (VdG)  
• Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
• Fundacja im. Konrada Adenauera  
• Fundacja im. Friedricha Eberta  
• Fundacja im. Heinricha Bölla 
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP 
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
• Starostwa, Urzędy Miast i Gmin 
• Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą IfA, Stuttgart 
• Instytut Goethego  

 
Dziękujemy również licznym osobom prywatnym za ich finansowe i merytoryczne wsparcie 
naszych działań w 2016 roku. 
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