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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z  d z i a ł a l n o ś c i  

D o m u  W s p ó ł p r a c y  P o l s k o - N i e m i e c k i e j   

w  2 0 1 7  r o k 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 polskie i niemieckie organizacje. 

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 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). 
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 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 roku 2017 DWPN zrealizował 55 projektów i zorganizował ok 100 wydarzeń różnego typu.  

Liczba odbiorców: 

 Projekty finansowane ze środków MSW RFN: ok. 11.000 osób w roku 

 Inne projekty: ok. 4.200 osób w roku (bez wystaw i publikacji) 

 Publikacje, filmy, audiobooki (szacunkowo): 6.200 osób w roku 

 Wystawy (szacunkowo): 70.000 osób w roku 

 Dodatek do Nowej Trybuny Opolskiej HEIMAT: 13.500 osób miesięcznie 

 Internet (strony internetowe: haus.pl, bilingua.haus.pl, e-historie.pl, Facebook: /haus, bilingua, e-

historie; nto.pl/HEIMAT): 26.000 indywidualnych użytkowników/-czek w roku 

 

W roku 2017 działalność DWPN nastawiona była przede wszystkim na realizację następujących celów (w 

nawiązaniu do statutu organizacji): dialog międzykulturowy i działania na rzecz poznania i pielęgnowania 

wielokulturowej tradycji Górnego Śląska, z uwzględnieniem niemieckiego dziedzictwa regionu; wspieranie 

i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy z organizacjami i instytucjami 

mniejszości niemieckiej w Polsce; popularyzacja wiedzy w zakresie kultury, historii i edukacji społeczno-

politycznej; współpraca w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Działalność Domu odgrywa ważną rolę z perspektywy porozumienia polsko-niemieckiego. Jako, że jest to 

instytucja niezależna i bezpartyjna, działa jako pośrednik pomiędzy polską większością i mniejszością 

niemiecką. Poprzez projekty Domu przekazywany jest pozytywny obraz Niemiec, wzmacniane są kontakty i 

wymiana pomiędzy Polakami i Niemcami. 

Oprócz działalności projektowej DWPN odgrywa ważną rolę jako instytucja doradcza, inicjator sieci 

kontaktów, wsparcie różnych inicjatyw i pośrednik dla niemieckich i polskich organizacji zainteresowanych 

partnerstwem. Dla mniejszości niemieckiej w Polsce Dom odgrywa rolę swoistego think-tanku kreującego 

nowe trendy, opracowującego projekty modelowe oraz stanowi miejsce wymiany myśli i doświadczeń.  
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SPRAWOZDANIA PROJEKTOWE 2017 

 

Obszar tematyczny: Historia 

 

1. Wydanie publikacji „Historia zapisana na śląskich cmentarzach”  

czerwiec-grudzień 2017 

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. Publikacja jest zwięzłym kompendium przybliżającym czytelnikowi 

najważniejsze, historyczne nekropolie położone na terenie województw śląskiego i opolskiego. Pięćdziesiąt 

wybranych cmentarzy tworzy barwną mozaikę religijną i narodowościową, charakterystyczną dla obszarów 

politycznego, kulturowego i językowego pogranicza, jakim przez wieki był Górny Śląsk. 

Publikacja została 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 powstały kolejne teksty oraz 

dokumentacja fotograficzna 25 wybranych obiektów.  

Projekt został sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu.  

 

2. „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”. 

Realizacja 2016-2017 

Projekt pt. „800 – lecie 

Opola. Młodzież odkrywa 

historię swojego miasta” 

wspiera proces edukacji 

kulturalnej i historycznej 

uczniów opolskich szkół przy 

wykorzystaniu  

nowatorskiego podejścia do 

nauki historii poprzez 

przeprowadzenie 

wywiadów młodzieży ze 

„świadkami historii” - 

mieszkańcami Opola nt. 

historii miasta, jego dziedzictwa, dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży 

w promowanie walorów miasta Opola - co bardzo ciekawie łączy się z 800-leciem miasta.  

Przedmiotem działania było 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. W ramach projektu 
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przeprowadzony został warsztat historyczno-dziennikarski. Pierwsza część warsztatu, została przygotowana 

w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego. Lekcja historii  prowadzona była przez historyka, który zmotywował 

młodzież do działania i pokazał, ze wywiad może być także źródłem historycznym. Druga część warsztatów 

była wprowadzeniem dziennikarskim (spotkanie w Telewizji Opole i Radio Doxa). Pod profesjonalnym okiem 

trenerów zostały przybliżone tajniki pracy dziennikarza ze szczególnym naciskiem na prawidłowe układanie 

pytań w odniesieniu do tematu. Kolejnym zadaniem młodego dziennikarza było indywidualne spotkanie z 

dziennikarzem w opolskim biurze Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Podczas spotkania nagranie 

zostało poddane montażowi, dzięki któremu usunięto zbędne elementy.  Tak przygotowane nagrania trafiły 

do historyka-opiekuna merytorycznego, który wskazał fragmenty, które zostały opublikowane na stornie e-

historie.pl w zakładce „800 lecie Opola”.  Z powstałych 20 relacji świadków, zebranych w ramach projektu 

przez młodzież z miasta Opola, powstało 10 konspektów lekcyjnych. Zostały one przygotowane przez Pana 

Marka Białokura (Uniwersytet Opolski), gotowe scenariusze lekcji, których nieodzownym elementem są 

nagrania audio i wiedza przekazana przez świadków historii-mieszkańców Opola. 9 listopada 2017 roku w 

Opolu przeprowadzono warsztat dla 20 nauczycieli.  Podczas warsztatu nauczyciele zapoznali się ze 

scenariuszami lekcji i zdobyli praktyczną wiedzę nt. tego, jak wykorzystać wywiady ze świadkami czasu aby 

pokazać w ciekawy sposób historię Opola. Dodatkowym elementem projektu było spotkanie ze świadkami 

historii pt. "Już niewielu pamięta - wspomnienia mieszkańców Opola". Na spotkanie przyjechali zarówno 

młodzi uczestnicy projektu, jak i świadkowie czasu i osoby starsze, z którymi młodzież przeprowadzała 

wywiady. 

 

3. Archiwum Historii Mówionej. Edycja IX.  

Luty – Grudzień 2017  

IX edycja projektu przebiegała w miesiącach luty-grudzień. Pierwszy etap polegał na rekrutacji  

25 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 w opolskiej siedzibie Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej.  

Dr Joanna Lusek, 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 IV 

tomu publikacji wydanej w ramach projektu „Nauka i praca" oraz wydanie kolejnego, V już tomu pt. „Lata 

80. i lata 90. na Górnym Śląsku”. Okres, o którym traktuje niniejsza książka wciąż wydaje się wielu osobom 

http://www.e-historie.pl/
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wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. Ta 

wyjątkowa publikacja ukazuje czas niezwykle znaczących wydarzeń: mrocznego czasu stanu wojennego i 

schyłku komunizmu w Polsce, okres dążenia do wolności, głębokich przemian ustrojowych i gospodarczych 

i wejścia na drogę integracji ze światem zachodnim. Wraz z wolnością  budziło się w tym okresie życie 

społeczne, skutkując 

powstawaniem coraz to nowych 

organizacji pozarządowych i 

ruchów obywatelskich; to 

również czas legalizacji działania 

mniejszości niemieckiej, 

powstania wielu organizacji 

zrzeszających Niemców w 

Polsce i rosnącej akceptacji dla 

tej mniejszości w 

społeczeństwie. 9 października 

2017 roku  w Muzeum Wsi 

Opolskiej się warsztaty 

poświęcone tematyce historii 

lokalnej. Spotkanie skierowane 

było dla nauczycieli oraz osób 

zainteresowanych kwestią historii lokalnej oraz metodami jej nauczania i popularyzacji. Zadaniem podczas 

warsztatów było opracowanie gry historycznej, aby zwiększyć wiedzę uczniów i uczestników gry dotyczącej 

własnego regionu,  przekazanie w nowatorski  i zabawowy sposób wiedzy na temat zabytków, 

charakterystycznych miejsc dot. mniejszości niemieckiej, kształtowanie poczucia wspólnoty oraz istnienia i 

znaczenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka. Kolejnym elementem projektu było dwudniowe spotkanie dla 

alumnów projektu AHM. Grupa 23 osób pracowała w dniach 29 - 30 września 2017 roku w Opolu pod opieką 

wykwalifikowanej trenerki. Uczestnikami szkolenia była grupa o ogromnej otwartości i wysokim poziomie 

zaangażowania na zdobywanie nowej wiedzy oraz kompetencji. W ramach warsztatu zostały poruszone 

takie kwestie jak integracja i budowanie przywiązania do swojej małej Ojczyny.  W 2017 roku nadal bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania ze świadkami historii. Łącznie we wszystkich spotkaniach 

uczestniczyło około 300 osób. Na spotkania przyjeżdżali zarówno młodzi uczestnicy różnych edycji 

programu Archiwum Historii Mówionej, jak i świadkowie czasu i osoby starsze, z którymi młodzież 

przeprowadzała wywiady. A te często dotyczyły trudnych tematów. Świadkowie historii opowiadali o 

obyczajach, dzieciństwie, ale też o bardzo trudnych przeżyciach, związanych z drugą wojną światową i 

okresem powojennym.  

Absolwenci projektu Archiwum Historii Mówionej wzięli udział i przeprowadzili rozmowę ze Świadkami 

Historii wraz z Thomasem de Maizière, ministrem spraw wewnętrznych Nieniec oraz z  Panem Hartmutem 

Koschyk, pełnomocnikiem rządu RFN ds. mniejszości na spotkaniu pt. „Godzina Pamięci dla Ofiar Wpędzeń”, 

20 czerwca 2017 roku w Berlinie. 

Projekt był finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.  

 

4. Wystawa dwujęzyczna „Opolskie białe złoto. Z dziejów cementowni Opola” 

4 września – 18 października 2017 r. 

4 września 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy pn. „Opolskie białe złoto. Z dziejów cementowni Opola”. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zrealizował projekt wystawy we współpracy z autorką, panią Teresą 
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Kudybą – reportażystką i producentką telewizyjną. Tematem były dzieje cementu w województwie 

opolskim przed i po 1945 roku. Opole przez wiele lat uchodziło za największy tego rodzaju ośrodek w 

Europie, dzięki czemu zyskało międzynarodową sławę. Ze względu na liczne rocznice, które obchodziliśmy 

w 2017 roku, w tym 800-lecie miasta Opole, był to właściwy moment by przybliżyć historię przemysłu 

cementowego w naszym regionie, będącego istotną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Projekt służy 

nie tylko wzbogacaniu wiedzy historycznej, ale także wzmocnieniu poczucia własnej tożsamości i 

przywiązania do regionu. Otwarciu wystawy na Rynku w Opolu towarzyszył premierowy pokaz filmu 

poświęconemu opolskiemu cementowi w reżyserii Teresy Kudyby. Wśród obecnych byli przedstawiciele 

lokalnych mediów, instytucji kulturalnych oraz Mniejszości Niemieckiej, m.in. poseł Ryszard Galla. Udział 

brały również osoby związane z branżą cementową, np. prof. Wiesław Kurdowski – najstarszy w Polsce 

czynny pracownik związany z przemysłem cementowym. 

W ramach projektu wydrukowano 16 plansz z możliwością zamontowania lub zawieszenia oraz zarówno do 

użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Treść wystawy jest dwujęzyczna polsko-niemiecka. Na planszach 

nie brakuje archiwalnych zdjęć opolskich cementowni, jak również tych współczesnych oraz lotniczych zdjęć 

pozostałości po zakładach lub dzisiejszych obiektów w ich miejscu.  Łączny czas ekspozycji wystawy 

obejmował okres niemal półtora miesiąca – od 4 września do 18 października 2017 r. Po czasie ekspozycji 

wystawa została przetransportowana do centrum wystawienniczo-koncertowo-eventowego domEXPO w 

Opolu.  

Projekt został 

zrealizowany dzięki 

środkom finansowym 

Konsulatu Republiki 

Federalnej Niemiec w 

Opolu oraz Fundacji 

Górażdże – Aktywni w 

Regionie. Partnerzy 

projektu: Konsulat 

Republiki Federalnej 

Niemiec w Opolu, 

Fundacja Górażdże – 

Aktywni w Regionie, tress-

FILM, Miasto Opole, 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, domEXPO i Nowa Trybuna Opolska. 

 

5. Wernisaż wystawy „Glywitz-Gleiwitz-Gliwice -  Wszystkie oblicza miasta”  

21 kwietnia 2017, Gliwice 

21 kwietnia 2018 r. na dworcu PKP w Gliwicach odbył się wernisaż wystawy „Glywitz-Gleiwitz-Gliwice. 

Wszystkie oblicza miasta”, prezentującej wielowątkową i wielokulturową historię miasta i jego 

mieszkańców. Gośćmi wernisażu byli: pani Sabine Haake, Konsul z Opola, pan Damian Recław, historyk z 

Muzeum w Gliwicach, pani Stella Zaborowska-Nawrath, zastępczyni naczelnik Wydziału Kultury i Promocji 

Miasta i pan Dawid Smolorz, autor tekstów wystawy. 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 
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ciekawostkach związanych z miastem. Na poszczególnych 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. 

 

6. Książka pt. „Śląskie niebo Jürgena Gretschela – I część projektu” 

Wydawnictwo EDYTOR, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-

Społecznym w Legnicy planują wydać książkę pt. „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”. W roku 2017 została 

zrealizowana pierwsza część projektu, tj. została przygotowana treść książki. Publikacja napisana przez dr 

Magdalenę Maruck jest opowieścią  o losach rodziny Gretschel, ale przede wszystkim o walce  Jürgena 

Gretschela o poszanowanie historii Ziemi Dolnego Śląska przez nowych mieszkańców tej Ziemi. 

Opracowywana książka „Śląskie niebo Jürgena Gretschela” zawiera opis historii jego rodziny, jego 

zaangażowanie w ratowanie dziedzictwa historycznego tej ziemi, opis ciekawostek i obrzędów Dolnego 

Śląska do 1945 roku oraz krótką ilustrowaną fotografiami książkę kucharską potraw jakie gotowano na 

Dolnym Śląsku do 1945 roku. W książce jest też kalendarium historii Śląska, Małej Ojczyzny  Jürgena 

Gretschela i przetłumaczone teksty tradycyjnych pieśni  o Karkonoszach i Kein schöner Land.  

Tekst publikacji jest przygotowany w języku polskim i niemieckim, a w roku 2018 wydany zostanie w formie 

książki.  

Projekt został współfinansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.  

 

7. „Sąsiedzi - o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”. 

Ostatni etap opracowania wystawy o historycznej granicy na Górnym Śląsku 

W 2017 r. zakończono prace, których efektem jest dwujęzyczna wystawa, zawierająca informacje na temat 

polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. 

Linia, którą w uproszczeniu wyznacza bieg rzeki Przemszy, Brynicy, Liswarty i Prosny, była jedną z 

najtrwalszych granic w historii Polski, a zarazem jedną z najstabilniejszych w Europie Środkowej. Przez około 

600 lat oddzielała ziemie śląskie i Królestwo Polskie. Od średniowiecza po XX wiek wsie i miasta położone 

po obu jej stronach, czasem leżące w zasięgu wzroku, znajdowały się w odrębnych organizmach 

państwowych. Konsekwencją takiej sytuacji były różnice w rozwoju cywilizacyjnym, różnice 

architektoniczne, kulturowe, tożsamościowe, mentalnościowe, a także odmienne doświadczenia 

historyczne. Koniec granicy w jej dawnym kształcie przyniósł tragiczny XX wiek.  

Autorem opracowań na temat dawnej granicy, uzupełnionych dokumentacją muzealną i fotograficzną 

miejsc lub obiektów zlokalizowanych wzdłuż jej biegu, jest Dawid Smolorz, pomysłodawca licznych 

projektów z zakresu Górnego Śląska. Teksty wzbogacone zostały relacjami-wspomnieniami mieszkańców 

ówczesnego terenu przygranicznego. Opiekunem naukowym projektu był dr Bernard Linek z Instytutu 

Śląskiego w Opolu.  
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Otwarcie wystawy 

„Sąsiedzi – o jednej z 

najtrwalszych granic w 

Europie. Na wschodniej 

rubieży Górnego Śląska” 

odbyło się 19 grudnia 

2017 r. o godz. 18:00 w 

Miejskim Domu Kultury w 

Oleśnie - jednym z miast 

dawnego obszaru 

pogranicza. Spotkanie 

prowadzili Dawid Smolorz 

oraz dr Bernard Linek. 

Gośćmi specjalnymi byli 

czterej mieszkańcy 

nadgranicznych 

miejscowości (z obu ówczesnych stron), którzy pamiętają jej funkcjonowanie przed II wojną światową. 

Spotkanie ubarwili Roland Skubała i Norbert Kozioł w mundurach - żołnierza niemieckiego z okresu I wojny 

światowej oraz cesarza Wilhelma II. Spotkanie było tłumaczone symultanicznie w j. polskim  

i niemieckim. W spotkaniu udział wzięło ok. 75 osób. Wystawę udostępniono do zwiedzania w MDK Olesno 

do dnia 12 stycznia 2018 r. W tym okresie obejrzało ją ok. 2 400 osób. 

Dwujęzyczna polsko-niemiecka wystawa składa się z jednego standu informacyjnego, 6 bogato 

ilustrowanych standów zawierających rys historyczny oraz ciekawostki na temat dawnej granicy, systemu 

nagłośnienia umożliwiającego odsłuchanie nagrań relacji mieszkańców pogranicza oraz dwuczęściowej 

wykładziny zadrukowanej historyczną mapą Górnego Śląska. Jest ona nieodpłatnie użyczana 

zainteresowanym instytucjom kultury z regionu. 

Projekt sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2016). 

Partnerem projektu jest Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Zespół Producencki Pro Futura. Patronat 

medialny objęły redakcje nto.pl, Wochenblatt.pl oraz Zespół Producencki Pro Futura. 

 

8. „Zapomniane dziedzictwo – polsko-niemiecka strona internetowa” 

W grudniu ruszyła strona naszego nowego projektu  www.zapomnianedziedzictwo.pl. 

 „Zapomniane dziedzictwo” to dwujęzyczna (polsko-niemieckiego) strona internetowa prezentująca obiekty 

architektoniczne, które są dziedzictwem Śląska.  

Na stronie znajdują się archiwalne i obecne fotografie miejsc, które niegdyś były wizytówką regionu, a dziś 

z różnych przyczyn są opuszczone, zaniedbane i niejako zapomniane. Dokumentacja fotograficzna 

wzbogacona została opisami obiektów, które zawierają m.in. informacje o historii danego obiektu i jego 

przeznaczeniu w przeszłości i obecnie. Teksty te przygotowane zostały przez historyków/-czki i miłośników/-

czki Śląska. Uzupełnieniem wyżej wymienionych materiałów są nagrania audiowizualne z relacjami 

mieszkańców/-nek tych miejsc (świadków historii), artykuły prasowe dot. danego obiektu lub ciekawe 

anegdoty i opowieści związane z jego historią i przeznaczeniem i ich losem. Z czasem strona „Zapomniane 

dziedzictwo” zostanie poszerzona o przedstawienie kolejnych opuszczonych i zapomnianych zabytków 

Śląska. 

http://www.zapomnianedziedzictwo.pl/
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Projekt sfinansowano ze środków 

Konsulatu Republiki Federalnej 

Niemiec w Opolu,  Urzędu Miasta 

Opola, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego  

 

 

 

 

 

 

 

9. Reprint historyсznego przewodnika „Ilustrowany przewodnik po górnośląskim okręgu 

przemysłowym” wydanego przez Leo Woerla  

listopad-grudzień 2017 r.  

W grudniu 2017 r. został przygotowany reprint historycznego przewodnika po przemysłowym obszarze 

Górnego Śląska, wydanego przez Leo Woerla 1904 w roku. Zrealizowana publikacja należy do serii 

wydawniczej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dokumentuje liczne ślady niemieckiego 

dziedzictwa  kulturowego oraz historii Górnego Śląska w dzisiejszych przestrzeniach geograficznych. Dzięki 

temu przewodnikowi czytelnicy mają okazję odbyć podróż w czasie przez tereny przemysłowe regionu ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na takie miasta jak Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Zabrze czy 

Gliwice. Przewodnik stanowi prawdziwy skarb i źródło unikalnych map z tamtego czasu, są w nim 

umieszczone dawne plakaty reklamowe, w tym rysunki, panoramiczne zdjęcia i plany miast. Służy on również 

jako dowód kulturowej i religijnej Górnego Śląska - na jego stronach można znaleźć wzmianki o synagogach 

i innych różnorodności elementach różnych kultur i wyznań religijnych tego regionu. Publikacja została 

wydana w wersji dwujęzycznej. Przewodnik będzie dla czytelników okazją, aby poczuć klimat tego regionu 

ponad 100 lat temu. Dzięki nowoczesnej formie wydanego przewodnika chcielibyśmy zachęcić do czytania 

tej publikacji także młodsze pokolenia. Projekt został realizowany przy finansowym wsparciu Konsulatu RFN 

w Opolu. 
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Obsza tematyczny: Edukacja 

 

1. Wydanie publikacji „Górny Śląsk – atlas dla dzieci”  

czerwiec-grudzień 2017 

Atlas jest adresowany do dzieci w wieku 8-14 lat i przedstawia w atrakcyjnej formie różnorodne dziedzictwo 

kulturowe Górnego Śląska. W publikacji została zaprezentowana wielokulturową specyfika region, tak aby 

dzieci już we wczesnym wieku miały możliwość zaznajomić się z tą tematami w dostosowany do ich wieku 

sposób. Atlas został podzielony na plansze, które odpowiadają najczęściej pojedynczym powiatom. Na 

aktualnych mapach z naniesionymi historycznymi granicami zostały naniesiony najważniejsze informacje o 

regionie. W książce znalazły się historyczne budowle (jak pałace śląskich rodów), znane osoby (jak Horst 

Bienek, Janosch czy Oscar Troplowitz) oraz wiele innych ciekawostek, historii i legend, których próżno szukać 

w szkolnych podręcznikach. Ponieważ atlas adresowany jest przede wszystkim do dzieci, obok odpowiednich 

rysunków na poszczególnych planszach zostały dodane także krótkie komentarze z niezbędnymi 

informacjami. Atlas został wydany dwujęzycznie. 

Wszystkie szkoły, które nauczają języka niemieckiego jako języka mniejszości, mogą odebrać bezpłatny 

egzemplarz atlasu. 

Projekt został sfinansowany ze środków Konsulatu RFN w Opolu oraz Saksońskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych.  

 

2. Przygotowanie tras wycieczkowych 

W grudniu 2017 r. ukazała się w wersji cyfrowej seria broszur 

pn. „Przewodnik odkrywcy regionu”,  zawierających trasy 

wycieczkowe odnoszące się do dziedzictwa kulturowego 

mniejszości niemieckiej na terenie Górnego Śląska. To już 

kolejna taka propozycja DWPN-u skierowana do 

zainteresowanych tematyką kultury i historii regionu. 

Materiały pomagają przy organizowaniu wycieczek 

kulturoznawczych oraz wyborze koncepcji tematycznej, 

zwłaszcza wśród członków mniejszości niemieckiej. Treść 

przewodników dostarcza wiele cennych informacji na temat 

wielokulturowości i historii Górnego Śląska; podane są 

konkretne przykłady dóbr, a także postaci mających wyraźny 

wpływ na krajobraz kulturowy. Przewodniki stanowią 

narzędzie służące podtrzymaniu i wzmacnianiu tożsamości 

kulturowej mniejszości niemieckiej oraz budowaniu 

identyfikacji z historią i kulturą własnego regionu.  

Opracowano trzy trasy po Górnym Śląsku: 

o Góry Opawskie i okolice: Prudnik, Głochołazy , Nysa 

o Wzdłuż Odry: Racibórz, Koźle, Rogów Opolski, Opole 

o Dziedzictwo kulturowe: Ruda Śląska, Zabrze, Pławniowice 

Treść przewodników jest dwujęzyczna polsko-niemiecka. Materiał tekstowy został uzupełniony 

szczegółowymi mapami ze wskazanymi obiektami do zwiedzenia oraz wysokiej jakości zdjęciami. Planujemy 
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kontynuowanie serii przewodników i poszerzenie oferty o region Dolnego Śląska, a także Warmii i Mazur. 

Materiały są dostępne do nieodpłatnego pobierania na naszej stronie internetowej www.haus.pl. 

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

3. Opracowanie dwóch tras wycieczkowych wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym 

Śląsku 

Uzupełnieniem otwartej w grudniu 2017 r. wystawy o dawnej granicy oddzielającej ziemie śląskie i 

Królestwo Polskie są dwie trasy wycieczkowe, których szlaki wiodą przez miejscowości usytuowane wzdłuż 

wybranych odcinków historycznej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Trasy wycieczek 

uwzględnią istniejące do dziś obiekty takie jak urzędy celne, graniczne dworce kolejowe i inne miejsca 

istotne w życiu ówczesnych mieszkańców terenów przygranicznych. Na pierwszej trasie zatrzymujemy się 

m.in. na stacji emigracyjnej w Mysłowicach oraz przy 

Trójkącie Trzech Cesarzy w Sosnowcu-Modrzejowie. 

Druga trasa przypomni nam m.in. dawne przejście 

graniczne w Gniazdowie oraz dawny rosyjski dworzec 

graniczny w Herbach. 

Opisom tras towarzyszą mapki zawierające krótkie 

dwujęzyczne (polsko-niemieckie) informacje oraz 

zdjęcia miejsc do zwiedzania. Bezpłatne mapy dostępne 

są w DWPN oraz można je pobrać ze strony 

internetowej www.haus.pl  

Projekt zrealizowano ze środków Gminy Woźniki. 

 

4. Konferencja „Wiara fundamentem tożsamości“ 

W dniach od 24 do 26 kwietnia 2017 odbyła się w Kamieniu Śląskim międzynarodowa, ekumeniczna 

konferencja dla przedstawicieli duszpasterstw mniejszości niemieckiej  oraz członków mniejszości 

niemieckiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. 

Ponadto w konferencji wzięli również udział mieszkańcy Górnego Śląska, przede wszystkich z ramienia 

mniejszości niemieckiej. Łącznie w konferencji wzięło udział 86 osób.  

Konferencja odbyła się z okazji 500. rocznicy reformacji i miała na celu wzmocnienie współpracy  

i wymianę doświadczeń pomiędzy duszpasterstwami mniejszości niemieckiej w Europie i Azji. Dyskutowano 

o roli wiary jako fundamentu tożsamości oraz o sposobach większego udziału wspólnych chrześcijańskich 

wartości w pracy na rzecz mniejszości narodowych.  

Podczas konferencji nie tylko wygłaszane były referaty, ważnym jej elementem było również pokazanie 

funkcjonowania i pracy wybranych parafii katolickich i ewangelickich z terenu Górnego Śląska. Ponadto 

konferencja była okazją do odwiedzenia ważnych kulturowo miejsc  

w regionie, takich jak np. Góra Św. Anny. Istotna w ramach konferencji była również możliwość wymiany 

doświadczeń i zaprezentowania dobrych praktyk w funkcjonowaniu duszpasterstw mniejszościowych w 

Europie i Azji. Ekumeniczny charakter wydarzenia odgrywał bardzo ważną rolę i umożliwił przeprowadzenie 

konferencji w duchu wspólnoty i wzajemnego zrozumienia.  



 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej | Sprawozdanie merytoryczne 2017 | str. 12 

 

Podczas konferencji 

gościliśmy m.in. Pana 

dra Hansa-Gerta 

Pötteringa, byłego 

Przewodniczącego 

Parlamentu 

Europejskiego, 

Przewodniczącego 

Fundacji Konrada 

Adenauera, Pana 

Hartmuta Koschyka, 

Posła do Bundestagu XII 

do XVIII kadencji, 

Pełnomocnika Rządu 

RFN ds. mniejszości 

narodowych, dr hab. 

Andrzeja Czaję, Biskupa Opolskiego, Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Pastora Markusa Schocha z Rygi, Biskupa 

elekta (Gruzja, płd. Kaukaz), Biskupa Athanasiusa Schneidera, z Astany w Kazachstanie, czy Księdza Dziekana 

Dietricha Galtera z Sybin w Rumunii.  

Kilka miesięcy po spotkaniu w Kamieniu Śląskim ukazała się polsko-niemiecka publikacja,  zawierająca m.in. 

referaty, które zostały wygłoszone podczas konferencji. 

Partnerami projektu byli: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Fundacja 

Konrada Adenauera w Polsce oraz Diecezja Opolska.  

Projekt został zrealizowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.  

 

5. Polsko – niemiecko – francuskie szkolenie dla animatorów/-ek międzykulturowych spotkań 

młodzieży 

12-16.02.2016, Görlitz (Niemcy) 

W 2016 roku współorganizowaliśmy polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla animatorów/-ek 

międzykulturowych spotkań młodzieży. Projekt koordynowany był przez niemiecką organizację Europa 

Direkt w Dreźnie.  

Szkolenie składa się z trzech modułów teoretycznych i jednego modułu praktycznego. Pierwsze z nich 

odbyło się w Niemczech we wrześniu 2017 r. Kolejne będą kontynuowane w roku 2018 (Polska, Francja). 

Celem projektu jest wyszkolenie animatorów/-ek międzykulturowych spotkań młodzieży. W projekcie 

bierze udział 8 uczestników/-czek z każdego kraju, którzy udoskonalą swoje umiejętności metodyczne oraz 

poszerzą wiedzę niezbędną przy organizacji młodzieżowych spotkań z grupami pochodzącymi z różnych 

kręgów kulturowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/-czki uzyskają certyfikaty DFJW, które stanowią 

potwierdzenie zdobytych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora/-ki 

międzykulturowych spotkań młodzieży. 

Projekt finansowany był przez Polsko-Niemiecką oraz Niemiecko-Francuską Wymianę Młodzieży. 

Partner: Europa Direkt 
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6. Szkolenie w ramach inauguracji projektu „Ożywianie domów spotkań 2017” / 

„Begegnungsstättenarbeit 2017” 

1-2 kwietnia 2017 r., Świdnica 

Szkolenie w Świdnicy było dedykowane koordynatorom w ramach projektu „Odżywianie domów spotkań 

2017”. Tym razem spotkali się opiekunowie projektów z województwa opolskiego, śląskiego oraz 

zachodnich i północnych regionów Polski. Celem szkolenia było zapoznanie koordynatorów projektu z 

lokalnych kół DFK z ideą oraz celami projektu na rok 2017. Miejsce odbywania się szkolenia nie było 

przypadkiem! Rok 2017 przebiegał pod dewizą 500 lat reformacji, dlatego szkolenie miało miejsce w znanej 

ewangelickiej gminie.   

Po oficjalnym powitaniu głos 

przekazano księdzu 

Zbigniewowi Obracaj, 

Sekretarzowi Biskupa 

Diecezji Wrocławskiej, który 

to wygłosił przemówienie 

pn. „Dziedzictwo Marcina 

Lutra – Dzieje kościoła 

ewangelicko-

augsburgskiego w Polsce“. 

Następnie ksiądz Obracaj 

zaprowadził uczestników do 

Kościoła Pokoju, gdzie zostali 

przyjęci przez kantora, pana 

Macieja Batora. Zwiedzanie kościoła trwało znacznie dłużej niż pierwotnie planowano. Przewodnik 

poprowadził grupę również przez remontowaną część kościoła, wobec czego uczestnicy mogli z bliska 

zobaczyć i dotknąć słynne organy. Ponadto kantor Kościoła Pokoju zaprosił jednego ze swych 

najzdolniejszych uczniów oraz zagrał z nim utwór na cztery ręce. Po pełnym wrażeń zwiedzaniu przystąpiono 

do części szkoleniowej. Koordynatorzy projektu zrelacjonowali swoje doświadczenia w pracy z kołami DFK 

oraz dyskutowali o tym jak dotychczasowa praca związana z projektem wpłynęła na aktywność kół.  Ta część 

szkolenia była szczególnie ważna. Dzięki materiałom z teczek koordynatorzy projektów mieli możliwość 

zapoznania się z działaniami DWPN. 

Drugiego dnia omówiono regulamin projektu „Ożywianie domów spotkań 2017”. Spotkanie to było 

szczególnie istotne dla uczestników, dlatego że mogli poznać wytyczne, które będą przestrzegać w trakcie 

całego roku realizacji projektu. Równie duże znaczenie miał kolejny omówiony punkt, mianowicie podstawy 

procedur związanych z rozliczeniem projektu. Poruszono również temat sprawnej organizacji projektu i 

współpracy z kołami DFK.  

Pomimo tego, że większość uczestników jest animatorami w ich kołach DFK i związani są z projektem od lat, 

to dzięki szkoleniom mogą z roku na rok gromadzić nowe doświadczenia związane z pracą w projekcie. 

Dlatego też dla uczestników projektu niezwykle ważny jest udział w takich szkoleniach. Dzięki wymianie 

pomysłów, analizowaniu zrealizowanych już projektów oraz wyciąganiu wniosków na przyszłość mogą 

jeszcze efektywniej wesprzeć koła DFK przy pielęgnowaniu niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Dyskusje 

pomiędzy uczestnikami i przedstawicielami ZNSSK są inspiracją przy tworzeniu nowych projektów, mających 

służyć mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Projekt finansowany był z dotacji MSW RFN.  
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7. Spotkania informacje dla przedstawicieli mniejszości niemieckiej 

Spotkanie informacyjne w Opolu/Oppeln, dnia 21.06.2017 r.  

Spotkanie informacyjne w Olsztynie, dnia 27.06.2017 r. 

Spotkanie informacyjne w Bieńkowicach, dnia 29.06.2017 r.  

By umożliwić udział jak najszerszej grupie, spotkania odbyły się w trzech z czterech planowanych 

miejscowości reprezentujących główne regiony z mniejszością niemiecką (województwo warmińsko-

mazurskie, opolskie i śląskie). W spotkaniu w Opolu udział wzięło 21 członków mniejszości niemieckiej, w 

Olsztynie było 24 uczestników, natomiast w Raciborzu zgłosiło się 18 osób. Każde spotkanie trwało około 4 

godziny. Na początku Dyrektor Generalny DWPN-u, Lucjan Dzumla oraz koordynatorka dwóch pozostałych 

miejscowości, opisali krótko kwestie związane z organizowaniem spotkań informacyjnych oraz ideą 

projektu, po czym przystąpiono do omówienia kolejnych plansz prezentacji multimedialnej. Następną 

częścią była dyskusja oraz pytania ze strony uczestników. Na potrzeby spotkań przygotowaliśmy broszurę 

informacyjną. Dodatkowo uczestnicy otrzymali plakaty, ulotki i broszury dotyczące działań projektowych 

mniejszości niemieckiej. Uczestnikom przedstawiono kompleksową ofertę zawierającą informacje o 

przyszłych projektach, np. szkoleniach, debatach, wycieczkach edukacyjnych, koloniach dla dzieci, kursach 

językowych, imprezach oraz możliwościach finansowania. 

 

8. Polacy i Niemcy w dialogu – Seminarium w Würzburgu, 16-22.07.2017 r. 

Seminarium w Würzburgu odbywa się już od dziesięciu lat. DWPN był partnerem po raz drugi. W 

tegorocznej edycji, mającej miejsce w Akademie Frankenwarte Würzburg, udział wzięło 40 uczestników z 

obu krajów. 

W centrum zainteresowania była myśl: Jak prezentuje się nasza dzisiejsza kultura polityczna? Już w trakcie 

pierwszego wieczoru trwały żywiołowe dyskusje. Wniosek był następujący: Należy stworzyć „Dom 

demokracji” oparty na wspólnych fundamentach, otwierający drzwi różnym kulturom politycznym, a także 

będący miejscem dyskusji nad poprawą sytuacji politycznej. 

Nie potrzebowano dużo czasu, by zebrać uwagi i obserwacje. Przedstawiono pozytywne jak i negatywne 

wnioski. Ale co właściwie oznaczają dziś w Polsce i Niemczech pojęcia „wolność słowa”, „wolność prasy”, 

czy „tolerancja”? Słowa: „Dziś ważniejszym niż kiedykolwiek jest refleksja i dyskusja nad demokracją” 

traktowano bardzo poważnie i były na uwadze w trakcie trwania całego seminarium. Oprócz czysto 

teoretycznych zagadnień obiektem rozważań były również aktualne przemiany w Niemczech i Polsce oraz 

poszukiwanie rozwiązań i opcji na przyszłość. 

Szczególnym momentem dla grupy była wizyta w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt oraz 

wgląd w szeroki wachlarz działalności tegoż instytutu. Wizyty w Internationale Familienzentrum e.V. 

(Międzynarodowe Centrum Rodzin) w Frankfurcie nad Menem, czy w Kommunale Unterkunft w 

Würzburgu, a także poznanie pracy w oddziale samopomocy w Würzburgu, koordynującym projekty dla 

ponad 250 grup samopomocy lub w Bündnis für Zivilcourage (Zrzeszenie Odwagi Cywilnej), również w 

Würzburgu, pozwoliły przekonać się, czym jest życie w tak różnorodnym społeczeństwie. Kolejna edycja 

projektu „Polacy i Niemcy w dialogu” odbędzie się w 2018 roku w Polsce. 
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9. .„Śladami reformacji na Śląsku” – warsztat dla młodzieży  

12 czerwca 2017 r., Gliwice 

27 września 2017 r., Opole 

Rok 2017 był szczególnie ważny dla kościoła 

chrześcijańskiego ze względu na obchodzoną 500. 

rocznicę reformacji. W roku jubileuszowym Dom 

Współpracy Polsko-Niemieckiej ze wsparciem 

Instytutu Goethego w Krakowie przedstawili bliżej 

historię reformacji na Śląsku.  Warsztaty odbyły się 

12.06.2017 r. w Gliwicach oraz 27.09.2017 r.  Księża 

(ks. Brzóska w Gliwicach oraz ks. Pracki w Opolu) 

przedstawili postać Marcina Lutra w formie 

prezentacji. Przedstawiono także historię reformacji 

na Śląsku. Następnie został przeprowadzony krótki 

Quiz na temat reformacji w Europie i na Śląsku. Po 

części teoretycznej odbyła się wycieczka, której 

przewodziła w woj. śląskim Anna Seemann-Majorek 

(Kustoszka w Muzeum Matki Ewy), a w woj. 

opolskim ks. Wojciech Pracki (Duchowny Wspólnoty 

Ewangelickiej w Opolu).  Podczas wycieczki 

uczestnicy i uczestniczki mogli poznać wybrane 

obiekty śląskiego dziedzictwa protestantyzmu. W 

województwie śląskim uczestnicy/-czki odwiedzili 

Kościół Zbawiciela w Tarnowskich Górach, miejsca 

związane z działalnością Matki Ewy oraz Cmentarz Hutniczy w Gliwicach. W województwie opolskim zostały 

odwiedzone kościoły ewangelickie w Pokoju, Grodźcu, Ozimku oraz Opolu.  W warsztatach wzięło udział w 

sumie 45 osób z różnych szkół.  

Finansowanie: Goethe-Institut Krakau 

Partner: Instytut Goethego w Krakowie 

 

10. .„Śladami reformacji na Śląsku” – warsztat dla nauczycieli/-ek 

19 października 2017 r., Gliwice 

15 listopada 2017 r., Opole 

Z okazji 500. rocznicy reformacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze wsparciem Instytutu 

Goethego w Krakowie zorganizował warsztat w dniu 19.10.2017 r. w Opolu oraz 15.11.2017 r. w Gliwicach 

dla nauczycieli/-ek z woj. opolskiego i śląskiego.  Anna Seemann-Majorek, Kustoszka w Muzeum Matki Ewy, 

przedstawiła postać Marcina Lutra w formie prezentacji. Przedstawiła także historię reformacji na Śląsku. 

Uczestnicy/-czki uzyskali podstawowe informacje na temat historii reformacji n Śląsku (Dolny i Górny Śląsk) 

poprzez filmy, które zostały wyświetlone podczas szkolenia. Prowadząca dała osobom uczestniczącym wiele 

wskazówek na temat prowadzenia lekcji z zakresu reformacji. Pokazała też wiele materiałów, zabawek i 

innych gadżetów związanych z reformacją i które mogą być użyte podczas lekcji dla jej urozmaicenia. 

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów nie tylko pogłębili swą wiedzę na temat Śląska, ale także poznali 

materiały i metody, dzięki którym mogą przeprowadzić ciekawą lekcję w tym temacie.  
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W warsztatach  w sumie wzięły udział 24 osoby. 

Finansowanie: Goethe-Institut Krakau 

Partner: Instytut Goethego w Krakowie 

 

11. „Nobliści śląscy KREATYWNIE” - warsztaty dla uczniów  

30 maja 2017 r., Opole 

31 maja 2017 r., Gliwice 

W nawiązaniu do kolejnego wydania naszej publikacji pt.: „Nobliści ze Śląska” 30 maja  w Opolu oraz 31 

maja w Gliwicach odbyły się warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw 

śląskiego i opolskiego poświęcone sylwetkom dwójki śląskich noblistów – Marie Göppert-Mayer und 

Gerhart Hauptmann. Podczas warsztatów uczestnicy mogli poszerzyć swą wiedzę na temat dwójki 

powyższych lauretów Nagrody Nobla ze Śląska. Warsztaty kreatywne odbyły się 30 maja w Opolu  w 

Bibliotece Miejskiej w Opolu oraz 31 maja w Gliwicach, w Sali przy ul. Bojkowskiej 35 A. Dawid Smolorz, 

germanista i autor wielu projektów na temat historii Górnego Śląska, przybliżył w formie prezentacji 

multimedialnej  sylwetki , a także dzieła i osiągnięcia Hauptmanna i  Göppert-Mayer. Po części teoretycznej, 

odbyła się część artystyczna warsztatów, która była prowadzona przez Małgorzatę Kulczycką (KrakOFFska 

36). Z przygotowanych przez prowadzącą materiałów, młodzież stworzyła własne torby. Wszyscy uczestnicy 

byli bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczyli w warsztatach. W spotkaniach wzięło udział w sumie 66 

uczniów i uczennic z czterech szkół (2 z Opola, 1 z Katowic i 1 z Zabrza).  

Partner: Instytut Goethego w Krakowie 

Finansowanie: Instytut Goethego w Krakowie 

 

12. Absolwenci projektu „Archiwum Historii Mówionej”  wzięli udział w spotkaniu ze Świadkami 

Historii pt.: "Godzina Pamięci dla Ofiar Wypędzeń", 20 czerwca 2017 roku, Berlin.  

20 czerwca 2017 

roku w Berlinie, 

absolwenci projektu 

„Archiwum Historii 

Mówionej” wzięli 

udział w obchodach  

dot. Pamięci o 

Ofiarach Wypędzeń.  

Pierwszą częścią 

obchodów było dwu 

godzinne spotkanie 

zamknięte w 

siedzibie BMI 

prowadzone przez 

absolwentów projektu „Archiwum Historii Mówionej” ze świadkami historii oraz Ministrem Spraw 

Wewnętrznych Niemiec Thomasem de Maiziere. Na powyższym spotkaniu świadkowie wspominali swoje 

rodziny i ich losy, którzy w następstwie drugiej wojny światowej uciekli bądź zostali wypędzeni z dawnych 

niemieckich obszarów.  
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Duga część obchodzonego w Niemczech „Dnia Pamięci o Ofiarach Wypędzeń” obyła się  w Muzeum Historii 

Niemieckiej w Berlinie. Mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia ministra de Maiziera, który wskazał na 

podobieństwa losu Niemców wysiedlonych w 1945 r. z Europy Środkowej i losu współczesnych uchodźców. 

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypędzeń i Ucieczek obchodzony jest w Niemczech od 2015 roku. Po 

długich dyskusjach postanowiono, że będzie obchodzony 20 czerwca –równocześnie ze Światowym Dniem 

Uchodźcy, aby podkreślić współczesny charakter obchodów. 

 

13. „Bilingua – łatwiej z niemieckim!“ Kampania wzmacniająca polsko-niemiecką dwujęzyczność w 

Polsce  

styczeń - grudzień 2017, woj. opolskie, woj. śląskie 

W 2017 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 Działalność Punktu Doradczego w zakresie polsko-niemieckiej dwujęzyczności oraz 

wydawanie dwujęzycznego, polsko-niemieckiego magazynu dla dzieci "KEKS fuer 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”. 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 2017 r. ukazało się łącznie osiem wydań miesięcznika „KEKS”, skierowanego do dzieci klas 4-6 szkół 

podstawowych. Magazyn zawiera m. in. niemieckie historyjki, ciekawostki, komiksy, 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 współfinansowane zostało przez polskie 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

4. Kampania reklamowa oraz działania PR 

W ramach kampanii wyprodukowane zostały praktyczne gadżety (worki, torby, linijki, piórniki,  

T-shirty, zawieszki odblaskowe) z nadrukiem logotypu oraz adresem internetowym kampanii, które 

rozdawane były dzieciom i młodzieży podczas spotkań. Wyemitowany został również spot radiowy 

zachęcający opiekunów do składania wniosków o objęcie dziecka nauczeniem języka mniejszości 

narodowej. We współpracy z agencją reklamową zrealizowano również kampanię reklamową, w ramach 

której plakaty promujące język niemiecki i dwujęzyczność zawisły w autokarach opolskiego MZK oraz na 

słupach reklamowych. Dwujęzyczność promowano także przy pomocy usług reklamowych na Facebooku. 
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Kolejny już rok udostępniane były materiały edukacyjne dla nauczycieli „Lichtensteiner Modell”, 

przygotowane przez Fundację Daetz, przydatne w organizacji tygodnia języka niemieckiego w szkołach.  

Opracowano i wydrukowano również konspekty z animacjami językowymi dla dzieci i młodzieży, 

przygotowane przez animatorów Zjazdu Klubów Odkrywców Niemieckiego. Konspekty są bezpłatnie 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców.  

5. Kluby Odkrywców Niemieckiego w szkołach 

W roku 2017 kontynuowaliśmy współpracę z 40 Klubami. Klubom przekazano materiały informacyjne 

wydane w ramach kampanii, poradniki dla rodziców, materiały edukacyjne oraz pomocnicze, przeznaczone 

do pracy z dziećmi w ramach spotkań klubów. Regularnie przesyłany był magazyn KEKS. 

Kluby spotykają się w ramach zajęć pozalekcyjnych co najmniej 2 razy w miesiącu. 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 27 września oraz 5 października 2017 r. zorganizowano dwa jednakowe szkolenia dla dwóch grup 

opiekunów klubów. Szkolenia poprowadzone zostały przez Agnieszkę Krajewską, referentkę i 

koordynatorkę współpracującą z Instytutem Goethego w Warszawie i w Pradze. Zaprezentowała nowe 

metody nauczania dzieci i młodzieży, filmy i klipy oraz pomysły z zakresu nauczania krajoznawstwa, 

pokazując w ten sposób opiekunom klubów, jak w alternatywny, ciekawy sposób mogą prowadzić zajęcia 

w swoim klubie.  

W dniach 22 i 23 maja 2017 r. w Hotelu DeSilva w Opolu odbył się III 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.  

O swojej aktywności kluby informowały w stosownej zakładce na stronie internetowej projektu 

www.bilingua.haus.pl.  

6. Kluby Odkrywców Niemieckiego w przedszkolach 

Utworzono 5 nowych klubów 

w przedszkolach. Łącznie 

działa 15 klubów 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 

oraz językowe materiały 

edukacyjne i pomocnicze, 

przeznaczone do pracy z dziećmi w ramach spotkań klubów.  

26 września 2017 r. odbyły się warsztaty dla opiekunów klubów z wieloma wskazówkami, jak z sukcesem 

prowadzić Klub Odkrywców Niemieckiego w przedszkolu. Opiekunowie otrzymali informacje na temat 
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koncepcji, metody a także zaprezentowano materiały Instytutu Goethego w Warszawie „Deutsch mit 

Socke”. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Agnieszkę Krajewska, wykładowczyni i koordynatorkę w 

Instytucie Goethego w Warszawie i Pradze.  

7. Spotkanie rodzin dwujęzycznych  

Spotkanie odbyło się w niedzielę, 3 września 2017 r. w Parku Nauki i Rozrywki Jurapark w Krasiejowie. Dzieci 

wzięły udział w ciekawych 

animacjach i zabawach 

językowych dostosowanych 

do wieku młodych 

uczestników, które 

przygotowały Joanna 

Przybyłowska i Beata 

Hadasz, animatorki z 

Instytutu Goethego w 

Krakowie. Rodzice wzięli 

udział w dyskusji na temat 

wspierania dwujęzyczności u 

dzieci. Gośćmi dyskusji byli 

dr Jana Schulz, specjalistka 

ds. dwujęzyczności i 

wielojęzyczności w Instytucie Serbskim w Budziszynie oraz Piotr Żwak, germanista, tłumacz, rodzic dzieci 

wychowanych dwujęzycznie. Po dyskusji dzieci wraz z rodzicami mogły spędzić wspólnie czas i zwiedzić 

Jurapark a także wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez partnera spotkania AUTO SEAT LELLEK 

GROUP w Opolu. Na koniec odbył się wspólny grill. W spotkaniu udział wzięło 165 osób.  

 

14. 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 2017 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 
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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 2017 r. odbyły się 2 spotkania w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolu-Sławicach, 2 

spotkania w Szkole Podstawowej w Nędzy, 2 spotkania w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku, 2 

spotkania w Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach, 2 spotkania w Gimnazjum ZSO nr 4 w Gliwicach, 2 spotkania 

w Szkole Podstawowej Nr 6 w 

Orzeszu-Zawiści, 1 spotkanie w 

Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu-

Zawadzie, 1 spotkanie w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Orzeszu, 

2 spotkanie w Szkole 

Podstawowej w Ligocie 

Woźnickiej, 1 spotkanie w 

Szkole Podstawowej w Lubszy, 

2 spotkania w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w 

Pyskowicach oraz 2 spotkania z 

uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 9 z Zielonej Góry w biurze DWPN w Opolu. Łącznie odbyło się 21 

spotkań, w których udział wzięło 415 uczniów z 12 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, m.in. w Szkole 

Podstawowej w Nędzy Doradca wziął udział w spotkaniu z rodzicami, podczas którego szkoła 

przeprowadziła lekcje pokazowe języka niemieckiego. Podczas 7. Konkursu wiedzy o Mniejszości 

Niemieckiej dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas 4-6 szkół podstawowych województwa opolskiego w 

Komprachcicach Doradca spotkał się najpierw z nauczycielami i przedstawił kampanię oraz Punkt Doradczy 

a następnie przeprowadził dla ok. 100 uczniów animacja językowe. Dla zainteresowanych rodziców Doradca 

był dostępny również podczas dwóch popołudniowych dyżurów w Opolu i w Raciborzu. Ponadto Doradca 

wziął udział w dwudniowym III Zjeździe Klubów Odkrywców Niemieckiego i trzech szkoleniach dla 

opiekunów Klubów Odkrywców Niemieckiego, aktywnie uczestniczył również w pracach jury podczas 

Konkursu Recytatorskiego "Der kleine Dichter", zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową z 

Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu. Doradca uczestniczył również w spotkaniu rodzin dwujęzycznych 

„Familientreffen”, które odbyło się w Krasiejowie, a także był również obecny na JugendFestivaluMłodych 

w Opolu.  

 

15. Licencja na lidera- Elementarz Lidera Organizacji Mniejszości 

Projekt skierowany jest do młodych członków Mniejszości niemieckiej oraz do młodzieży większości polskiej 

w wieku od 16 do 20 lat. W ramach projektu zaplanowano w okresie od października 2017 do czerwca 2018 

cztery spotkania warsztatowe oraz spotkanie podsumowujące. W pierwszej edycji projektu bierze udział 16 

uczestników i uczestniczek.   

Trzy bloki warsztatowe odbyły się w okresie od października do grudnia 2017 roku. 

DWPN w porozumieniu ze Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej przygotował zespół ekspertów na 

czele z Magdaleną Satwianą, byłą managierką Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), która 

pracowała przy ZMMN oraz Jakubem Turańskim, trenerem i mentorem związanym również ze 

środowiskiem MN. Para głównych prowadzących to eksperci w dziedzinie zaangażowania społecznego, 

kierowania projektami i kształcenia liderów, 
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Po analizie sytuacji młodzieży Mniejszości Niemieckiej nazwaliśmy strefę problematyczną i stworzyliśmy 

plan zadań i rozwiązań dla przyszłych młodych liderów grup młodzieżowych. Powstał program 

elementarnego szkolenia, które pozwoli przyszłym liderom samodzielnie, profesjonalnie i długotrwale 

działać w swoim środowisku. W ten sposób chcemy przyszłych koordynatorów projektów zaopatrzyć w 

niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności. W projekcie bierze również udział młodzież niezwiązana do 

tej pory ze środowiskiem MN, którą chcemy zainteresować takową współpracą. Na podstawie całościowego 

planu odbyły się jego pierwsze trzy punkty. Kandydaci na liderów podczas I bloku warsztatowego w Turawie 

poznali własne kompetencje i zainteresowania. Pojęcie wolontariatu zostało wnikliwie wzięte pod lupę za 

pomocą metodycznych gier i zabaw integracyjnych oraz animacji językowych. 

II blok warsztatowy w Pokrzywnej „ Warsztat przyszłości – głowa pełna pomysłów“ – odkrywanie własnych 

talentów i ich docenieniem, własne 

pomysły projektowe oraz ich 

porównanie wśród uczestników. Jak 

napisać wniosek na 

dofinansowanie? Jak rozliczyć 

dotację, jak przeprowadzić projekt, 

co z ewaluacją? Podręcznik dobrego 

lidera ze wsparciem eksperta w tej 

dziedzinie, Janusza Gorola. 

III blok warsztatowy w Jarnołtówku 

odbył się pod kątem kopalni 

projektów. Konkretyzacja pomysłów 

projektowych, projektmanagment 

od teorii do praktyki przy pomocy 

mentorki i psycholożki społecznej 

Adriany Bernardy, która równocześnie jest działaczką kilku organizacji pozarządowych, a która przedstawiła 

uczestnikom i uczestniczkom własne doświadczenia w pracy projektowej oraz odpowiedziała na ich pytania 

i pomogła przeanalizować obawy. 

 I ELO-grupa projektowa spotka się wiosna 2018 roku, jeszcze co najmniej dwa razy. Grupy projektowe 

zawnioskują o swoje pierwsze dotacje na projekt, który następnie przeprowadzą, rozliczą i podsumują. 

Rezultaty ich pracy zostaną przedstawione na spotkaniu podsumowującym I edycję projektu, który w całości 

finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. 

 

16. Opracowanie graficzne i druk pierwszej części oraz opracowanie tekstów do drugiej części 

materiałów dydaktycznych do przedmiotu „Historia i kultura mniejszości niemieckiej”  

Przedmiot Historia i kultura mniejszości narodowej wprowadzony został w roku szkolnym 2013/14 jako 

obowiązkowy dla uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej. 

Grupa Robocza, utworzona przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckie Towarzystwo 

Oświatowe, sformułowała 28 zagadnień tematycznych, które dla członków mniejszości niemieckiej 

stanowią istotny element rozwoju tożsamościowego. Pierwsza część materiałów obejmuje ogólne obszary 

tematyczne, takie jak definicja mniejszości narodowych i etnicznych, kultura i osobistości Niemiec, 

niemieckie marki, nobliści pochodzenia niemieckiego. Drugą część stanowią tematy związane z historią 

Niemiec. 
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W 2017 r. przygotowano projekt graficzny materiałów, które następnie wydrukowano w nakładzie ok. 700 

szt. Materiały składają się z czterech zeszytów, z których każdy poświęcony jest od 3-5 tematom. Każdy z 

zeszytów zawiera pytania w formie testu sprawdzające wiedzę, zestawienie podstawowych pojęć, 

słowniczek polsko-niemiecki oraz ciekawe strony internetowe.  

Ponadto zredagowane zostały teksty do drugiej części materiałów dydaktycznych. Poszczególni autorzy - 

historycy opracowali zagadnienia, uzupełnione zdjęciami, mapami i tekstami źródłowymi, w formie 

przystępnej dla dzieci. Wśród autorów znaleźli się m.in. dr Joanna Lusek z Muzeum Górnośląskiego w 

Bytomiu, dr Gerhard Schiller, freelancer, oraz dr Sebastian Rosenbaum z Instytutu Pamięci Narodowej w 

Katowicach. Również druga część materiałów opracowana zostanie w języku niemieckim. 

 

17. Wykład pt. „Dlaczego warto podtrzymywać język niemiecki jako język mniejszości narodowej i 

nauczać go jako język obcy” 

24 maja 2017 r. , Opole  

W ramach spotkania, które odbyło się w Centralnej Biblioteki im. Josefa von Eichendorffa w Opolu 

uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykładu prof. em. dr. Ulrich Ammon z Uniwersytetu  

w Diusburg-Essen na temat niezwykle istotniej roli języka niemieckiego na świecie. Prof. dr. Ulrich Ammon 

jest niemieckim lingwistą specjalizującym się w zakresie socjolingwistyki. Jego główne obszary badawcze to 

socjolingwistyka oraz socjologia języka, języki międzynarodowe, polityka językowa, dialektologia, nowsza 

historia języka niemieckiego, dydaktyka językowa. 

Profesor Ammon mówił m.in. o tym, że język niemiecki zajmuje trzecią lub czwartą pozycję  

w rankingach najważniejszych języków świata. Wskazując na powody, dla których warto uczyć się języka 

niemieckiego, mówił, że jest ich wiele. Jednym z nich jest to, że na całym świecie są ludzie, którzy się go 

uczą jako języka obcego oraz się nim posługują. Dlatego w gruncie rzeczy we wszystkich krajach świata 

można spotkać osoby, które władają językiem niemieckim. Znajomość jest przydatna nie tylko w życiu 

prywatnym ale bardzo ważnym aspektem jest czynnik ekonomiczny  

i jego znajomość w życiu zawodowym.  W wielu zawodach jest to ogromnym atutem, ponadto umożliwia 

to pracę w firmach pochodzących z krajów niemieckojęzycznych, a zatem nie tylko  

z Niemiec, lecz także np. z Austrii i Szwajcarii.  

Partnerzy: 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) 

Centralna Biblioteka im. Josefa von Eichendorffa w Opolu 

Niemieckie towarzystwo Oświatowe 

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

 

18. Stoisko informacyjne i udział DWPN podczas JugendFestivalMłodych 

JugendFestiwalMłodych, zorganizowany 23 września 2017 r. w Opolu przez Związek Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim to wydarzenie, podczas którego w centrum uwagi znalazła się młodzież zainteresowana kulturą i 

językiem niemieckim. Liczne organizacje i instytucje pracujące na co dzień z młodymi ludźmi zaproponowali 

atrakcje, dzięki którym uczestnicy mogli sprawdzić swoje możliwości, odkryć swoje talenty lub znaleźć nowe 

formy aktywności pozalekcyjnych.  
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Podczas festiwalu DWPN przygotował stanowisko 

informacyjno-promocyjne, przy którym zaczerpnąć 

można było informacji na temat realizowanych 

projektów, aktywnie reprezentowano w szczególności 

kampanię na rzecz polsko niemieckiej dwujęzyczności 

„Bilingua – łatwiej  

z niemieckim!”. Doradca ds. dwujęzyczności dostępny 

był dla zainteresowanych rodziców  

i nauczycieli, przeprowadził również trzy konkursy z 

nagrodami z wykorzystaniem dwujęzycznego 

magazynem „KEKS”, rozdysponowywał materiały 

promocyjne kampanii. Ponadto przygotowano 

wywiady o różnorodnej tematyce, nagrywane ze 

świadkami historii w ramach projektu Archiwum 

Historii Mówionej, do odsłuchania na audio-guide. 

DWPN udostępnił również swoje wystawy 

„Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji 

narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i 

polityka na Górnym Śląsku w XX wieku” oraz 

„Znaczenie polsko-niemieckiej dwujęzyczności w 

moim życiu”, a także zaprezentowano wystawę z fotografiami wykonanymi podczas I Fotomarat[h]onu w 

Opolu, zrealizowaną przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.  
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Obszar tematyczny: Nauka 

 

1. XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie” 

XXII Seminarium Śląskie odbyło się w dniach 25.10-27.10.2017 w Kamieniu Śląskim.   

Seminarium zostało poświęcone problemowi obcych i obcości. Dotyczyło to ma zarówno jej  rozumienia, 

traktowania, akceptowania, ale również  oddziaływania obcości oraz jej integrowania  

i czerpania z niej w ramach społeczeństw i zbiorowości wielokulturowych. Podczas konferencji 

podejmowano temat swoich i obcych w różnych płaszczyznach. Tradycyjnie część obrad poświęcona została 

wymiarowi śląskiemu i polsko-niemieckiemu problemowi – zarówno interpretacji i traktowaniu swoich oraz 

obcych na przestrzeni historii, jak (i nie ograniczającemu się do Śląska) problemowi bycia obcym w kraju 

pochodzenia.  

Podczas trzydniowej konferencji 

prawie 40. ekspertów z 

dziedziny nauki, polityki, 

edukacji i kultury wygłosiło 

referaty oraz wzięło udział w 

ciekawych dyskusjach. Poza 

ciekawymi referatami  

i dyskusjami podczas 

konferencji, przygotowaliśmy 

również bogatą ofertą spotkań 

wieczornych. Pierwsze 

poświęcone było wybitnej 

postaci Górnego Śląska, Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, który w tym roku obchodził trzy okrągłe 

jubileusze – urodzin, posługi kapłańskiej oraz święceń biskupich. Spotkanie pt. „Życie w wielokulturowości 

– rozmowa z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem” odbyło się 25 października 2017 r. Natomiast w dniu 26 

października 2017,  wystąpił Zespół Take Style, który przeniósł nas w świat muzyki – Jazzu i Swingu.    

Podczas Seminarium gościliśmy m.in. dr hab. Andrzeja Czaję, Biskupa Opolskiego, Pana Hartmuta Koschyka, 

Posła do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnika Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości 

Narodowych oraz dra Jensa Baumanna z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Zarówno część konferencyjna, 

jak i spotkania wieczorne 

cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, szczególnie 

ze strony mieszkańców i 

osobistości Górnego Śląska. W 

Seminarium wzięło udział 

prawie 200 osób, w spotkaniu z 

abp Alfonsem Nossolem ponad 

100, a na koncert zespołu Take 

Style przybyło 50 osób.  
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Na pierwszy kwartał 2018 roku zaplanowane jest wydanie polsko-niemieckiej publikacji w formacie PDF, 

zawierającej wybrane referaty z XXII Seminarium Śląskiego.   

Partnerami projektu byli: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Fundacja 

Konrada Adenauera w Polsce, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenie Bibliotek 

Caritas im. Św. Karola Boromeusza.  

Projekt został zrealizowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.  

 

2. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 

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, Wielkopolski. 

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 2017 

roku posiedzenia Rady odbywały się trzykrotnie: 3 marca, 2 czerwca i 10 listopada. 

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. 

6 kwietnia 2017 roku w Olsztynie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego zorganizowana została konferencja naukowa Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 

1945 roku. Czworo naukowców uczestniczących w realizacji projektu (prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, dr 

Magdalena Lemańczyk, dr Adriana Dawid, dr Norbert Honka) spojrzało z perspektywy różnych dyscyplin 

naukowych – antropologii, socjologii, historii i politologii – na wywiady pogłębione przeprowadzone w roku 

2016.  

Rozszerzona wersja 

opracowanego w 

ramach projektu 

artykułu 

Komunistyczny aparat 

bezpieczeństwa i 

ludność niemiecka na 

Górnym Śląsku w 

latach 1945–1990 

autorstwa dra 

Zbigniewa 

Bereszyńskiego 

została opublikowana się w formie monografii. Autor zajął się losami Niemców na Górnym Śląsku w okresie 

powojennym, zwłaszcza kwestią wysiłków o uznanie faktu istnienia mniejszości w latach 80. XX wieku. 

Od samego początku jednym z najważniejszych zadań Centrum jest przeprowadzanie wywiadów ze 

świadkami czasu. Rok 1990 i okres go poprzedzający był dla mniejszości niemieckiej szczególnie istotny, 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. Po tym jak w pierwszym 
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roku funkcjonowania Centrum pierwszych 15 wywiadów przeprowadzonych zostało wyłącznie w 

województwie opolskim, a w roku kolejnym działanie to rozszerzone zostało na cały Śląsk, tym razem wybór 

padł na 10 „działaczy pierwszej godziny” z województwa opolskiego, 8 z województwa śląskiego, jeden 

wywiad miał miejsce w Zielonej Górze, a jeden w Pile.  

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Obsza tematyczny: Społeczeństwo i Polityka 

 

1. Konkurs fotograficzny „Czym jest dla Ciebie Europa?” 

Wrzesień - grudzień 2017 r. 

W terminie od 1 września do 26 listopada trwał konkurs fotograficzny „Czym jest dla Ciebie Europa?”. Zasięg 

konkursu obejmował całą Polskę.  Ideą konkursu było pokazanie czym jest dzisiaj dla młodych ludzi Europa 

- jak ją widzą, doświadczają i poznają. Spośród około 40tu nadesłanych prac w dwóch kategoriach 

wiekowych (13-19 lat oraz 19+) jury w składzie: dr Magda Mazik-Gorzelańczyk, doktor nauk społecznych w 

zakresie nauk o polityce  oraz dr hab. Piotr Muschalik, ASP Katowice wyłoniło zwycięzców. Wszystkie 

nagrodzony i wyróżnione prace zostały opublikowane w kalendarzu DWPN na 2018 rok.  

Konkurs został sfinansowany przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 

 

2. „Śladami Europy” - gry miejskie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

9 listopada 2017 r., Chorzów 

13 listopada 2017 r., Zabrze 

21 listopada 2017 r., Opole 

9 listopada w 

Chorzowie, 13 

listopada w Zabrzu 

oraz 21 listopada w 

Opolu odbyły się 

gry miejskie 

przeznaczone dla 

uczniów w wieku 

od 13 do 19 lat. 

Tematem 

przewodnim było 

pokazanie 

uczestnikom, że 

historia ich miasta 

powstała poprzez 

wkład wielu narodowości, kultur i religii. Gry stanowiły formę nauki poprzez rozwiązywanie zagadek i zadań 

zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, dzięki czemu uczniowie mieli okazję do ukazania swoich 

umiejętności logicznego myślenia i do poszerzenia swojej wiedzy odnośnie obiektów, postaci i wydarzeń, 

które wpłynęły na obecny kształt ich otoczenia. Podczas gier, uczestnicy zwiedzali miasto, rozwiązując 

zagadki znajdujące się w takich punktach jak np. kościół ewangelicki czy cmentarz żydowski. Proces 

nauczania był tak samo ważny, jak sama zabawa. Podczas gier uczestnicy umieszczali odpowiedzi w 

specjalnie do tego przygotowanej aplikacji, która stanowiła równocześnie przewodnik po grze. Łącznie w 

projekcie wzięło udział 78 uczestników. Gry poprowadziła firma „Silesia Events”.   

Gry zostały sfinansowane przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 
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3. „Europa jutra” – warsztaty kreatywne  

27 października 2017 r., Gliwice 

16 listopada 2017 r., Opole 

24 listopada 2017 r., Kędzierzyn-Koźle 

27 października w Gliwicach, 16 listopada w Opolu oraz 24 listopada w Kędzierzynie-Koźlu 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 z założeniami i wartościami Unii Europejskiej oraz dyskusja nad aktualnymi problemami. Część 

praktyczna składała się z projektowania nowego logotypu UE oraz wykonania toreb, koszulek, buttonów z 

własnymi projektami. Warsztat teoretyczny poprowadziła dr Magda Mazik- Gorzelańczyk, doktor nauk 

społecznych w zakresie nauk o polityce, zaś część praktyczną Michał Pośpiech, architekt, designer, 

absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W projekcie wzięły udział 83 osoby. Projekt został 

sfinansowany przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. 

 

4. Warsztaty „Zrównoważony rozwój miast - jak budować otwarte społeczności?” 

9 czerwca 2017 r., Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach 

15 września 2017 r., Gliwice 

W ramach XII Forum Nowej Gospodarki 9 czerwca br. w Katowicach odbyły się warsztatów dla 

samorządowców/pracowników zakładów miejskich/organizacji pozarządowych, których celem było 

zapoznanie się z dobrymi praktykami radzenia sobie z problemami miasta. Uczestnicy warsztatów nabyli 

praktyki w komunikacji z mieszkańcami i w rozwiązywaniu konfliktów wokół decyzji i inwestycji miasta, 

identyfikacji potrzeb mieszkańców w kontekście lokalnego planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu. Warsztaty poprowadziła Beata Maciejewska, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i 

zielonej modernizacji miasta Słupsk, członkini zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu. Zainteresowanie 

warsztatami było tak duże, że postawiono powiększyć pierwotnie planowaną grupę i ostatecznie  

w projekcie wzięły udział 23 osoby.  

Druga część projektu odbyła się 15 września w Gliwicach i była pogłębieniem procesów rozpoczętych w 

czerwcu. Spotkanie obejmowało wykłady, pracę w grupach i zajęcia warsztatowe. Warsztaty poprowadziła 

ponownie Beata Maciejewska oraz Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu, doradca prezydenta miasta Słupska 

ds. zagranicznych. 16 uczestników drugich warsztatów zostało zrekrutowanych przede wszystkim spośród 

uczestników pierwszej części projektu.  

Projekt został sfinansowany przez Fundację Heinricha Bölla w Polsce. 

 

5. Polacy i Niemcy w dialogu – Seminarium w Würzburgu, 16-22.07.2017 r. 

 

Seminarium w Würzburgu odbywa się już od dziesięciu lat. DWPN był partnerem po raz drugi. W 

tegorocznej edycji, mającej miejsce w Akademie Frankenwarte Würzburg, udział wzięło 40 uczestników z 

obu krajów. 

W centrum zainteresowania była myśl: Jak prezentuje się nasza dzisiejsza kultura polityczna? Już w trakcie 

pierwszego wieczoru trwały żywiołowe dyskusje. Wniosek był następujący: Należy stworzyć „Dom 
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demokracji” oparty na wspólnych fundamentach, otwierający drzwi różnym kulturom politycznym, a także 

będący miejscem dyskusji nad poprawą sytuacji politycznej. 

Nie potrzebowano dużo czasu, by zebrać uwagi i obserwacje. Przedstawiono pozytywne jak i negatywne 

wnioski. Ale co właściwie oznaczają dziś w Polsce i Niemczech pojęcia „wolność słowa”, „wolność prasy”, 

czy „tolerancja”? Słowa: „Dziś ważniejszym niż kiedykolwiek jest refleksja i dyskusja nad demokracją” 

traktowano bardzo poważnie i były na uwadze w trakcie trwania całego seminarium. Oprócz czysto 

teoretycznych zagadnień obiektem rozważań były również aktualne przemiany w Niemczech i Polsce oraz 

poszukiwanie rozwiązań i opcji na przyszłość. 

Szczególnym momentem dla grupy była wizyta w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt oraz 

wgląd w szeroki wachlarz działalności tegoż instytutu. Wizyty w Internationale Familienzentrum e.V. 

(Międzynarodowe Centrum Rodzin) w Frankfurcie nad Menem, czy w Kommunale Unterkunft w 

Würzburgu, a także poznanie pracy w oddziale samopomocy w Würzburgu, koordynującym projekty dla 

ponad 250 grup samopomocy lub w Bündnis für Zivilcourage (Zrzeszenie Odwagi Cywilnej), również w 

Würzburgu, pozwoliły przekonać się, czym jest życie w tak różnorodnym społeczeństwie. Kolejna edycja 

projektu „Polacy i Niemcy w dialogu” odbędzie się w 2018 roku w Polsce. 

 

6. Dyskusja „Rozmowy o Europie: Kultura debaty publicznej. Język polityki w Polsce  

i w Niemczech” 

5 czerwca 2017 r., Katowice 

Dyskusja „Rozmowy o Europie: Kultura debaty publicznej. Język polityki w Polsce i w Niemczech” została 

zorganizowana 5 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej    CINiBA w Katowicach. 

Moderatorem debaty był Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego, zaś naszymi gośćmi: dr 

hab. Jacek Warchala z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania UŚ, Kinga Gajewska-

Płochocka, Poseł na Sejm RP, Łukasz Bertram z „Kultury Liberalnej” oraz Florian Kellermann, korespondent 

„Deutschlandradio” w Polsce. Celem projektu była dyskusja o jakości języka, a także porównanie i analiza 

języka używanego w polityce, mediach oraz szeroko pojętej sferze publicznej w Polsce, Niemczech oraz w 

Europie. Razem z prelegentami dyskutowaliśmy o tym, jak powinno rozmawiać się w przestrzeni publicznej, 

jaki jest język polityki w Polsce, a jaki w Niemczech, czy język debaty publicznej uległ współcześnie 

radykalizacji oraz jaki wpływ na kreowanie języka publicznego mają media i dziennikarze.  

W debacie wzięło udział ponad 30 osób. 

Debata została sfinansowana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, a partnerem wydarzenia było 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. 

 

7. Debata „Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczone Europa” 

16 października 2017 r., Katowice 

Debata „Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczona Europa“ została zorganizowana 16 października w 

Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA. Moderatorem debaty był Wojciech Pacula, 

dziennikarz Polskiego Radia Katowice, zaś gośćmi: prof. UW dr hab. Tomasz Grosse, kierownik Zakładu 

Polityk Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego, współpracownik 

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; dr Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2014. Celem projektu była dyskusja o fenomenie 

powstawania nowych nacjonalizmów. Pragnęliśmy razem z prelegentami odpowiedzieć na pytania: Czym 
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jest nacjonalizm? Dlaczego powstawiają nowe nacjonalizmy? Co wpływa na radykalizację sceny politycznej? 

Jaką rolę odgrywa przy tym polityka w Polsce i w Niemczech?  

W debacie wzięło udział ok. 

100 osób. 

Debata została 

sfinansowana przez 

Fundację Konrada 

Adenauera w Polsce, a 

partnerem wydarzenia było 

Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteka 

Akademicka w Katowicach. 

 

 

 

 

 

 

8. Dyskusja „Mowa nienawiści językiem codzienności w Europie?”  

8 czerwca 2017 r., Opole 

8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się dyskusja „Mowa 

nienawiści językiem codzienności w Europie?”. W mediach i internecie, na ulicy, w szkole, w pracy – słowna 

agresja jest obecna w każdej sferze życia. Europa jest miejscem wielu kultur, religii i narodowości. Szerząca 

się w różnej formie mowa nienawiści budzi niepokój i lęk wśród młodego pokolenia. Nierzadko pojawiają 

się trudne do rozwiązania problemy związane z dyskryminacją i nietolerancją odmiennych światopoglądów. 

O problemie w polskim i niemieckim społeczeństwie oraz jak zmienić nienawiść i agresję w szacunek i 

tolerancję rozmawialiśmy z Irmelą Mensah-Schramm, 72-letnią niemiecką aktywistką i działaczką społeczną 

na rzecz praw człowieka, która od ponad 30 lat usuwa wszelkie ksenofobiczne hasła i nie rusza się bez 

swojego zestawu: flamastrów, sprayu, zmywaczu do paznokci i skrobaczki do kuchenek oraz Joanna 

Balsamską, działaczką na rzecz praw człowieka, trenerką antydyskryminacyjną. Spotkanie poprowadziła 

Beata Dżon, dziennikarka i publicystka. 

W debacie wzięło udział ponad  60 osób. Debata została sfinansowana przez Fundację Friedricha Eberta w 

Polsce, a partnerem wydarzenia był Instytut Spraw Publicznych. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Nowa Trybuna Opolska, Pro Futura, Radio Doxa. 

 

9. Między zyskiem a wyzyskiem. Zagraniczne firmy w Polsce. Debata wokół raportu „Amazon po 

polsku. Warunki pracy  

i stosunki z pracownikami” 

14 listopada 2017 r., Katowice 

14 listopada zorganizowaliśmy w Club&Restaurant „Królestwo“ Katowicach debatę: Między zyskiem a 

wyzyskiem. Zagraniczne firmy w Polsce. Debata wokół raportu „Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki 

z pracownikami”. W dyskusji moderowanej przez Dominika Owczarka, Kierownika Programu Społeczeństwo 
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i Demokracja w Instytucie Spraw Publicznych, współautora raportu, wzięli udział: Grzegorz Cisoń, 

przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Amazon Polska, Agnieszka Mróz, Komisja 

Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza - Amazon Poznań, Thomas Voß, Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (skrót ver.di; pol. Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług), dr 

Ewelina Wiszczun, ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), adiunkt w Zakładzie 

Badań nad Zachowaniami Politycznymi, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Amazon jest przykładem firmy wpisującej się w szerszy obraz polskiej gospodarki, który charakterystyczny 

jest również dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój tych gospodarek zależny jest w dużym 

stopniu od inwestycji zagranicznych lub ich braku czy wycofania. Inwestycje te pojawiają się w tych 

sektorach, które są najbardziej opłacalne z punktu widzenia globalnej gospodarki. Inwestorzy natomiast 

korzystają nie tylko z niskich kosztów pracy, co powszechnie pojawia się w debacie publicznej, ale i ze 

specyfiki stosunków pracy, czyli słabego uzwiązkowienia, zazwyczaj niewielkiego rozwinięcia dialogu 

społecznego, czy też z uelastyczniających się regulacji np.: zmiana okresów rozliczania czasu pracy. Często 

też obserwować można politykę braku wymagań ze strony samorządów i przyciąganie inwestycji 

zagranicznych bez względu na konsekwencje w obszarze społecznym czy dla rozwoju regionalnego. 

Innowacyjność jaką miały przynosić globalne firmy kończy się na procesie technologicznym i optymalizacji 

w organizacji pracy, a w niewielkim stopniu przekłada się na inne sfery życia społecznego. Rodzi się zatem 

pytanie czy przyciąganie inwestycji zagranicznych w obecnej formule jest właściwym pomysłem na 

podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki oraz na poprawę warunków pracy zatrudnionych osób? 

W debacie wzięło udział ponad  30 osób. Debata została sfinansowana przez Fundację Friedricha Eberta w 

Polsce, a partnerem wydarzenia był Instytut Spraw Publicznych. 

 

10. Rozmowy o Europie: Dyskusja pt. „Niemcy po wyborach. Prognoza polityczna dla Polski i 

Europy” 

6 listopada 2017 roku, Opole  

Spotkanie 

dyskusyjne odbyło 

się 6 listopada 2017 

r., w Urzędzie 

Marszałkowskim 

Województwa 

Opolskiego. Na 

spotkanie 

zaprosiliśmy 

polityków z polskiej i 

niemieckiej sceny 

politycznej oraz 

ekspertów, aby 

wspólnie 

porozmawiać o 

niedawnych 

wyborach parlamentarnych w Niemczech. Poprzez debatę chcieliśmy spróbować naszkicować z naszymi 

gośćmi kształt przyszłej polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz ocenić wyniki wyborów w 

kontekście stosunków polsko-niemieckich, jak i wewnątrzeuropejskich.  Wybory w Niemczech oznaczają 
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zmiany w polityce zarówno wewnętrznej  jak i zagranicznej (to stanowiło przedmiot naszej debaty), wobec 

sąsiadów jak i w UE. Rozmawialiśmy o tym, że najprawdopodobniej powstanie nowa koalicja rządząca (bez 

SPD, za to z FDP i Zielonymi), co będzie oznaczać pewne zmiany. Przeanalizowaliśmy sytuację  

i próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy i co może się zmienić we wzajemnych stosunkach polsko-

niemieckich w najbliższych latach. W debacie staraliśmy się zebrać jak najszersze grono komentatorów – 

przedstawiciela partii rządzącej, czyli PIS, Posła Antoniego Dudę, przedstawiciela PO, czyli największej partii 

opozycyjnej, Posła Tomasza Siemoniaka, przedstawiciela MN, Posła Ryszarda Gallę (MN to istotna siła 

polityczna w regionie). Oprócz tego zaprosiliśmy eksperta w polityce zagranicznej Niemiec, Dr. Christopha 

Bergnera, Posła do Bundestagu w latach 2002-2017 oraz polską ekspertkę w stosunkach polsko-

niemieckich, dr Agnieszkę Ładę. Do moderacji zaprosiliśmy dziennikarza, Piotra Maślaka z Radia TOK FM.  

W wydarzeniu udział wzięło łącznie 96 osób. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy 

Polsko-Niemieckiej byli głównymi organizatorami wydarzenia.  

 

11. „Rozmowy o Europie. Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie  dla współczesnej Europy?”  w 

ramach XXII Seminarium Śląskiego  

25 października 2017 r., Kamień Śląski 

Rozmowy o Europie były częścią XXII Seminarium Śląskiego, którego przewodnim zagadnieniem była 

szeroko rozumiana kwestia wyobcowania i wykluczenia. Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat 

postrzegania różnorodności w społeczeństwach Europy Zachodniej,  a także np. w Polsce.  

Po nakreśleniu aktualnej sytuacji w UE podjęte zostały zagadnienia: Co należy zrobić, by znów różnorodność 

mogła być traktowana jako siła Europy, a nie źródło jej słabości? Jakie są główne źródła zagrożeń i jakie 

możliwości pozytywnego działania? - będące przewodnimi kwestiami debaty.  

Poruszono również bardziej 

szczegółowe zagadnienia, 

takie jak ryzyka związane z 

separatyzmami regionalnymi 

w Europie i najwłaściwsze 

podejście centralnych władz 

państwowych w takich 

sytuacjach. Zwrócono uwagę, 

że w przeszłości jednym z 

głównych źródeł konfliktów w 

Europie były napięcia między 

wyznaniami chrześcijańskimi. 

Aktualnie przemoc związana jest z ekspansją fundamentalizmu islamskiego. Podjęto próbę odpowiedzi na 

pytanie, na ile możliwe jest, by napływ imigrantów z krajów muzułmańskich przyczyniał się do dalszego 

rozwoju Europy? Dyskutowano również na temat tego, w jakim stopniu powrót do narodowych narracji o 

przeszłości może wpłynąć na losy integracji europejskiej. 

Gośćmi Rozmów o Europie byli Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu w latach 1990-2017, Pełnomocnik 

Rządu RFN d.s. Repatriantów i Mniejszości Narodowych, dr Dorota Pudzianowska, doktor nauk prawnych 

oraz socjolog, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie obecnie kieruje Programem 

Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 oraz jest dyrektorką programu dotyczącego podnoszenia wrażliwości 

sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania oraz Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik ds. 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
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Olsztynie, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm IX kadencji. Spotkanie 

poprowadzi dziennikarz i wykładowca Andrzej Godlewski. 

Partnerem projektu była Fundacja Konrada Adenauer w Polsce  

 

12. Kobiety w polityce w Polsce i w Niemczech 

3 października 2017 r., Opole 

3 października 2017 r. odbyła się 

na Uniwersytecie Opolskim 

debata „Kobiety w polityce w 

Polsce i w Niemczech. 

Gościniami spotkania były Afra 

Gamoori, polityczka (SPD), 

Małgorzata Niewiadomska-

Cudak, polityczka (SLD). Debata 

była moderowana przez Dorotę 

Piechowicz-Witoń, naczelniczkę 

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego. W czasie 

debaty dyskutowano o sytuacji kobiet w polityce. Zostało postawione pytanie, dlaczego kobiety nie 

angażują się w politykę tak licznie jak mężczyźni. Wizerunek kobiet jest kreowany nie tylko w mediach. 

Model typowej kobiety powstaje najczęściej już w rodzinach i społeczeństwie, w jakim żyjemy. Małe 

dziewczynki są poprzez wychowanie przygotowywane do roli matki, a kobiety, które rezygnują z bycia matką 

i stawiają na karierę, politykę, czy pracę są określane jako egoistki. Obie polityczki stwierdziły, że pomimo 

zwiększonej reprezentacji kobiet w polityce, wciąż funkcjonują bariery utrudniające wdrożenie pełnej 

równości szans kobiet i mężczyzn. Panelistki zgodnie wezwały kobiety do większego zaangażowania 

politycznego, co spotkało się z bardzo pozytywną reakcją zgromadzonej publiczności.  W spotkaniu wzięło 

udział ponad 60 osób. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce.  

 

13. „Kobiety dla kobiety” – Wystawa  

Wernisaż 8 marca 2017 r., Opole 

Spotkanie odbyło się 8 marca 2017 r. w sali Muzeum Śląska Opolskiego. W spotkaniu wzięli udział między 

innymi: Sabine Haake, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, lokalni politycy, naukowcy, 

przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej oraz mieszkańcy Opola i okolic. Wystawa była wystawą objazdową 

i  ukazała życie Edyty Stein za pomocą różnych dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, fotografia, instalacja 

artystyczna, rzeźba, poezja, czy muzyka. Przedsięwzięcie należy do polsko-niemieckiego, 

interdyscyplinarnego projektu kulturalnego, którego mottem było „Kobiety dla kobiety. Artystki o Edycie 

Stein”. Wystawa składała się z dzieł artystycznych i została jeszcze uzupełniona 10 tablicami informacyjnymi. 

Podczas wernisażu odbył się również koncert el12 Opole Politechnic Band i 230 Volt Ensemble. W 

wydarzeniu wzięło udział więcej jak 60 osób.  

Partner projektu: Muzeum Śląska Opolskiego 

Projekt został współfinansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.  
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14. Kuchnie Świata 

22 listopada 2017, Ruda Śląska 

22 listopada Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w kooperacji ze Stowarzyszeniem Wspierania Ekonomii 

Etycznej "Pro Ethica" w Rudzie Śląskiej zorganizował pierwsze spotkanie z cyklu „Kuchnie świata – spotkania 

z Gość-Innością”. Gośćmi seniorek i seniorów w Centrum Inicjatyw Społecznych w Starej Bykowinie są osoby, 

które prezentują kulinarne przepisy z własnego kraju, opowiadają o tradycjach i kulturze z innego regionu 

oraz ich doświadczeniach mieszkania w Polsce. Poprzez bezpośrednie spotkania z osobami z zagranicy 

mieszkającymi na Śląsku chcemy pokazać, jak różnorodna, smaczna i ciekawa jest Polska i Europa. Poznanie 

nowych krajów, nowych kultur jest wspaniałą możliwością, aby poszerzyć swoje horyzonty, otworzyć się na 

innych oraz zastanowić się nad wspólnymi łączącymi nas wartościami. Pierwszym gościem tego projektu 

była kuchnia niemiecka i Niemcy jako kraj.  

 

15. Wydawanie dwujęzycznego (polsko-niemieckiego) dodatku do gazety regionalnej pt. „Heimat” 

w 2017 r. 

W  2017  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 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  13 525  

egzemplarzy.  W  2017  około  95 000 osób  z  województwa  opolskiego  było  odbiorcami  gazety  (średnia 

kwartalna). Natomiast zakładkę Heimat na stronie nto.pl odwiedzało w miesiącu średnio 10 625 osób. 

Wydawanie  dwujęzycznego  (polsko – niemieckiego)  dodatku  do  gazety  regionalnej zostało sfinansowane 

ze środków Mniejszości Niemieckiej będących w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska, pochodzących z 

wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego. 

 

16. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4 

Celem projektu był wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim. 

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie inicjatyw i 

rozwiązań zmierzających do zakładania działalności gospodarczej.  

Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2017 na terenie województwa opolskiego przez 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w partnerstwie z DWPN i Strzeleckim Centrum Obsługi 

Biznesu.   

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu: podstaw prawnych 

prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. 

Uczestnicy projektu mogli ubiegać się o bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój 
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przedsiębiorczości  w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz bezzwrotne Podstawowe Wsparcie 

Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy oraz w postaci 

pomocy szkoleniowo-doradczej. 

W projekcie objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym 70 uczestników projektu, z czego 60 uczestników 

uzyskało wsparcie w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego Wsparcia 

Pomostowego. 

Projekt jest kontynuowany w 2018 r.  
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Obszar tematyczny: Kultura 

 

1. Pokaz filmu niemego „Das Blumenwunder” z muzyką na żywo w wykonaniu Erith 

9 czerwca 2017, Opole 

12 czerwca 2017, Wrocław 

9 czerwca w Klubokawiarni Laba 

w Opolu i 12 czerwca w Vertigo 

Jazz Club we Wrocławiu odbyły 

się pokazy filmu niemego z 

muzyką na żywo w wykonaniu 

artystki Erith z Gliwic. 

Film niemy „Das 

Blumenwunder“ powstał w 

latach 1922 – 1925 z inicjatywy 

koncernu BASF. Ujęcia 

przedstawiające wzrost roślin 

nakręcone zostały w technice 

timelaps (film poklatkowy)  

i początkowo miały służyć celom stricte reklamowym. Reżyser Max Reichmann dostrzegł w nich jednak 

potencjał artystyczny i stworzył film pełnometrażowy uzupełniając ujęcia o grę aktorską oraz taniec. 

Oryginalny materiał filmowy z lat 20. powstał w nowej odsłonie dzięki współpracy Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej i Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu z młodą polską 

artystką Erith, która specjalnie na potrzeby pokazów skomponowała do niego soundtrack. W swojej muzyce 

połączyła elementy electropop, psychedelic hippie i folk. Pod koniec zeszłego roku gliwiczanka otrzymała 

Nagrodę Marszałka Woj. Śląskiego dla młodych twórców za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Jej koncerty 

przybierają formę performance'u. Erith nawiązała świetny kontakt z publicznością. W trakcie występu 

wciągnęła ją do swojego magicznego świat. W pokazach uczestniczyło 120 osób. 

Partnerzy projekty byli NTKS, Klubokawiarnia Laba, Jazz Club Vertigo, Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z 

Zagranicą, a patronami medialnymi TVP3, Pro Futura, Wochenblatt, Glob, Radio Park, Radio Doxa, Tygodnik 

Ziemi Opolskiej i Gazeta Wyborcza. 

 

2. Niemieckojęzyczna kafejka „HAUS-Café“ w Gliwicach 

14 listopada 2017, Gliwice 

16 grudnia 2017, Gliwice 

W tym roku zainicjowaliśmy niemieckojęzyczną kafejkę. Pierwsze spotkania odbyły się 16 listopada w 

Antykwariacie KAWKA i 14 grudnia w pomieszczeniach GCOP w Gliwicach. Pierwsze spotkanie służyło 

rozeznaniu grupy i oczekiwań. Tematem przewodnim drugiego spotkania był adwent 

i święta w Niemczech. Gościem kafejki była grupa wokalna Con Colore z DFK Toszek, która śpiewała razem 

z uczestnikami kolędy. Cieszyliśmy się z dużego zainteresowania i z międzypokoleniowej grupy na spotkaniu, 

wobec czego zdecydowaliśmy się na kontynuację kafejki w 2018 roku. 
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„HAUS-Café“ jest cyklicznym i comiesięcznym wydarzeniem. Każde spotkanie ma tematyczny podkład. 

Koncepcją kafejki jest nie tylko ćwiczenie języka niemieckiego, ale i wymiana informacji na temat Niemiec. 

Spotkania mają luźny przebieg. Kafejka nie koncentruje się wyłącznie na aspekcie edukacyjnym, zależy nam 

także, aby wzmocnić wymianę międzypokoleniową i dialog między młodymi i seniorami. Umożliwiamy 

ćwiczenia z języka w codziennych i towarzyskich sytuacjach, jak i rozmowy o aktualnych tematach pod 

okiem trenerki, która prowadzi spotkania. 

W spotkaniach wzięło udział każdorazowo ponad 20 osób. 

Partnerami niemieckojęzycznej kafejki był Antykwariat KAWKA i GCOP, którzy udostępnili pomieszczenia. 

 

3. HAUSbesuche - Spotkania Domowe. Polska i niemiecka kultura w dialogu 

5 maja 2017, Toszek 

25 maja 2017, Zabrze 

4 czerwca 2017, Opole 

Cykl spotkań w ramach projektu HAUSbesuche składał się  z trzech wydarzeń. Pierwsze spotkanie odbyło 

się 5 maja w Toszku i nawiązywało do twórczości Hansa Bollingera. Na następnym spotkaniu 25 maja w 

Zabrzu Marlena Uziębło zaśpiewała wybór piosenek Marleny Dietrich i oczarowała publiczność swoim 

projektem „Blue Angel”. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem 4 czerwca 

w ramach Festiwalu Książki w Opolu. 

Spotkanie z Hansem 

Bollingerem w Zamku w 

Toszku nie było 

przypadkiem. W latach 

1791-1797 zamek był 

własnością Adolpha von 

Eichendorffa, ojca 

Josepha Eichendorffa. 

Pedagog i muzykant Hans 

Bollinger odniósł się do 

twórczości Eichendorffa i 

zagrał parę piosenek na 

gitarze, co stanowiło 

ciekawą odmianę do 

rozmowy z autorem. 

Wieczór autorski poprowadziła moderatorka Dorota Matheja. Samo miejsce jak i techniczne wsparcie było 

udostępnione nieodpłatnie przez partnera. Zamek w Toszku pomógł także w promocji wydarzenia, dzięki 

czemu było obecnych 45 gości. 

Kolejnym wydarzeniem z cyklu HAUSbesuche był wieczór z „polską Marleną Dietrich” czyli 

z Marleną Uziębło. Koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem publiczności i w ciągu dwóch tygodni od 

rozpoczęcia promocji wszystkie sto miejsc zostało zarezerwowane. Artystce akompaniował mąż na 

fortepianie, a moderator Krzysztof Wieczorek przeprowadził po koncercie rozmowę na temat pracy i życia. 

Wokalistka angażuje się od lat w Stowarzyszeniu Pro Deutsch, którego głównym celem jest działalność 
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publiczna na rzecz wymiany kulturalnej między Polską a Niemcami. Koncert odbył się w wyjątkowych 

wnętrzach Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej. Po koncercie była możliwość zwiedzania obiektu. 

Ostatnie wydarzenie z cyklu 

stanowiło spotkanie 

autorskie ze Stefanem 

Chwinem w Opolu, które 

cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. 

Spotkanie odbyło się w 

ramach Festiwalu Książki w 

Opolu, dzięki czemu udało 

się dotrzeć do nowych 

odbiorców. Pisarz, który 

urodził się w roku 1949 

w Gdańsku, przyjechał do 

Opola ze swoją żoną. Moderatorka, prof Elżbieta Dąbrowska zapytała Stefana Chwina o jego własną historię 

i powiązane z tym zainteresowanie dla niemieckiej spuścizny w Gdańsku jak i zaangażowanie w 

porozumienie polsko-niemieckie. Moderowana rozmowa z autorem odbyła się w Czytelni Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu. W spotkaniu  wzięło udział 45 osób. 

Grupą docelową projektu byli nie tylko przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ale i wszyscy 

zainteresowani mieszkańcy Śląska. 

Partnerami projektu był Konsulat RFN w Opolu, Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą, 

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki / Zabytkowy Zespół Szyb Maciej w Zabrzu, Centrum Kultury „Zamek w 

Toszku“, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Fundacja Fabryka Inspiracji 

i Opolgraf, a patronami medialnymi Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, Fabryka Silesia i Gazeta Wyborcza. 

 

4. Wystawa i projekcja filmów o Auguście Sanderze  

27 października 2017, Gliwice 

16 listopada 2017, Gliwice 

30 listopada 2017, Gliwice 

Od 27 października 2017 do 17 grudnia 2017 trwała wystawa fotografii Augusta Sandera ze zbiorów Die 

Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archive w Kolonii 

w Muzeum w Gliwicach. Ponad 100 fotografii należących do najważniejszych zdjęć portretowych Sandera 

było prezentowanych w Czytelni Sztuki pod tytułem „August Sander. Portrety: 1910 –1954”. Stworzony 

przez fotografa portret zbiorowy społeczeństwa niemieckiego należy do najwybitniejszych osiągnięć 

fotografii XX wieku. Sander fotografował przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodów – w 

typowych strojach, z charakterystycznymi atrybutami. 

27 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w Czytelni Sztuki, dziale Muzeum  

w Gliwicach. Kuratorka Gabriele Conrath-Scholl wraz z Jule Schaffer z „Die Photographische Sammlung/SK 

Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln“ opowiadały o życiu i twórczości Sandera. W wernisażu wzięło 

udział 40 osób. 
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Wystawie towarzyszyły 

projekcje filmów o niemieckim 

fotografie, które zostały 

zorganizowane poprzez Dom 

Współpracy Polsko-

Niemieckiej, aby 

audiowizualnie urozmaicić 

program. Filmy dokumentalne 

reżysera Reinera Holzemera 

były pokazane 16 i 30 listopada 

i dopełniły obraz niemieckiego 

społeczeństwa w czasach 

przedwojennych. Pierwszy film 

„August Sander - Menschen des 

20. Jahrhunderts“ (August 

Sander - Ludzie XX. Wieku) z 2002 roku jest nie tylko 

o twórczości fotografa, ale i o jego życiu prywatnym. Drugi film „August Sander - eine Reise nach Sardinien“ 

(August Sander - Podróż na Sardynię) z 2011 roku pokazuje dotychczas mało znane fotografie z podróży 

fotografa na Sardynię i łączącą się z tym specyfikę krajobrazu, architektury 

i ludzi, których Sander uwiecznił na swoich zdjęciach. W projekcjach filmów wzięło każdorazowo udział 

około 35 osób. 

Cel popularyzacji dzieła fotografa Augusta Sandera w Polsce został osiągnięty. Jego portret zbiorowy jest 

doskonałym dziełem niemieckiej kultury dzięki któremu Sander zalicza się do najwybitniejszych fotografów 

XX. wieku. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele z mniejszości niemieckiej, młodzież, dorośli i seniorzy 

oraz miłośnicy historii i fotografii. 

Partnerami projektu byli Muzeum w Gliwicach jako organizator wystawy, Dom Norymberski, któremu 

zawdzięczamy udostępnienie filmów dokumentalnych oraz Konsulat RFN w Opolu. 

 

5. Spotkania z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 

8 maja 2017 r., „Nobliści ze Śląska” 

13 listopada 2017 r., „Arystokracja węgla i stali” 

Podczas spotkania w maju gościem dr Krzysztofa Karwata, gospodarza i moderatora, był dr Piotr Greiner, 

dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach oraz autor wznowionego wydania publikacji „Nobliści ze 

Śląska. Lekarze, fizycy, chemicy, biochemicy, ekonomista i pisarz, czyli Nobliści ze Śląska, są potwierdzeniem 

śląskiego fenomenu kulturowo-cywilizacyjnego, ponieważ próżno szukać drugiego regionu w Europie, który 

wydałby na świat porównywalną liczbę laureatów najbardziej prestiżowej nagrody współczesnej epoki. Co 

zadziwiające, wielu z nich zyskało sławę  

i zostało docenionych zagranicą, ale jest wciąż zapomnianych na Śląsku. W rozmowie z dr Piotrem 

Greinerem poruszone zostały wątki z ich życia osobistego oraz naukowego. W czasie spotkania wyświetlony 

został także film o Kurcie Alderze, który w 1902 r. urodził się w Chorzowie, a w 1950 otrzymał nagrodę Nobla 

z dziedziny chemii. Całe spotkanie zakończył koncert zespołu Maes-Trio w składzie: Marzena Mikuła-Drabek 

(fortepian), Jacek Gros (skrzypce), Dariusz Kasperek (klarnet). 
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Jesienne spotkanie było poświęcone górnośląskiej szlachcie, szczycącej się herbowymi górniczymi 

młotkami. Pokazane zostały rezydencje i majątki potężnych magnatów przemysłu górnośląskiego z czasów 

jego narodzin i bezprecedensowego rozkwitu. Przewodnikiem po tych fascynujących śląskich dziejach był 

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – historyk, który od lat bada i popularyzuje wiedzę o miejscowej szlachcie i 

arystokracji.  

Uzupełnieniem spotkania była górnicza muzyka z różnych epok w wykonaniu Grzegorza Płonki.  

W spotkaniach łącznie wzięło udział ok. 200 osób. Partnerem projektu był Teatr Rozrywki  

w Chorzowie. Projekt współfinansowano ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec 

 

6. IV Szlachecki weekend w Nakle Śląskim 

23-24 września 2017 r., Nakło Śląskie 

We współpracy z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zorganizowany został już czwarty weekend 

wyjątkowego spotkania z historią. Tym razem projekt miał wymiar ponadregionalny – obejmował trzy 

województwa: śląskie, opolskie i dolnośląskie, przez które przebiegała trasu rajdu rowerowego 18-20 maja. 

Uczestnicy wyruszyli z Nakła Śląskiego i przez Górę św. Anny, Krapkowice, Złoty Stok, Srebrną Górę dotarli 

do pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, gdzie 10 maja zorganizowano wernisaż wystawy Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej „Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie zapisane w pamięci”. Wystawa ta została 

pierwszy raz zagościła w ten sposób na Dolnym Śląsku. W wernisażu wzięło udział ok. 40 osób. Raj i wernisaż 

były swoistym prologiem do głównych wydarzeń, które miały miejsce we wrześniu.  

23 września odbył się wernisaż wystawy o białej broni i portretach trumiennych, a następnie koncert 

potomków jednego ze śląskich, szlacheckich rodów – von Wrochemów. Ulrich von Wrochem, altowiolista, 

wystąpił wraz ze swoimi dwoma wnukami Frederikiem von Wrochem, skrzypkiem oraz Henrikiem von 

Wrochem, pianistą. W repertuarze znalazły się utwory Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna, czy 

Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także improwizacja Ulricha von Wrochema.  

Następnego dnia odbył się rajd szlakiem śląskich rodów szlacheckich. Trasa biegła od Nakła Śląskiego przez 

Repty, Tarnowskie Góry, Miedary, Tworóg do Brynka – posiadłości rodzin von Wrochem i Henckel von 

Donnersmarck. W każdym z miejsc dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiadał o historii Górnego Śląska i śląskich 

rodów. Podczas trasy, w pałacu w Rybnej odbył się koncert muzyki klasycznej. 

W projekcie wzięło udział ok. 200 osób. 

Projekt współfinansowany został ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 

 

7. Koncert Kwintetu Śląskich Kameralistów z udziałem Christopha Soldana 

26 lutego 2017 r., Katowice 

26 lutego na scenie Filharmonii Śląskiej w Katowicach wspólnie z Kwintetem Śląskich Kameralistów 

wystąpił niemiecki pianista Christoph Soldan. Kwintet Śląskich Kameralistów we współpracy ze znanym 

niemieckim pianistą i kameralistą Christophem Soldanem przygotowali dla słuchaczy przebój światowej 

kameralistyki - "Kwintet fortepianowy A-dur “Pstrąg” op. 114 Franza Schuberta oraz bogaty repertuar 

znanych i lubianych utworów w wyjątkowych aranżacjach.   

W koncercie wzięło udział ok. 200 osób. Partnerem projektu była Filharmonia Śląska  

w Katowicach. Projekt współfinansowano ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec  

w Opolu.  
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8. Kreatywne warsztaty muzyczne "Pisanie świątecznych piosenek" 

30 listopada 2017, Toszek 

30 listopada 2017 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował i przeprowadził w Toszku kreatywne 

warsztaty muzyczne dla młodzieży pod tytułem "Pisanie świątecznych piosenek” 

z udziałem muzyka, kompozytora i dyrektora Prywatnej szkoły muzycznej VENO'S STUDIO Wenancjusza 

Ochmanna i piosenkarki, pedagożki muzycznej Jadwigi Horyń. W centrum uwagi przeprowadzonych zajęć 

znajdował się proces tworzenie piosenek o tematyce zimowej 

i świątecznej. W trakcie tych warsztatów osoby uczące się języka niemieckiego lub młodzież 

niemieckojęzyczna poznała różne sposoby tworzenia piosenek, nauczyła się pisać własne teksty do 

muzycznych utworów oraz dzięki wsparciu ekspertów stworzyła własne songi. 

Efektem 

przeprowadzonych 

muzycznych warsztatów 

stały się 4 własne 

piosenki młodzieży oraz 

trzy podkłady muzyczne 

do znanego wiersza 

Josefa von Eichendorffa  

"Weihnachten" ('Boże 

Narodzenie'). Dzięki tym 

zajęciom młodzieży z 

Toszka udało się w 

ciekawy sposób opisać 

po niemiecku temat 

zimy i świąt, przybliżyć 

innym swój wewnętrzny 

świat i na podstawie werbalizacji własnych emocji ubrać swoje odczucia w słowa i muzykę . 

Pozytywnym echem odbiła się prezentacja powstałych piosenek młodzieży na portalach społecznościowych. 

Filmiki z nagranymi songami uczestników zostały umieszczony na facebookowym profilu DWPN i spotkały 

się z dużym zainteresowanie jego odbiorców. Ponadto, wybrane utwory, stworzone przez toszecką młodzież, 

zostały zaprezentowane mieszkańcom miasta Gliwice w ramach adwentowego spotkania projektu HAUS-

Café przez grupę wokalną "Con Colore". W związku z czym, można stwierdzić, że metoda animacji muzycznej 

ma duży potencjał jako uzupełniający element nauki niemieckiego wśród młodych ludzi na Śląsku  

i w przyszłości może być opracowana dalej np. w formie śpiewnika. Projekt został realizowany przy 

finansowym wsparciu Konsulatu RFN w Opolu. 

 

9. „Pewnego razu na Zachodzie.” Seria filmów o Opolu i regionie – premiera telewizyjna oraz 

wydanie na płycie CD 

 W ramach filmowej serii pt. „Pewnego razu na Zachodzie” można zobaczyć cztery odcinki filmów 

krótkometrażowych o regionie opolskim, przedstawiające dawną obyczajowość oraz historię Opola i 

regionu. Seria autorstwa Dagmary Spolniak zrealizowana niesztampowo, z humorem, przybliżyła widzom 
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historię mniej znaną. Każdy z odcinków poprzedzony jest czołówką w klimacie westernowego pojedynku 

oraz zapowiedzią. O poprawność naukową zadbał dr Maciej Borkowski. 

Tematyka odcinków:  

 „O jeziorze, którego nie było” - o historii powstania Jezior Turawskich, pałacu w Turawie i jego 

mieszkańcach, 

 „Gdzie jest Fryderyk” – czarna i biała legenda o Fryderyku Wielkim, a w tym o bitwie 

przesądzającej o losach Śląska i jak to się stało, że pomnik Fryderyka dzwoni w Kościele Św. Trójcy 

w Opolu, 

 „Tygrysy” – dzielnica „Zaodrze” i jej klimat sprzyjający typom spod ciemnej gwiazdy, bandytom i 

paniom, trudniącym się najstarszym zawodem świata - przez lata uznawana za miejsce, w które 

lepiej nie zapuszczać się po zachodzie słońca, 

 „Teatr jednego aktora” – Emin Pasza w roli głównej, czyli można się w Opolu nad Młynówką 

urodzić, zrobić wielka karierę i trafić do encyklopedii. 

 Seria, oprócz premiery telewizyjnej i aż trzech powtórek wydana została w wersji HD na płytach CD, które 

dostępne są w DWPN. Projekt finansowany był ze środków Konsulatu RFN oraz z dotacji Urzędu Miasta 

Opola, Województwa Opolskiego oraz sponsorów. 

 

10. „Wszyscy jesteśmy Ślązakami – koncerty muzyki filmowej Franza Waxmana w wykonaniu 

Andrei Vadrucci in arte Vadrum pt. Man in Glasses” 13 października w Opolu i 14 października 

2017 w Chorzowie. 

W ramach naszego  projektu prezentowane są sylwetki ludzi nieprzeciętnych, w których życiorysy w różny 

sposób wpisał się Śląsk – dla jednych jako miejsce urodzenia, dla innych zaś jako miejsce, w którym odnaleźli 

swoje życiowe przeznaczenie. Bohaterem koncertów był Franz Waxmann – wybitny twórca muzyki 

filmowej, wirtuoz, zdobywca Oskarów, syn śląskiej ziemi.  

Urodzony w Chorzowie, a mieszkający kilka lat w Opolu zdobywca dwóch Oskarów za muzykę  

do "Bulwaru Zachodzącego Słońca" Wildera (1951) i "Miejsca pod słońcem" George'a Stevensa (1952) – 

jego pamięci poświęciliśmy wieczór muzyczny w Państwowej Szkole Muzycznej im.  

F. Chopina w Opolu. Koncert zorganizowany podczas Dni Kultury Niemieckiej, miał na celu popularyzację 

muzyki zapomnianego twórcy oraz podkreślenie wielokulturowości regionu,  

z którego artysta się wywodzi. Drugi z koncertów odbył się dzień później w chorzowskim Teatrze Rozrywki. 

Jim Parton, Brytyjczyk związany z Opolem, pisarz, autor wielu bestsellerów poprowadził uroczystości i to od 

anegdot związanych z kompozytorem, poprzez pokaz filmu, będącego zabawną sumą fragmentów filmów 

ze ścieżkami muzycznymi autorstwa Waxmana aż do samej jego muzyki. Utwory Franza Waxmana w 

aranżacji Wiesława Pieregorólki wykonał światowej sławy muzyk, pochodzący z Włoch Andrea Vadrucci in 

arte Vadrum, któremu towarzyszyli absolwenci Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w 

Poznaniu. Zestaw perkusyjny w połączeniu z kwartetem smyczkowy, klarnetem i trąbką oddał w pełni 

arcydzieło Waxmana i nie tylko, bo podczas koncertów wykonano również takie utwory, jak: „Marsz turecki 

z Sonaty A-dur KV 331” A. Mozarta, Awerturę do opery„ Cyrulik sewilski” G. Rossiniego, „Taniec węgierski 

nr 5” J. Brahmsa, czy „Piekielny galop” z II aktu operetki „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha. Potrzeba realizacji 

projektu wynikała z niewielkiej świadomości i wiedzy wśród społeczności mieszkańców Górnego Śląska na 

temat części historii swojego najbliższego otoczenia, właśnie hollywoodzkiego gwiazdora Franza Waxmana, 

urodzonego w Chorzowie, mieszkającego w młodości w Opolu. Widzami, słuchaczami byli mieszkańcy 

Górnego Śląska, a zwłaszcza ci zainteresowani muzyką i twórczością głównego artysty Vadruma. Byli to 

ludzie zaangażowani w popularyzację wiedzy o lokalnej historii – nauczyciele, działacze organizacji 
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pozarządowych, samorządowcy, liderzy środowisk młodzieżowych, ale przede wszystkim miłośnicy 

festiwalu Drum Fest, którzy przyszli, by posłuchać światowej sławy bębniarza. Zarówno sala koncertowa w 

opolskiej szkole, jak i sala Teatru Rozrywki w Chorzowie była zapełniona po brzegi, a zespół zebrał owacje 

na stojąco. Udało nam się w dobrym świetle pokazać aktywność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

który pracuje na rzecz wszystkich mieszkańców Górnego Śląska, a ponieważ w dzień opolskiego koncertu 

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą 

Waxmanowi, zgodnie z trasą „Śladami sławnych Opolan” – możemy powiedzieć, że wspólnie godnie 

uhonorowaliśmy artystę. Faktem tym zainteresował się syn Waxmana, mieszkający w USA, który wzruszony 

zaproponował nam chęć współpracy w dalszym propagowaniu twórczości swego ojca. Projekt finansowany 

był ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, ze środków Urzędu Miasta Opola oraz ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także dzięki wsparciu sponsorów.  

 

11. Biblioteka 

Nasze zbiory biblioteczne były przez cały rok dostępne w bibliotece Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w 

Gliwicach. Zbiór obejmuje ok. 3 600 pozycji. 

 

12. Wystawy 

Nasze wystawy udostępniane są nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym instytucjom kultury i placówkom 

edukacyjnym. W roku 2017 nasze wystawy wypożyczane były 9 razy; 3 wystawy pokazane zostały po raz 

pierwszy. Liczbę odbiorców naszych wystaw w roku 2017 szacujemy na ok. 70 000. 

 

Gliwice, 12.03.2018 

Lucjan Dzumla 

Dyrektor Generalny 

 

  

 

 


