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Związek Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim 
ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole

Na Wielkie Ślizganie Opolan, a szczególnie dzieci z domów 
dziecka, zaprosił Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

I
mpreza na opolskim „Toro-

polu” odbyła się w sobotę po 
raz 16. Pod hasłem „Wielkie 
Ślizganie – Czas na poma-

ganie”. Organizatorzy zapro-

sili wychowanków z 9 domów 
dziecka: w Opolu, Nysie, Jasie-

nicy Górnej, Paczkowie, Sow-

czycach, Turawie, Bogacicy, 
Chmielowicach i w Kędzierzy-

nie-Koźlu, łącznie 120 dzie-

ci, którymi opiekowało się 40 
wolontariuszy. Jedną z nich jest 
Laura Kaczmarzyk.

- Przyjechałam z Ozimka 
– opowiada. – Jestem w BJDM 
od ubiegłego roku. Koleżan-

ka zachęciła więcej osób z mo-

jej szkoły, czyli z II LO w Opolu. 
Zaczęłam od przygotowywania 

wystroju, dmuchania balonów 
itd. W czasie imprezy jestem 
wśród tych wolontariuszy, któ-

rzy pomagają dzieciom jeździć 
na łyżwach. BJDM jest bardzo 
aktywną organizacją, ciągle coś 
się dzieje. Wierzę, że warto po-

magać, a dobro ofiarowane in-

nym wraca.
Dochód uzyskany ze sprze-

daży biletów (od pierwszej edy-

cji akcji bilety kosztują złotów-

kę), został przeznaczony na 
leczenie dwunastomiesięcznej 
Wiktorii Scheit z Dobrej. W ka-

sie uczestnicy ślizgania zosta-

wili 1760 zł. Kolejne 4 tysiące 
dołożyli sponsorzy.

- Nasza Wiktorecz-

ka – mówi mama dziewczyn-

ki Iwona Scheidt – urodziła 
się z niedorozwojem lewej ko-

ści udowej. Na razie zakłada-

my ortezy, by mogła próbować 
chodzić, ale czeka nas opera-

cja w USA – rekonstrukcja sta-

wu biodrowego i kolanowego 
oraz wydłużanie kości udowej. 
Jesteśmy wdzięczni młodzieży 
mniejszości i wszystkim, którzy 
pomagają. Pomaganie w ogóle 
jest fajnie, a młodzi z mniejszo-

ści sami nas znaleźli, nie mu-

sieliśmy o tę pomoc prosić. 
Uczestniczący w oficjalnym 

otwarciu liderzy mniejszo-

ści niemieckiej bardzo chwa-

lili profesjonalizm młodych 
członków mniejszości. Zuzan-

na Donath-Kasiura podkreśli-

ła wartość troski o innych i go-

towości do pomagania. Rafał 
Bartek zwrócił uwagę, że cha-

rytatywne dzieło kontynuuje 
kolejne już pokolenie człon-

ków BJDM. – Jestem z Was 
dumny – podsumował. – To 
nie dorośli pomagają młodym, 
to młodzież pomaga młodzie-

ży i dzieciom. To czyni tę akcję 
niepowtarzalną.

Oskar Zgonina, przewod-

niczący ZMMN podkreśla ju-

bileuszowy charakter tego-

rocznego Wielkiego Ślizgania, 
przypada ono w roku 30-le-

cia tej mniejszościowej organi-
zacji. Przypomina, że akcja ma 
potrójny charakter – jej celem 
jest pomoc choremu dziecku, 
zorganizowanie atrakcyjnego 
dnia dla dzieci z domów dziec-

ka, a także – trwająca do końca 
kwietnia – zbiórka artykułów 
chemicznych dla tych placó-

wek. W tym roku część z nich 
trafi do uchodźców z Ukrainy.

Pani Kamila Wolf-Cie-

lek, wychowawczyni z domu 
dziecka z Bogacicy przyjechała 
na „Toropol” ze swoimi pod-

opiecznymi.

- Co roku i bardzo chętnie 
przyjeżdżamy na Wielkie Śli-
zganie – mówi – i korzysta-

my z tych atrakcji. Dzieciaki 
chętnie uczestniczą, ci, któ-

rzy nie potrafią jeździć, chcą 
się nauczyć. W pobliżu Boga-

cicy lodowiska nie ma, więc 
ten przyjazd jest tym bardziej 
atrakcyjny. Chętnie też ko-

rzystamy ze zbiórki artyku-

łów chemicznych. To jest dla 
nas znacząca i realna pomoc. 
Potrzebujemy wsparcia ludzi 
o dobrym sercu. Bardzo za nie 
dziękujemy.

Der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM) lud zum „Großen Schlittern”  
Bewohner der Oppelner Region und insbesondere Heimkinder ein.

D
ie Veranstaltung in der 
Oppelner Eishalle „To-

ropol” fand am Sams-

tag bereits zum 16. Mal statt, 
diesmal unter dem Leitwort 
„Großes Schlittern – Zeit zum 
Helfen”. Die Veranstalter ha-

ben zum Mitmachen beson-

ders Kinder aus neun Kin-

derheimen in Oppeln, Neisse, 
Ober Hermsdorf, Patschkau, 
Schoffschütz, Turawa, Bod-

land, Chmiellowitz und Kan-

drzin-Cosel eingeladen. Es ka-

men 120 Heimkinder, die von 
40 freiwilligen Helfern betreut 
wurden. Eine von ihnen war 
Laura Kaczmarzyk.

„Ich bin aus Malapane an-

gereist”, erzählt sie. „Ich bin 
seit dem vergangenen Jahr 
BJDM-Mitglied. Eine Freun-

din von mir hat mehrere Per-

sonen aus meiner Schule, dem 
II. Allgemeinbildenden Ly-

zeum in Oppeln, dazu ange-

regt mitzumachen. Ich habe 
den Tag mit der Vorbereitung 
der Dekoration, dem Aufbla-

sen von Luftballons usw. an-

gefangen. Jetzt, während der 
Veranstaltung, bin ich un-

ter derjenigen, die den Kin-

dern beim Schlittschuhlaufen 
helfen. Der BJDM ist eine sehr 
aktive Organisation, es ist im-

mer etwas los. Ich glaube, dass 
es sich lohnt, anderen zu hel-
fen. Das Gute kommt immer 
zurück”.

Die Einnahmen aus dem 
Ticketverkauf (seit der ersten 
Staffel kosten die Eintrittskar-

ten einen Zloty) wurden für die 

medizinische Behandlung der 
zwölf Monate alten Wiktoria 
Scheit aus Dobrau gespendet. 
In der Kasse wurden 1760 Zlo-

ty gezählt. Weitere vier Tau-

send Zloty wurden von Spon-

soren gespendet.
„Unser Wiktorchen ist mit 

einer Unterentwicklung des 
linken Oberschenkelknochens 
auf die Welt gekommen”, sagt 
Kindsmutter Iwona Scheidt. 
Zur Zeit legen wir ihr Orthe-

sen an, damit sie Gehversuche 
unternehmen kann, doch es 
erwartet sie eine Operation in 
den USA – eine Rekonstrukti-
on des Hüftgelenkes und Ver-

längerung des Oberschenkel-
knochens. Wir sind der Jugend 
der deutschen Minderheit und 
allen, die uns unterstützen, 

sehr dankbar. Helfen an sich 
ist toll, die jungen Menschen 
aus der Minderheit haben uns 
selbst gefunden, wir mussten 
nicht einmal um Hilfe bitten”. 

Die bei der Eröffnung des 
„Großen Schlitterns” anwe-

senden Führungskräfte der 
deutschen Minderheit haben 
die Professionalität der jun-

gen Mitglieder der Minder-

heit sehr gelobt. Zuzanna Do-

nath-Kasiura unterstrich den 
Wert der Fürsorge für ande-

re Menschen und der Hilfsbe-

reitschaft. Rafał Bartek wies 
darauf hin, dass das karitative 
Werk bereits von der nächsten 
Generation der BJDM-Mit-

glieder fortgesetzt wird. „Ich 
bin stolz auf Euch. Es sind kei-
ne Erwachsenen, die jungen 

Menschen helfen, es ist die 
Jugend, die andere Jugendli-
che und Kinder unterstützt. 
Das macht diese Aktion so 
einzigartig”.

Oskar Zgonina, Vorsit-

zender des BJDM, hob den Ju-

biläumscharakter des dies-

jährigen „Großen Schlitterns” 
hervor, denn in diesem Jahr 
feiert die Jugendorganisati-
on der Minderheit ihren 30. 
Gründungstag. Er erinner-

te daran, dass die Aktion eine 
dreifache Zielsetzung hat – es 
geht darum, ein krankes Kind 
zu unterstützen, den Heim-

kindern eine attraktive Frei-
zeitmöglichkeit anzubie-

ten und Hygienemittel für die 
Kinderheime zu sammeln, die 
letztere Spendenaktion wird 
noch bis Ende April dauern. In 
diesem Jahr wird ein Teil der 
gespendeten Hygienemittel 
den Flüchtlingen aus der Uk-

raine zugute kommen.
Frau Kamila Wolf-Cielek, 

Heimerzieherin aus Bodland, 

kam zur Veranstaltung im 
„Toropol” mit ihren Schütz-

lingen.
- Wir kommen jedes Jahr 

und sehr gerne zum „Gro-

ßen Schlittern”. Das ist ein 
sehr attraktives Angebot für 
uns, das wir gern annehmen, 
sagt die Erzieherin. „Die Kin-

der sind gerne dabei, wer noch 
nicht schlittschuhlaufen kann, 
möchte es gerne lernen. In der 
Gegend von Bodland gibt es 
kein Eisstadion, umso attrak-

tiver ist für uns dieser Ausflug. 
Wir freuen uns auch sehr über 
die Spende in Form von Hygi-
enemitteln. Das ist für uns eine 
wirkliche und beträchtliche 
Hilfe. Wir brauchen die Unter-

stützung von Menschen mit 
einem guten Herz. Wir bedan-

ken uns sehr dafür”.

Wiktoria Scheit aus Dobrau 
und ihre Mutter waren Ehren-

gäste beim „Großen Schlit-
tern”. Das Mädchen erwartet 
eine Operation in den USA.
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To była dobra 
zabawa na 

bardzo dobry cel

Viel Spaß für einen guten Zweck

Mniejszość niemiecka złożyła 
skargę do Komisji Europejskiej

STR. II-III

Blisko 100 uczniów w finale 
konkursu wiedzy o MN

STR. II

Natalie Pawlik – nowa 
pełnomocnik ds. mniejszości

STR. III

Wiktorii Scheit 
z Dobrej była wraz 

z mamą gościem ho-
norowym tegorocznego 

Wielkiego Ślizgania. 
Dziewczynkę czeka 

operacja w USA.
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z komisją wspólną. Komisja 
została w 2005 roku powoła-

na właśnie po to, by przeciw-

działać wszelkim działaniom 
dyskryminacyjnym wobec 
mniejszości. Skoro komisja 
została całkowicie pominię-

ta, my, reprezentanci mniej-
szości niemieckiej najpierw 
nawoływaliśmy rząd, by się 
z działań dyskryminacyjnych 
wycofał.

- Nie doczekaliśmy się 
żadnej reakcji, toteż zdecy-

dowaliśmy się nasz udział 
w pracach zawiesić. To nie 
był krok łatwy. Zasiadam 
w tej komisji od początku. Ale 
uznaliśmy, że nie możemy 
dyskutować o innych spra-

wach, skoro rozporządzeń 
nas dotyczących w ogóle nie 
konsultowano. Złożyliśmy 
stosowne pisma w Kance-

larii Premiera i spotkaliśmy 
się z Błażejem Pobożym, se-

kretarzem stanu w MSWiA 
i współprzewodniczącym 
komisji. Wyraziliśmy nasze 
rozczarowanie, ale też na-

dzieję, że sytuacja się zmie-

ni, państwo wróci do równo-

ści wobec prawa i będziemy 
mogli do prac w komisji po-

wrócić - mówił Rafał Bartek.
O skutkach dyskrymina-

cji, które dotkną już wkrót-

ce uczniów z mniejszości, ale 
obywateli polskich, mówi-
ła przedstawicielka Związku 

Młodzieży Mniejszości Nie-

mieckiej Weronika Koston.
- Występuję w imie-

niu moich młodszych kole-

gów i koleżanek, młodych 
Niemców i Niemek, ale zara-

zem obywateli Polski, uczen-

nic i uczniów polskich szkół, 
którym 5 lutego 2022 w spo-

sób niezgodny z konstytucją 
odebrano możliwość nauki 
w języku ich serca. Ja miałam 
możliwość korzystania z na-

uki niemieckiego jako języka 
mniejszości przez 9 lat i było 
to nie tylko ważne dla mojej 
tożsamości. Dało mi to także 
perspektywy zawodowe, po-

szerzyło szanse i możliwości. 
Nie jest możliwe by w ciągu 

jednej godziny tygodniowo 
przekazać wiedzę o języku, 
kulturze i historii niemiec-

kiej. Polityczna decyzja od-

biera dzieciom szanse na po-

szerzenie horyzontów i szans 
rozwojowych. Zastanawiam 
się, co takiego zrobiłam, że 
my, młodzi Niemcy w Polsce, 
zostaliśmy tak potraktowani 
przez ustawodawcę.

Związek Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej rozpoczął 
także akcję pisania pocztówek 
do posłów. To forma protestu 
przeciw dyskryminacji MN.

- Rozpoczęliśmy nasz 
maraton – opowiada Anna 
Franik z BJDM – przygo-

towaliśmy ponad dwa ty-

siące pocztówek, będzie-

my je wypisywać w naszym 
biurze przy ul. Konopnic-

kiej 6 w Opolu. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieli-
by włączyć się do naszej akcji 
i wziąć osobiście udział w pi-
saniu i wysyłaniu kartek.

W pierwszym dniu akcji 
w pisaniu pocztówek uczest-

niczyli uczniowie z Pro Li-
beris Silesiae z Raszowej, 
członkowie BJDM- u oraz 
pracownicy biura ZMMN. 
Na kartkach umieszczone są 
twarze młodych ludzi, którzy 
protestując przeciwko dys-

kryminacji MN wzięli udział 
w akcji #sprachlos #niema-

Mowy. 

Liderzy  
mniejszości 

protestują w Komisji 
Europejskiej.  

Młodzież z BJDM  
pisze pocztówki  

do posłów

Zarząd Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kultu-

ralnych w Polsce wydał oświadczenie w tej sprawie: 
Stajemy po stronie Polaków na Białorusi.

N
iniejszym stanowi-
skiem pragniemy wy-

razić swoją solidar-

ność z Polakami na Białorusi, 
którym nauka języka polskie-

go zostanie ograniczona do 
jednej godziny tygodnio-

wo w szkołach publicznych, 
w których do tej pory język 
polski był językiem naucza-

nia – czytamy w oświadcze-

niu. - Istnienie takich szkół 
na Białorusi mniejszość nie-

miecka w Polsce podawa-

ła wielokrotnie jako przykład 
właściwie rozumianej i w du-

chu Europejskiej Karty Języ-

ków Regionalnych i Mniej-

szościowych realizowanej 
oświaty dla autochtonicznej 
mniejszości narodowej, gdyż 
w polskim systemie oświaty 
analogiczne szkoły dla auto-

chtonicznej mniejszości nie-

mieckiej nadal nie istnieją. 
- Zamiar praktycznej li-

kwidacji tych szkół i prze-

kształcenia ich w szkoły z ro-

syjskim językiem nauczania 
i dodatkową zaledwie jed-

ną godziną tygodniowo języ-

ka i literatury polskiej uwa-

żamy za dramatyczny regres 
oświaty mniejszościowej na 
Białorusi i będziemy wspie-

rać Polaków w każdej moż-

liwej formie zmierzającej do 
utrzymania dotychczasowe-

go, wysokiego poziomu tej 
oświaty – deklaruje lider VdG 
Bernard Gaida, który podpi-
sał się pod oświadczeniem.

Mniejszość niemiecka 
deklaruje, iż tym lepiej rozu-

mie rozgoryczenie Polaków 
na Białorusi i polskiego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicz-

nych, że także autochtonicz-

na społeczność niemiecka 
w Polsce ma zostać dotknięta 
drastycznym zmniejszeniem 
liczby godzin języka nie-

mieckiego do zaledwie jednej 
w tygodniu w wyniku roz-

porządzenia MEiN, które ma 
obowiązywać od 1 września. 

- Stając po stronie Pola-

ków na Białorusi, wzywamy 
władze obydwu krajów do re-

zygnacji z zapowiedzianych 
kroków, pogarszających 
oświatę dostępną dla Pola-

ków na Białorusi i Niemców 
w Polsce – uważa Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń. - 
Uważamy, że w obydwu kra-

jach jeszcze jest czas na to, 
by bez szkody dla systemu 
to uczynić. Cieszymy się, że: 
„Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych uznaje akcję pro-

wadzoną przeciw oświacie 
mniejszości polskiej na Bia-

łorusi za niedopuszczalne ła-

manie prawa międzynarodo-

wego” i mamy nadzieję, że 
jest to zdanie całego rządu RP 
wraz z MEiN. Wysiłki wła-

ściwych ministerstw radzi-
my skierować na drogę nie-

zbędnej poprawy nauczania 
języków mniejszościowych, 
co będzie służyć utrzymaniu 
bogactwa wielokulturowości, 
wartości europejskich oraz 
pielęgnowaniu praw czło-

wieka - pisze VdG.

Natalie Pawlik, pełno-

mocnik rządu Niemiec 
ds. mniejszości i wysie-

dleńców jest politykiem 
SPD. Zastąpiła na tym 
stanowisku dra Bernda 

Fabritiusa.

N
owa pani pełno-

mocnik urodziła się 
w 1992 roku w Wosto-

ku w Rosji. Jako sześcioletnie 
dziecko przyjechała do Nie-

miec i wraz z rodziną osiadła 
w Bad Nauheim w Hesji. Tam 
też uczęszczała do szkoły 
podstawowej. Uzyskała dy-

plom zawodowy z projekto-

wania w szkole Johanna Phi-
lippa Reisa we Freidbergu, 
a następnie licencjat z histo-

rii i wiedzy o kulturze oraz 
i tytuł magistra z socjolo-

gii i kultury współczesnej na 
Uniwersytecie Justusa Liebi-
ga w Giessen. W czasie stu-

diów pracowała w gabinecie 
europosła Udo Bullmana.

W 2011 roku Natalie 
Pawlik została radną miej-

ską w Bad Nauheim z li-
sty SPD. W 2016 wybrano ją 
do rady powiatu Wetterau, 
zaś w 2021 roku zwycięży-

ła w swoim okręgu wybor-

czym i jako kandydatka bez-

pośrednia została wybrana 
do Bundestagu. 

- Współpracowaliśmy 
w okresie, gdy jestem prze-

wodniczącym VdG z każdym 
z pełnomocników – mówi 
Bernard Gaida. – I z każdym 
znajdowaliśmy język poro-

zumienia. Byli to dr Chri-
stoph Bergner, Hartmut Ko-

schyk, dr Bernd Fabritius, 
a obecnie funkcję tę obję-

ła pani Pawlik. Panu Fabri-
tiusowi mamy wiele do za-

wdzięczenia, bo też minione 
lata nie były łatwe. Właśnie 
dzięki niemu – po załama-

niu się ustaleń polsko-nie-

mieckiego okrągłego stołu 
– pozyskaliśmy finansowa-

nie kilku nowych projektów, 
które poprzednio przynaj-
mniej w części miały być re-

alizowane przez polski rząd. 

Mogliśmy zminimalizować 
skutki nieszczęsnej inter-

pretacji ministerstwa, któ-

ra nie pozwalała w VII i VIII 
klasie łączyć godzin na-

uczania języka mniejszości 
z godzinami języka obcego 
i pozyskać z Bundestagu do-

datkowe pieniądze i jakiejś 
części tych uczniów zapew-

nić tę samą liczbę godzin, 
choć w trybie pozaszkol-
nym, a tym samym utrzy-

mać poziom nauczania. 
Niezwykłe było też zaan-

gażowanie pana Fabritiusa 
w czasie procesu obniżania 
liczby godzin niemieckie-

go jako języka mniejszości 
z trzech do jednej. 

- Pani Natalie Pawlik re-

prezentuje największą partię 
koalicyjną, czyli SPD – doda-

je przewodniczący Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń. 
– Jest dla nas zupełnie nową 
osobą. W umowie koalicyjnej 
po wyborach nie wymieniono 
wśród zadań rządu wspiera-

nia mniejszości niemieckich, 
co obudziło we wszystkich 
mniejszościach niemieckich 
niepokój. Nie było tam też 
mowy o stanowisku pełno-

mocnika. Uzyskaliśmy po-

tem zapewnienie, że rząd 
Republiki Federalnej na-

dal będzie mniejszości nie-

mieckie wspierał. A mia-

nowanie pani pełnomocnik 
jest dowodem, że mniejszo-

ści niemieckie i środowiska 
wypędzonych są dla rządu 
Niemiec nadal ważne. Za-

biegamy o spotkanie i moż-

liwość wymiany poglądów. 
Zakładam, że będzie pewna 
ciągłość działań między po-

przednim i nowym pełno-

mocnikiem. 

ELOm. Program 
dla liderów 
i liderek
Dom Współpracy Polsko–
Niemieckiej oraz Związek 
Młodzieży Mniejszości 
Niemieckiej w RP prowadzą 
innowacyjny program szko-

leniowy dla młodych osób, 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji liderskich, zdo-

byciem wiedzy z zarządzania 
projektami oraz zespołem, 
jak i rozwojem wszelkich 
umiejętności niezbędnych 
do skutecznej realizacji 
działań na rzecz młodzieży 
i środowiska lokalnego. 
Program skierowany jest 
do młodzieży MN w wieku 
od 15 do 19 lat. Organiza-

torzy zapewniają nocleg, 
wyżywienie, transport oraz 
certyfikat potwierdzający 
zdobyte umiejętności. Koszt 
udziału to jedyne 100 zł za 3 
spotkania weekendowe, spo-

tkanie tygodniowe oraz galę 
podsumowującą. Zgłoszenia 
do 10 maja, szczegóły na 
www.facebook.com/ELOm-

Haus. Terminy: 27 - 29.05 / 
25.06 - 30.06 / 02. - 04. 09 / 
04 - 06.11 / 19 - 21.11.2022. 
Więcej informacji: www.haus.
pl / www.facebook.com/
ELOmHaus / www.bjdm.eu 
Kontakt: Weronika Koston, 
Dom Współpracy Polsko-

-Niemieckiej elo@haus.pl; 
tel. + 48 577 189 867. 

„Mój Hajmat – 
Moja ojczyzna”
To tytuł konkursu, na który 
zaprasza Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej już po 
raz drugi ogłasza dla mi-
łośników historii lokalnej. Hi-
storia bardzo często bywa 
nazywana nauczycielką ży-

cia. To dzięki niej dowiadu-

jemy się o dziejach naszych 
przodków, uczymy się tego 
co było kiedyś, a w konse-

kwencji wyciągamy wnioski 
i postępujemy inaczej. 
Dom Współpracy Polsko 
Niemieckiej w ramach 
projektu Archiwum Historii 
Mówionej pragnie po raz 
kolejny ocalić od zapomnie-

nia ciekawe, nietuzinkowe 
dzieje miejscowości a także 
losy ludzkie. Szczegółowe 
informacje znajdują się 
w regulaminie (haus.pl). 
Zgłoszenia wraz z opisem 
wybranego miejsca, obiektu 
etc. należy przesłać na 
adres martyna.halek@
haus.pl do dnia 26.05.2022 
r. Zachęcamy do udziału 
w konkursie a także do 
poszerzenia wiedzy nt. 
własnych korzeni, dziejów 
swojej miejscowości. 
Najciekawsze prace będą 
wydrukowane w formie 
dwujęzycznych broszur. 

Tradycyjnie w Komprach-

cicach odbył się Konkurs 
Wiedzy o Mniejszości 

Niemieckiej dla uczniów 
szkół podstawowych. 
Do finału awansowało 

blisko 100 osób z ponad 
30 szkół w regionie. 

Patronem konkursu jest 
poseł Ryszard Galla.

W
ciąż chcę ten kon-

kurs robić, zwłasz-

cza kiedy widzę set-

kę zadowolonych młodych 
ludzi, którzy są finalista-

mi – mówi Ryszard Galla. – 
Uczniowie dużo o mniejszości 
wiedzą, ich to naprawdę inte-

resuje. Mimo tylu szkolnych 
obowiązków. Wydaje się, że 
pozytywny wpływ na te za-

interesowania mają nie tyl-
ko nauczyciele niemieckiego, 
także rodziny i środowiska, 
z których te dzieci wychodzą. 
Oni w domu z pewnością wie-

le o mniejszości słyszą. I to 
jest wielka wartość, bo w Pol-
sce mamy wciąż wielki deficyt 
wiedzy o mniejszościach na-

rodowych. 
Wszyscy uczestnicy od-

powiadali na 30 pytań testo-

wych, częściowo zamknię-

tych, a częściowo otwartych. 
Wcale nie było łatwo. Ucznio-

wie klas IV-VI byli pytani 
m.in., kim był Thomas Myr-

tek, gdzie powstała pierwsza 
Niemieckojęzyczna Szkół-
ka Piłkarska Miro, a tak-

że – podchwytliwie – w ja-

kich latach Walter Steinmeier 
był przewodniczącym VdG 
(oczywiście nie był wcale, bo 
to nazwisko prezydenta Nie-

miec). Uczniów ostatnich klas 
pytano m. in. o nazwisko am-

basadora Niemiec, patron-

kę sanktuarium w Trzebnicy 
oraz działalność Centrum Ba-

dań Mniejszości Niemieckiej.
Natalia Wrzesień chodzi 

do klasy VI szkoły w Otmi-
cach. – Startuję pierwszy 
raz. Trochę się stresuję, ale 
już awans do finału jest do-

brym wynikiem. Chociaż 
w szkolnym etapie miałam 

trochę błędów. W moim śro-

dowisku są też członkowie 
mniejszości. To bardzo po-

maga. 
Rafał Offman jest 

uczniem PSP nr 2 w Klucz-

borku. – Przyłożyłem się 
do przygotowań i myślę, że 
wiem o mniejszości sporo. 
Lubię startować w konkur-

sach i lubię się uczyć. 
Beata Kalla jest nauczy-

cielką w ZSP w Krośnicy. – 
Na finał przywiozłam dwoje 
uczniów klasy siódmej. Oni 
musieli wiele samodzielnie 
się nauczyć, ja pomogłam 
im do tej wiedzy dotrzeć. Tej 
wiedzy do opanowania jest 
bardzo dużo. 

W drugiej części konkur-

su chętni mogli napisać wy-

pracowanie na temat zna-

czenia języka niemieckiego 
w szkole i jego wpływu na 
kultywowanie mniejszościo-

wej kultury i podtrzymywa-

nie tożsamości.
- Cieszyła pełna sala 

uczestników, którzy po 
dwóch edycjach konkur-

su online – mówi przewod-

niczący TSKN Rafał Bartek. 
– W ostatnich miesiącach 
przeżywamy dyskryminację 
właśnie tych dzieci uczących 
się niemieckiego jako języka 
mniejszości, więc ich obec-

ność jest ważna. Bo te dzie-

ci są świadome swoich praw 
i praw mniejszości.

Miejsca na podium zdo-

byli: Klasy IV-VI. 1. Mateusz 
Ptak, PSP Borki Wielkie, 2. 
Julia Rataj, jw., 3. Julia Mien-

tus ZSP Stowarzyszenia Pro 
Liberis Silesiae  w Raszowej. 
W kategorii szkół wygrała 
PSP Borki Wielkie.

Klasy VII-VIII. 1. Zo-

fia Friedrich, ZSP Stowarzy-

szenia Pro Liberis Silesiae w 
Raszowej, 2. Jakub Brodo-

wy, PSP Borki Wielkie, 3. (ex 
aequo) Wiktoria Daniła, PSP 
Jemielnica oraz      Wiktoria 
Wyczawska, PSP nr 5 w Opo-

lu. W kategorii szkół zwycię-

żyła PSP im. Marka Prawego 
w Jemielnicy.

Skarga VDG na działania rządu. To nie jedyna reakcja na edukacyjną  
dyskryminację. Bernard Gaida i Rafał Bartek zawiesili członkostwo 
w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Z
łożyliśmy w Ko-

misji Europejskiej 
skargę na działa-

nia ministra edu-

kacji i nauki, a tym samym 
na działania rządu polskie-

go - mówił podczas konfe-

rencji prasowej w Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce jego przewodniczą-

cy Bernard Gaida.
– Zarząd VdG podjął de-

cyzję o złożeniu skargi, po-

nieważ bezskutecznie od 
grudnia staraliśmy się o na-

wiązanie dialogu, o spotka-

nie, także na szczeblu rządów 
Polski i Niemiec w sprawie 
obniżenia subwencji, a na-

stępnie zmniejszenia rozpo-

rządzeniem ministra licz-

by lekcji niemieckiego jako 
języka mniejszości z trzech 
godzin tygodniowo do jednej. 
Zwracaliśmy się do marszał-
ka Sejmu, ministrów, wresz-

cie – trzy razy do premiera 
RP. Wszystkie te pisma zo-

stały bez istotnej odpowiedzi 
- podkreślał.

Reprezentantem mniej-
szości jest Kancelaria Praw-

na Dentons Europe Dąbrow-

ski i Wspólnicy.
- Prowadzimy sprawy 

precedensowe i antydyskry-

minacyjne na zasadach pro 
bono - mówił mecenas Pa-

trick Radzimierski. – Uwa-

żamy, że warto, by zajęły się 
nią najwyższe instancje, tak-

że europejskie. Dyskrymina-

cja we współczesnym świecie 
nie powinna się zdarzać. Ona 
zawsze jest złem, bo narusza 
fundamenty, na których zbu-

dowany jest demokratyczny 
świat, czyli zasadę równo-

ści wobec prawa. Minister-

stwo nie pokusiło się o żad-

ną finezję. Pokazało palcem, 
którą grupę mniejszości na-

rodowej zamierza dyskrymi-
nować. Dyskryminacja sys-

temowa, zarządzana przez 
państwo jest tym bardziej 
niebezpieczna. A kiedy do-

tyka ona dzieci, jest to pod-

łość. Jesteśmy zdetermi-
nowani z nią walczyć. Tym 
bardziej, że rozporządzenie 
z 4 lutego narusza zarówno 
Konstytucję RP, jak i Traktat 
o Unii Europejskiej oraz licz-

ne przepisy Karty Praw Pod-

stawowych - zaznaczył.
- Ciągle wnioskujemy aby 

uchylić ministerialne roz-

porządzenie, co zamknęło-

by całe postępowanie lub aby 
Komisja Europejska zabez-

pieczyła stan obecny do cza-

su rozpatrzenia skargi, tj. by 
rozporządzenie od września 
nie mogło wejść w życie, do-

póki spór nie zostanie zaże-

gnany - argumentował Pa-

trick Radzimierski.
- Liczymy, że ponieważ 

skarga dotyczy fundamen-

talnych praw człowieka, Ko-

misja Europejska zajmie się 
nią możliwie szybko – pod-

kreślił Patrick Radzimier-

ski. – Najbardziej skutecz-

nym instrumentem może 

być złożenie przez komisję 
wniosku do Trybunału Spra-

wiedliwości UE o wydanie 
zabezpieczenia, które naka-

że Polsce uchylenie środków 
prawnych, które umożliwia-

ją dyskryminację. Podobnie 
jak było z zabezpieczeniem 
w sprawie działania Izby 
Dyscyplinarnej SN.

Reprezentanci MN zawie-

sili członkostwo w Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszo-

ści Narodowych i Etnicznych.
Lider TSKN Rafał Bartek 

mówił o zawieszeniu przez 
reprezentantów MN udzia-

łu w Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych.

- Pogwałcone zostały 
podstawowe zasady legisla-

cyjne – przypomniał. – Mi-
nister Przemysław Czarnek 
nieprzypadkowo wydał roz-

porządzenie bez żadnych 
konsultacji, co wykaza-

ła niedawna kontrola posel-
ska. W ślad za tym pogwałco-

na została zasada konsultacji 

Mniejszość niemiecka 
złożyła skargę do 

Komisji Europejskiej 

VdG 
o dyskryminacji 

uczniów  
na Białorusi

Nowa pełnomocnik rządu ds. mniejszości

Tych uczniów 
mniejszość 
interesuje

Finaliści konkursu rozwiązywali test składający się z 30 pytań.
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Natalie Pawlik urodziła się w 1992 w Rosji. Jako dziecko 
przyjechała do Niemiec. Jest politykiem SPD.
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Bernard Gaida,  
przewodniczący VdG.
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Wystawa Stołów Wielkanocnych odbyła się w tym 
roku w Nowym Browińcu. Kulinarnym kunsztem 

popisywały się członkinie Związku Śląskich Kobiet 
Wiejskich z całego regionu oraz goście z Ukrainy.

J
est nas w kole 
Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich 
tylko 12 osób – przy-

znaje pani Janina Urbań-

czyk ze Spóroka – ale to są 
członkinie bardzo zaanga-

żowane. Na naszym wielka-

nocnym stole nie zabrakło 
potraw i dekoracji kojarzą-

cych się z wiosną i budzącym 
się życiem – jajek, kurczacz-

ków itp. Przygotowaliśmy 
m.in. jajka faszerowane, na-

sze spórockie grzybki z jajek, 
była świnka z galarety zro-

biona w butelce i wiele in-

nych atrakcji.

Każda z gospodyń przy-

gotowała to, co lubi i umie 
robić najlepiej. – Jedna z pań 
tradycyjnie piecze Frankfur-

ter Kranz, czyli popularny 
na Śląsku tort z ciasta bisz-

koptowego z charaktery-

stycznym kremem i wystro-

jem. – dodaje pani Janina. 
– Inna robi mazurki, ja się 
specjalizuję w pasztetach, od 
dość dawna też przygotowu-

ję babkę chrzanową. Szcze-

gólnie nowości są chętnie na 
wystawie kupowane i degu-

stowane.
Do tradycji wielkanocne-

go stołu należą nie tylko po-

trawy, ale i ozdoby. Na stole 
ze Spóroka znalazł się m.in. 
przystrojony kurczak sie-

dzący w fotelu i wykrawany 
z ciasta tortowego motyl. 

Wystawa Stołów Wiel-
kanocnych odbyła się po 
raz 22. W tym roku uczest-

niczyły w niej także panie 
z Ukrainy, które przebywa-

ją na terenie gminy Walce – 
na miejscowej plebanii oraz 
w Grocholubiu.

- Wpadłam na pomysł, 
by i je zaprosić – relacjo-

nuje Maria Żmija-Glombik, 
liderka Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich i organi-
zatorka wystawy. – A one 
– młode dziewczyny, wie-

le z nich przyjechało z dzie-

ciątkami na ręku – zrobiły 
naprawdę mnóstwo smacz-

nych i pięknych potraw 
i dekoracji. Panie z nasze-

go związku też już bar-

dzo chciały – po dwulet-

niej pandemicz nej przerwie 
– pokazać swoje potrawy, 
słodycze i ozdoby. Wszyst-

ko było kolorowe i bardzo 
piękne.

Panie z Ukrainy przygo-

towały dwa stoły. W wystawie 
wzięły też udział koła Związ-

ku Śląskich Kobiet Wiejskich 
z Browińca, Głogówka, Kier-

pienia, Kórnicy, Walec, Dol-
nej, Żużeli, Biedrzychowic, 
Kotkowic, Mionowa, Prze-

wozu, Dzierżysławic i wspo-

mnianego wyżej Spóroka. 
Cztery stoły przygotowa-

ły Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy Lubrza.

P
owstanie Centrum Do-

kumentacyjno-Wysta-

wienniczego Niemców 
w Polsce to efekt ustaleń po-

czynionych przy polsko-nie-

mieckim „okrągłym stole”. 
Na powołanie Centrum zgo-

dzili się wspólnie koalicjan-

ci rządzący regionem: Ko-

alicja Obywatelska, PSL oraz 
mniejszość niemiecka. Cen-

trum pod kierownictwem 
Weroniki Wiese działa w ra-

mach Wojewódzkiej Biblio-

teki Publicznej. Trwają prace 
przy adaptacji wnętrz i two-

rzeniu przyszłej ekspozy-

cji w siedzibie przy ul. Szpi-
talnej.

Radę Programową two-

rzą: prof. Aleksandra Trzcie-

lińska-Polus, politolog 
i niemcoznawczyni z UO, 
Rafał Bartek – przewodni-
czący zarządu TSKN oraz 
przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Opolskie-

go dr Aleksander Bauknecht 
z Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego w Olsztynie, 
Bernard Gaida – przewod-

niczący Związku Niemiec-

kich Stowarzyszeń Społecz-

no-Kulturalnych w Polsce, 
Waldemar Gielzok przewod-

niczący Niemieckiego To-

warzystwa Oświatowego, 
Zbigniew Kubalańca, wice-

marszałek województwa, 
prof. Mirosław Lenart – dy-

rektor Archiwum Państwo-

wego w Opolu oraz Krzysz-

tof Ogiolda, dziennikarz 
„Strzelca Opolskiego”.

Podczas inauguracyjne-

go posiedzenia rady Bernard 
Gaida wyraził nadzieję, że 
Centrum będzie dobrze słu-

żyć i mniejszości, i większo-

ści. Rafał Bartek zapewnił, że 
w murach zabytkowego bu-

dynku dobrze się będą mia-

ły nowoczesne technologie. 
Zaś marszałek wojewódz-

twa życzył nowej placów-

ce by była miejscem edukacji 
i refleksji, które będzie po-

zytywnie wpływać na pod-

trzymywanie wspólnej pa-

mięci.

Członkowie Rady 
Programowej mianowani

Nominację odebrał Rafał Bartek, lider TSKN.
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K
rystyna Szumilas 
i poseł Ryszard Gal-
la spotkali się w Po-

wiatowym Centrum Kultu-

ry w Strzelcach Opolskich 
z grupą około 30 samorzą-

dowców z województw opol-
skiego i śląskiego. Parla-

mentarzyści ci uczestniczyli 
w kontroli w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki.

- Mniejszość niemiec-

ka jako jedyna w Polsce 
została w ten sposób po-

traktowana, że obcięto jej 
subwencję, a liczbę lekcji 
języka niemieckiego jako 
języka mniejszości zredu-

kowano z trzech godzin do 
jednej – mówiła Krystyna 
Szumilas. – Prace nad tymi 

rozporządzeniami były 
prowadzone ze złamaniem 
wszelkich zasad prowadze-

nia procesu legislacyjne-

go. Te decyzje są sprzeczne 
z ustawą o mniejszościach 
narodowych, naruszają za-

sady równości i demokra-

cji. Pan minister jedno-

osobowo, bez konsultacji, 
takie rozporządzenia pod-

pisał. Uważamy, że to jest 
z krzywdą dla dzieci.

Była minister eduka-

cji podkreśliła, że działa-

nia ministerstwa uderza-

ją w małe wiejskie szkoły. 
Zagrożone są także szko-

ły prowadzone przez funda-

cje i stowarzyszenia. Skutki 
społeczne też są znaczące. 

Ministerstwo szacuje, że od 
września około 500 nauczy-

cieli niemieckiego nie bę-

dzie miało pracy. 
- Złożyliśmy dwa wnio-

ski – podsumował poseł Ry-

szard Galla. – Jeden do mi-
nistra Czarnka o uchylenie 
rozporządzenia, drugi do 
premiera Morawieckiego 
o wniesienie na posiedze-

nie Rady Ministrów uchyle-

nia rozporządzeń w sprawie 
zmniejszenia liczby godzin 
niemieckiego oraz obniże-

nia wagi subwencji, co ude-

rza bezpośrednio w nasze 
samorządy.

W MEN złamano wszystkie zasady
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Tradycja 
ma smak 

i kolor

D
om Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej ofe-

ruje wydany po raz 
pierwszy po polsku i po nie-

miecku „Dziennik księ-

dza Franza Pawlara. Gór-

ny Śląsk w 1945 roku. Opis 
pewnego czasu” w przekła-

dzie i z komentarzem Lesz-

ka Jodlińskiego. Ukazał się 
on w krakowskim Wydaw-

nictwie AZORY.
Dziennik jest - pisze 

w nocie wydawniczej Leszek 
Jodliński – szczególnym 
i wyjątkowym świadectwem 
1945 roku na Górnym Ślą-

sku, czasu, który zapisał się 
w dramatyczny, często tra-

giczny sposób. 
- Tłumaczenie „Dzien-

nika” pierwotnie pojawiało 
się na stronach mojego au-

torskiego blogu www.jodlo-

wanie.pl – pisze. - Obecna 
wersja jest gruntownie po-

prawioną, ujednoliconą re-

dakcyjnie wersją tamtego 
tekstu. Wzbogaconą o mate-

riał zdjęciowy wcześniej nie-

publikowany.
Ks. Franz Pawlar był od 

1936 do 1945 roku kape-

lanem kaplicy pałacowej 
w Pławniowicach. Pamięt-

nik spisywał na maszynie od 
16 stycznia do najprawdopo-

dobniej 27 kwietnia 1945.

Ks. Pawlar 
w dwóch 
językach

Dodatek finansowany ze środków 
Mniejszości Niemieckiej będących  

w dyspozycji Fundacji 
Rozwoju Śląska pochodzących 

z wcześniejszych  
dotacji Rządu Niemieckiego.

Diese Beilage wurde finanziert  
aus Mitteln der Deutschen 
Minderheit, die der Stiftung  

für die Entwicklung Schlesiens  
zur Verfügung stehen  
und aus den früheren  

Zuwendungen der deutschen 
Regierung stammen.

Wielkanocny stół pań z koła Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Spóroku.

Krystyna Szumilas i Ryszard Galla w Strzelcach Opolskich.


