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Drogie dzieci, droga młodzieży oraz drodzy czytelnicy  

W niniejszej broszurze znajdziecie informacje o ciekawych 
inicjatywach i projektach, które w tym roku odbywać się będą 

w województwie opolskim, śląskim oraz warmińsko-mazurskim. 
Publikacja ta powstała w celu zapoznania młodych ludzi należących 

do mniejszości niemieckiej w Polsce z działalnością organizacji 
mniejszościowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Znajdziecie w niej wybrane propozycje projektów, zajęć dla dzieci, 
młodzieży, młodych ludzi, ale również dla studentów germanistyki 

oraz nauczycieli języka niemieckiego. Projekty i inicjatywy są bardzo 
zróżnicowane pod względem formy i treści, tak aby każdy mógł znaleźć 

coś interesującego dla siebie. Zawierają one elementy niemieckiej 
kultury, języka i tradycji, dlatego powinny uczyć i wychowywać, 

zwłaszcza w poczuciu przynależności do określonej grupy, mniejszości. 
Prezentowana broszura stanowi kontynuację propozycji 

z roku ubiegłego, ale ma bardziej rozbudowaną formę 
i jednocześnie oferuje szerszy zakres możliwości. 

Warsztaty, zajęcia sportowe, kultura, język, sztuka, szkolenia, 
spotkania młodzieżowe, ale także praca medialna, możliwości 

rozwoju dla młodych ludzi w strukturach mniejszości i wiele więcej
– to wszystko znajdziecie na jej stronach. 

Jeśli zainteresował cię jakikolwiek projekt lub inicjatywa, 
nie zwlekaj – napisz lub zadzwoń.



Liebe Kinder, Jugendliche und alle Mitleser 

In diesem Infoblatt, werdet ihr Informationen über 
interessante Initiativen und Projekte, die in diesem Jahr 
in der Woiwodschaften Oppeln, Schlesien und Ermland 

und Masuren stattfinden werden.  
Dieses Infoblatt wurde mit dem Ziel erstellt, jungen 

Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen die 
Tätigkeit der DMi-Organisationen im Bereich Kinder- und 

Jugendarbeit näher zu bringen. Darin findet ihr ausgewählte 
Projektvorschläge, Aktivitäten für Kinder, Jugendliche, 

junge Erwachsene aber auf für Studenten der Germanistik 
und Deutschlehrer. Die Projekte und Initiativen sind formal 

und inhaltlich sehr unterschiedlich, damit jeder etwas 
interessantes für sich findet. Sie enthalten Elemente der 
deutschen Kultur, Sprache und Tradition, deshalb sollen 

sie unterrichten und erziehen, vor allem im Sinne der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, der Minderheit.

Das vorgelegte Infoblatt ist eine Fortsetzung des letztjährigen 
Vorschlags, hat aber eine umfangsreihere Form und 

gleichzeitig bietet ein größeres Angebot an.
Workshops, Sportaktivitäten, Kultur, Sprache, Kunst, 

Schulungen, Jugendbegegnungen, aber auch Medienarbeit, 
Entwicklungsmőglichkeiten für junge Menschen 

in der DMi und vieles mehr, das findest Ihr 
in dem vorliegenden Infoblatt. 

Wenn du an einem Projekt oder Initiative interessiert 
bist, dann zögere nicht- schreibt oder ruft uns an. 

Beata Sordon
 Jugendbeauftragte im VdG



SaMStagSKurS  – Edition Herbst 2021
KurSy SoBotnie – Edycja jesień 2021
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Das Projekt Samstagskurs läuft konti-
nuierlich seit dem Jahr 2010 und wird 
auch 2021 fortgesetzt. Im Jahr finden 
immer zwei Editionen statt, die erste 

im Frühling und die zweite im Herbst.
Dieses Projekt bietet ein Angebot für 

Organisationen der deutschen Minderheit 
in Polen, wo während 10 Treffen, Kinder, 

Mitglieder der deutschen Minderheit,  
die deutsche Sprache, Kultur, Geschichte 
und Tradition  kennenlernen. Der Sams-

tagskurs, wie sein Name schon andeutet, 
findet immer samstags statt, in den

 Räumlichkeiten des DFKs, der Organi-
sation statt. Jedes Treffen dauert 
ca. 2,5 Stunden und wird von einem 
qualifizierten Kursleiter, meistens
Deutschlehrer durchgeführt. 
Jede Edition dieses Projekts bringt den 
Teilnehmern eine Menge interessanter 
neuer Erfahrungen. Der Wissenszu-
wachs wird immer mit Spaß, Lachen, 
neuen Bekanntschaften, Treffen mit 
interessanten Menschen und dem 
Erlernen der deutschen Sprache durch 
kreative Aktivitäten begleitet. 
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Projekt kursów sobotnich jest reali-
zowany nieprzerwanie od 2010 roku 

i będzie również kontynuowany w roku 
2021 – jak zwykle w dwóch edycjach: 

pierwszej na wiosnę, a drugiej jesienią. 
Projekt ten stanowi ofertę dla organi-

zacji mniejszości niemieckich w Polsce, 
w ramach której dzieci, członkowie 

mniejszości podczas 10 spotkań uczą 
się języka niemieckiego, wraz z elemen-

tami kultury, historii oraz tradycji. 
Kursy sobotnie, jak ich nazwa wskazuje, 

odbywają się zawsze  soboty, w siedzi-
bie koła DFK lub organizacji. 

Altersgruppe: ab 6 bis 11 Jahre

Termin: Herbst 2021

Ort: Schulen in ganz Polen

Kosten: kostenlos bei Pandemie

Stationär in den DFKs –  DFK-Mitglieder 30 PLN 

pro Kind und Edition

ohne Mitgliedschaft: 40 PLN 

pro Kind und Edition

Kontakt: VdG – Ryszard Karolkiewicz  

E-Mail: samstagskurs@vdg.pl 

Tel.: +48 783 262 281

Anmeldung: vier Wochen vor dem Beginn

Info: www.samstagskurs.vdg.pl

Spotkania trwają około 2,5 godz. 
i są prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora 
kursu, zazwyczaj nauczyciela 
języka niemieckiego. 
Każda edycja tego projektu 
przynosi uczestnikom wiele 
ciekawych, nowych doświadczeń, 
a zdobywaniu wiedzy zawsze 
towarzyszy zabawa, śmiech, nowe 
przyjaźnie, spotkania z ciekawymi 
osobami oraz nauka języka 
poprzez zabawę oraz kreatywne 
zajęcia. 



DeutSCH ag
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Das Projekt „Deutsch AG” richtet sich 
an Schüler der 7. und 8. Klasse der 

Grundschule, die bis zur 6. Klasse Deutsch 
als Minderheitensprache erlernt haben. 

Im Rahmen des Projekts werden zwei 
zusätzliche Unterrichtsstunden 

wöchentlich angeboten. Diese werden 
in den schulischen Räumlichkeiten 

nach Abschluss des regulären Unterrichts 
organisiert. Dadurch können sich die 

Kinder sprachlich weiterentwickeln und ihr 
Wissen über die Landeskunde, Kultur 

und Geschichte des deutschsprachigen 
Raums erweitern.

Anmelden können sich Schulen oder 
Gemeinden. Voraussetzung: die Anzahl 
der Gruppe beträgt von 5 bis 15 Schüler 
und die Schule/ bzw. Gemeinde muss 
die Schulräumlichkeiten kostenfrei 
zur Verfügung stellen.
Wir ermutigen Sie dazu, sich an diesem 
Projekt zu beteiligen!   
Im Rahmen des Projekts wird den 
Schülern eine mobile App mit Inhalten 
zum Fach „Eigene Geschichte 
und Kultur“ zur Verfügung gestellt. 
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Altersgruppe: Schüler der 7. und 8. Klasse 
der Grundschule
Termin: September 2021
Ort: Schulen in ganz Polen
Kosten: kostenlos
Kontakt: VdG – Sybilla Dzumla 
E-Mail: sybilla.dzumla@vdg.pl 
Tel.: +48 77 454 78 78 
Anmeldung: bis August 2021
Info: www.vdg.pl 
Lesezeichen Projekte – Deutsch AG

Do projektu zgłaszać mogą się szkoły 
lub gminy. Warunek to liczebność 
grupy: od 5 do 15 uczniów. 
Szkoła lub gmina musi poza tym 
nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia 
szkolne. Zachęcamy do zaangażowania 
się w ten projekt!
W ramach projektu uczniowie 
otrzymają aplikację mobilną 
zawierającą treści związane z tematem 
„Własna historia i kultura”.

Projekt „Deutsch AG“ skierowany 
jest do uczniów klasy 7 i 8 szkoły 

podstawowej, którzy w klasie 6 
uczyli się języka niemieckiego jako 

języka mniejszości narodowej. 
W ramach projektu oferowane są 

dodatkowo dwie lekcje języka niemiec-
kiego. Organizowane są na terenie 
szkoły po zakończeniu regularnych 
zajęć. Dzięki temu rozwijają swoje 

umiejętności językowe oraz poszerzają 
wiedzę z zakresu regionalistyki, kultury 
i historii obszarów niemieckojęzycznych. 



BiLingua – einfaCH Mit DeutSCH! 
BiLingua – ŁatwieJ z nieMieCKiM!
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Die Pflege der deutschen Sprache ist für 
die Stärkung des Wissens über die Region 

und deren kulturelles Erbe im gesell-
schaftlichen Bewusstsein besonders 
erforderlich. Die deutsch-polnische 

Zweisprachigkeit in der interpersonellen 
Kommunikation, kann einen positiven 

Einfluss auf die Beziehung zwischen 
der deutschen Minderheit und polni-

schen Mehrheit haben. Deshalb wurde 
die Werbekampagne zugunsten der 

Zweisprachigkeit in den durch die deut-
sche Minderheit bewohnten Regionen 

Polens ins Leben gerufen. Im Rahmen 
des Projekts werden verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, die auf die 

Bedeutung der deutschen Sprache und 
die deutsch-polnische Zweisprachigkeit 

aufmerksam machen sollen. 

Geplante Aktivitäten: 
– Beratungspunkt zum Thema 
   Zweisprachigkeit,
– Herausgabe des Kinderheftes 
   „Keks“,
– Herausgabe des Jugend-
   magazins „bäm“,
– Entdeckerclubs in Kindergärten, 
– Treffen zweisprachiger Familien 
   in Oberschlesien und Nordpolen,
– Materialien zum Thema des 
   Erlernens der deutschen Sprache 
   und der Zweisprachigkeit,
– deutschsprachige und zwei - 
   sprachige Comics für Kinder,
– „Reisendes Märchen“- Wettbe-
   werb für Entdeckerklubs,
– Naturwissenschaften spielerisch 
   erleben, Online Experimente-
   werkstatt,
– Kindernachrichten,
– Online-Spiel für Kinder
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Planowane działania: 
– punkt doradczy ds. dwujęzyczności,
– publikacja czasopisma dla dzieci „Keks”,
– publikacja magazynu 
   młodzieżowego „bäm”,
– kluby odkrywców niemieckiego 
   w przedszkolach,
– spotkania rodzin dwujęzycznych dla 
   regionu Śląsk oraz północnej Polski, 
– materiały do nauki języka 
   niemieckiego oraz dwujęzyczności,
– niemieckie i dwujęzyczne komiksy 
   dla dzieci,
– „wędrujący konkurs” na bajkę 
   Janoscha,
– warsztaty naukowe online,
– wiadomości dla dzieci,
– gra online dla dzieci.

Altersgruppe: das Projekt richtet sich 

an vier Gruppen: Kinder, Jugendliche, 

Eltern, Lehrer und Schulleiter

Termin: das ganze Jahr lang

Ort: polenweit

Kosten: kostenlos

Kontakt: HdpZ – Karolina Syga 

E-Mail bilingua@haus.pl 

Tel.: +48 77 402 51 05

Info: www.bilingua.haus.pl

Pielęgnowanie języka niemieckiego 
jest szczególnie istotne dla poszerzenia 

wiedzy na temat regionu i jego 
dziedzictwa kulturowego w świado-

mości społecznej. Dwujęzyczność 
może mieć pozytywny wpływ na 

kształtowanie stosunków pomiędzy 
społecznością polską a niemiecką. 

Dlatego kampania reklamowa na rzecz 
dwujęzyczności została zapoczątkowana 

w regionach Polski zamieszkałych 
przez przedstawicieli mniejszości 

niemieckiej. W ramach projektu podej-
mowane są różnego rodzaju działania 

mające na celu zwrócenie uwagi 
na znaczenie języka niemieckiego 

i polsko-niemieckiej dwujęzyczności, 
jak również popularyzowanie historii 

i kultury Górnego Śląska.
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BunD Der JugenD  
Der DeutSCHen MinDerHeit
związeK MŁoDzieży  
MnieJSzośCi nieMieCKeJ 

Der BJDM besteht aus 11 
aktiven Ortsgruppen, die in 
den Woiwodschaften Oppeln 
und Schlesien tätig sind. 
Er organisiert im Laufe des 
Jahres verschiedene,
interessante Projekte 
wie z. B.: Großes Schlittern, 
City Bound BJDM, Jugend-
konferenz, Deutsche 
Filmwoche oder Weihnachts-
markt. Außerdem bietet er 
viele Schulungsangebote mit 
Partnerorganisationen an, die 
sich ganz nach dem Bedarf 
der Jugendlichen richten. 
Der BJDM hat also viele 
attraktive Projekte zu bieten 
und ist für alle offen. 

BJDM Stereotypen auf, lehrt Toleranz und 
schafft Chancen für junge Menschen auf vielen 

Ebenen. Die Mitglieder beteiligen sich am 
öffentlichen Leben und unterstützen 

die deutsch-polnischen Beziehungen. 

Der BJDM ist eine offene Gruppe von aktiven und 
kreativen jungen Menschen, die als Jugend-

organisation der deutschen Minderheit tätig ist. 
Ziele des BJDMs sind Pflege der deutschen 

Kultur, Sprache und Identität in Polen, Förde-
rung von karitativen Tätigkeiten, persönliche 

Weiterbildung der Mitglieder und internationaler 
Austausch. Durch Spiel und Bildung bricht der 
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ZMMN to otwarta grupa aktywnych, 
kreatywnych młodych ludzi, 

działających od 1992 roku jako orga-
nizacja młodzieżowa mniejszości 

niemieckiej. Najważniejszym celem 
organizacji jest utrzymanie własnej tożsa-

mości w Polsce poprzez pielęgnowanie 
i popularyzację niemieckiej kultury 

i języka. Równie ważnym celem jest 
budowanie pozytywnego wizerunku 

mniejszości niemieckiej w Polsce, rozwój 
osobisty członków, a także wspieranie 

przyjaznych stosunków z innymi grupami 
społecznymi. ZMMN stara się pracować 

przede wszystkim na rzecz młodzieży 
i społeczności lokalnych, niezależnie

od pochodzenia.

ZMMN skupia 11 kół terenowych 
działających na terenie woje -
wództwa opolskiego i śląskiego. 
W ciągu roku organizacja realizuje 
wiele interesujących projektów, 
takich jak: Wielkie Ślizganie, City 
Bound ZMMN, Konferencja Młodzie-
żowa, Tydzień Filmu Niemieckiego
lub Jarmark Bożonarodzeniowy.
Ponadto organizowanych jest
wiele szkoleń z organizacjami 
partnerskimi, które odpowiadają 
potrzebom młodych ludzi. ZMMN 
oferuje zatem wachlarz ciekawych 
i atrakcyjnych projektów, otwartych 
dla wszystkich zainteresowanych.

BJDM 
– Bund der Jugend der deutschen 

Minderheit in Polen

Związek Młodzieży Mniejszości 

Niemieckiej w Polsce

Adresse: M. Konopnickiej 6, 45-004 Oppeln

Kontakt: + 48 77 441 62 05 

E-Mail: biuro@bjdm.eu

www.bjdm.eu



JugenDKonferenz 
KonferenCJa MŁoDzieżowa
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Die Jugendkonferenz ist eines der 
bekanntesten und beliebtesten Pro-
jekte  des BJDM. Jugendliche und 
junge Erwachsene nehmen zusammen 
an Workshops, Schulungen und Ver-
anstaltungen teil, die in diesem Jahr unter 
dem Motto „Fokus: Minderheit – Rechte. 
Gefahren. Möglichkeiten“ die Minderhei-
tenrechte, den Minderheitenschutz sowie 
die Gefahren von Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus betreffen. Das Projekt 
soll in zwei Etappen durchgeführt werden, 
online Mitte April (16.-17.04) und 
stationär im Oktober (15.-17.10).

Altersgruppe: ab 16 bis 30 Jahre
Termin: 16.-17.04. online, 15.-17.10    
Ort: wird noch bekanntgegeben
Kosten: ca. 50 PLN
Kontakt: BJDM – Dominik Duda 
E-Mail: biuro@bjdm.eu, Tel.: +48 77 441 62 05
Anmeldung: erfolgt bis 1.10
Info: www.bjdm.eu
Partner: ifa – Institut für Auslandsbeziehungen

Konferencja Młodzieżowa jest jednym 
z najbardziej znanych i lubianych 

projektów ZMMN. Młodzież i młodzi 
dorośli wspólnie biorą udział w warsz-

tatach, szkoleniach i imprezach, które 
w tym roku pod tytułem „Fokus: 
Mniejszość – Prawa. Zagrożenia. 

Możliwości“ będą się koncentrować 
na temacie praw mniejszości, a także 

zagrożeniach prawicowego ekstremizmu.
Projekt ma być realizowany w dwóch 

etapach: online w kwietniu (16-17.04.) 
i stacjonarnie w październiku 

(15-17.10).



antiDotuM SCHuLungSprograMM 
proJeKt antiDotuM
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Projekt Antidotum to roczny program szkole-
niowy dla przyszłych dziennikarzy, PR-owców, 
specjalistów od mediów społecznościowych, 
grafików czy filmowców mniejszości nie-
mieckiej. W jego ramach powstanie stały 
dwujęzyczny zespół redakcyjny, który będzie 
publikował treści pod szyldem „Antido-
tum” w trzech kanałach: w magazynach 
„Antidotum” i „bäm”, publikując materiały 
filmowe oraz prowadząc działalność w me-
diach społecznościowych. Aby umożliwić jak 
najwyższy poziom pracy zespołu redakcyj-
nego, organizowane będą szkolenia z wybitnymi 
ekspertami. W ten sposób poznajemy naj-
bardziej efektywne metody pracy w świecie 
nowoczesnych mediów. Projekt skierowany 
jest do młodych ludzi z mniejszości 
niemieckiej, którzy chcieliby podnieść 
swoje kompetencje medialne.

Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre

Termin: das ganze Jahr

Kosten: kostenlos

Kontakt: BJDM – Konrad Müller, 

E-Mail: biuro@bjdm.eu, Tel.: +48 77 441 62 05

Anmeldung: das ganze Jahr

Info: www.bjdm.eu

Das Projekt Antidotum ist ein einjähri-
ges Trainingsprogramm für zukünftige 
Journalisten, PR-Profis, Social-Media-

Spezialisten, Grafikdesigner oder 
Filmemacher der deutschen Min-

derheit. Im Rahmen des Programms 
wird ein dauerhaftes zweisprachiges 

Redaktionsteam geschaffen, das unter 
dem Namen „Antidotum” Inhalte über 

drei Kanäle veröffentlicht: die Maga-
zine „Antidotum” und „bäm”, Ver-

öffentlichung von Filmmaterialien und 
Aktivität in sozialen Medien. Um das 

höchstmögliche Niveau der Arbeit 
des Redaktionsteams zu ermöglichen, 

werden Schulungen mit herausra-
genden Fachleuten organisiert. Dabei 
erkunden wir die effektivsten Arbeits-
methoden in der Welt der modernen 

Medien. Das Projekt ist an Jugend-
liche der deutschen Minderheit, 

die ihre Medienkompetenzen 
verbessern möchten, gerichtet.
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DeutSCHe JugenDCLuBS 
KLuBy MŁoDzieżowe

Im Rahmen des Projekts werden in 10 
Ortschaften in Schlesien, Oppeln, Ermland 
und Masuren Jugendpunkte entstehen, 
an denen ein sprachliches und kulturelles 
Programm für Jugendliche der deutschen 
Minderheit durchgeführt wird. Die Orte 
werden von Jugendkulturanimateuren 
betreut, sodass im Jahresdurchschnitt 12 
dreistündige Treffen stattfinden. Das Unter-
richtsprogramm richtet sich nach den Inter-
essen der Teilnehmer und wird aus Übungen 
und Diskussionen bestehen, die die Teilneh-
mer zur aktiven Teilnahme am Unterricht 
und zur Anwendung der deutschen Sprache 
im Alltag ermutigen sollen. Die Treffen im 
Rahmen des Projekts sind eine aktive und 
attraktive Form der Zeitgestaltung, bei der 
die Jugendlichen ihre Interessen und Leiden-
schaften entwickeln können. Beispielthemen 
für Workshops: Musik, Ökologie, Kochen, Fil-
me, Social Media, Theater, DIY, Sport, Tanzen.

Altersgruppe: 14 bis 19 Jahre

Termin: das ganze Jahr

Ort: Oppeln, Proskau, Oberglogau, Rosenberg, 

Zülz, Tost, Bielitz-Biala, Kattowitz, Osterode

Kosten: kostenlos

Kontakt: HdpZ, E-Mail: weronika.koston@haus.pl 

Tel.: +48 77 402 51 05

Anmeldung: das ganze Jahr

Info: www.bjdm.eu / www.haus.pl

Partner: Bund der Jugend der deutschen Minderheit

W ramach projektu powstaną punkty 
młodzieżowe w 10 miejscowościach 

zamieszkałych przez mniejszość 
niemiecką, w których realizowany 

będzie program językowo-kulturowy 
dla młodzieży mniejszości niemieckiej. 
Miejsca te będą koordynowane przez 
młodzieżowych animatorów kultury, 
dzięki czemu w ciągu roku odbędzie 

się średnio 12 trzygodzinnych spotkań. 
Program nauczania będzie oparty na 

zainteresowaniach uczestników i będzie 
składał się z ćwiczeń i dyskusji, tak aby 

zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa 
i używania języka niemieckiego w życiu 
codziennym. Spotkania w ramach pro-
jektu będą aktywną i atrakcyjną formą 
spędzania wolnego czasu, pozwalającą 

młodzieży na rozwijanie swoich zain-
teresowań i pasji. Przykładowe tematy 

warsztatów: muzyka, ekologia, goto-
wanie, filmy, media społecznościowe, 

teatr, DIY, sport, taniec.
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ÖKoLogie unD naCHHaLtigKeit 
 – MoBiLer BJDM garten

eKoLogia i zrównoważony rozwóJ 
– MoBiLny ogróD zMMn

Jednym z celów ZMMN jest rozpowszechnianie no-
woczesnego wizerunku Niemiec w Polsce, dlatego też 
chciałby zrealizować innowacyjny projekt w  Opolu. 
Wspólną inicjatywą młodych ludzi jest budowa mo-
bilnego ogrodu, z lokalizacją w ogrodzie TSKN przy 
ul. M. Konopnickiej 6 w Opolu. To miejsce ma stać się 
punktem spotkań, odpoczynku, w którym pobudza-
na będzie wyobraźnia i kreatywność młodych ludzi. 
Ogród będzie otwarty dla wszystkich, zarówno dla 
miłośników zieleni i kwiatów, jak i  spragniownych 
odpoczynku. W ramach tego projektu ZMMN chciał-
by również zaproponować uczestnikom warsztaty 
graffiti na temat ekologii. Z okazji otwarcia ogrodu, 
które zaplanowano na 26 czerwca, odbędzie się 
również koncert na mobilnej scenie, z nowoczesną
niemiecką młodzieżową muzyką pop.

Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre

Termin: 26.04.-31.05.2021

Ort: Oppeln, Konopnickastr. 6

Kosten: kostenlos

Kontakt: BJDM – Anna Walecko, E-Mail: bjdm@gmail.com 

Tel.: +48 77 441 62 05

Info: www.bjdm.eu

Eines der Ziele des BJDM ist es, das 

moderne Deutschlandbild in Polen zu 

verbreiten, deshalb möchte er in der 

Stadt Oppeln ein innovatives Projekt 

realisieren. Eine gemeinsame Initiative 

der Jugend die eine mobile Gartenan-

lage bauen möchte, die ihren Hauptsitz 

in dem Garten der SKGD auf der Konop-

nickastraße 6 haben wird. Dieser Ort 

soll zu einem Ort der Begegnung, des 

Ausruhens werden, wo die Phantasie 

und Kreativität der Jugendlichen angeregt 

werden. Der Garten 

wird für alle offen 

sein, sowohl 

für Liebhaber 

von Grün und 

Blumen, als 

auch für dieje-

nigen, die sich 

darin entspannen 

wollen. Auch im-

mer willkommen, sind 

alle Arten von Pflanzen und Blumen, 

die sicherlich unseren Garten verschö-

nern werden. Bei diesem Projekt 

möchte der BJDM den Teilnehmern 

auch einen Graffiti-Workshop zum 

Thema Ökologie anbieten. Zur Eröff-

nung des Gartens, die am 26. Juni 

geplant ist, wird auch auf einer mobilen 

Bühne ein Konzert stattfinden, mit 

modernen deutschen Jugendpopmusik. 
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garagenKonzerte 
KonCerty garażowe
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Koncerty stanowią dobrą okazję zarówno 
dla młodzieży, dorosłych, jak i większości 

społeczeństwa, do miłego spędzenia czasu 
na wspólnym słuchaniu niemieckiej mu-
zyki. Z jednej strony jest to projekt, który 

ma na celu pokazanie i przybliżenie kultury 
niemieckiej szerokiej publiczności, z dru-
giej strony promuje w atrakcyjny sposób 

język niemiecki. Przede wszystkim jednak 
koncerty dają możliwość poznania się 
oraz wspólnej integracji na poziomie 

lokalnym. W koncertach wezmą udział ze-
społy prezentujące mniej i bardziej znane 

przeboje. Poprzez ten projekt ZMMN chce 
pokazać, że muzyka odgrywa ważną rolę 
w budowaniu wspólnych więzi nie tylko 

wśród członków mniejszości, ale także 
w relacjach z ludźmi spoza struktur. Ważne 

jest, aby wspólnie budować nowoczesny 
i atrakcyjny wizerunek młodych ludzi 

mniejszości niemieckiej w ich środowisku, 
tak aby organizowane inicjatywy stały się 

rozpoznawalne i atrakcyjne dla wszystkich.

Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre

Termin: 1.05., 28.08.

Ort: Information folgt

Kosten: kostenlos

Kontakt: BJDM – Anna Walecko 

E-Mail: biuro@bjdm.eu  

Tel.: +48 77 441 62 05

Info: www.bjdm.eu

Die Konzerte sind eine gute Gelegenheit für die 
Jugend der DMi, aber auch Erwachsene  und 
die Mehrheitsgesellschaft, um Zeit mit deut-
scher Musik zu verbringen. Einerseits ist  es 
ein Projekt, welches die deutsche Kultur einem 
breiten Publikum zeigen und näherbringen 
kann, andererseits wird durch das Projekt die 
deutsche Sprache gefördert.  Vor allem aber 
sind die Konzerte ein guter Anlass, sich auf 
lokaler Ebene zu integrieren. Bei den Konzerten 

werden Bands auftre-
ten, die weniger und
 mehr bekannte Hits
der deutschen Musik-
szene in ihrem Reper-
toire präsentieren. 

Mit diesem Projekt möchte der BJDM zeigen, 
dass Musik eine wichtige Rolle beim Aufbau 
gemeinsamer Bindungen nicht nur unter den 
Mitgliedern einer Minderheit, sondern auch 
in Bezug auf Menschen außerhalb der Struktur, 
der Mehrheitsgesellschaft spielt. Es ist wichtig, 
gemeinsam ein modernes und attraktives Bild 
von jungen Menschen der deutschen Minder-
heit in ihrem Umfeld aufzubauen, damit 
die organisierten Initiativen erkennbar 
und attraktiv für alle werden. 



MoBiLeS Kino unter freieM HiMMeL 
MoBiLne Kino poD goŁyM nieBeM
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Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre

Termin: 4.06., 18.06., 2.07.2021

Ort: Information folgt

Kosten: kostenlos. Offene Veranstaltung

Kontakt: BJDM – Anna Walecko 

E-Mail: biuro@bjdm.eu 

Tel.: +48 77 441 62 05

Info: www.bjdm.eu

Partner: Goethe Institut

Mobilne kino – stary pomysł, który 
odrodził się na nowo. Obowiązkowa 
propozycja dla wszystkich miłośników 
dobrego kina. Duże kino na wolnym 
powietrzu nie ograniczone przestrzeniami, 
które oferuje różnorodną rozrywkę 
dzieciom, młodzieży ale także dorosłym. 
Widząc duży potencjał i zainteresowanie 
wśród swoich członków taką inicjatywą, 
ZMMN pragnie zorganizować tego lata 
w kilku miastach mobilne kino, 
oferując interesujący repertuar. Wyświe-
tlane będą znane i mniej znane niemieckie 
filmy o różnorodnej tematyce, tak aby 
wybór był bogaty i ciekawy. Jedyne wyma-
gania: dobry humor, koc lub leżak. 
Resztę zapewniamy my.

Mobiles Kino unter freiem Himmel  
– eine alte Idee, aber neu und 

modern wiederbelebt. Ein Muss 
für alle Kinoliebhaber.

Ein großes Kino außerhalb der 
Räumlichkeiten, das sowohl den 
Kindern- und Jugendlichen, aber 

auch Erwachsenen eine abwechs-
lungsreiche Unterhaltung bietet. 

Da der BJDM das große Potenzial und 
Interesse seiner Mitglieder an einer 

solchen Initiative sieht, möchte er 
im Sommer in mehreren Städten ein 

Mobiles Kino organisieren, das ein 
interessantes Repertoire bietet. 
Es sollen bekannte und weniger 

bekannte deutsche Filme zu 
verschiedenen Themen gezeigt 

werden, so dass das Angebot
reichhaltig und interessant ist. 

Einzige Voraussetzungen: 
gute Laune, eine Decke oder 
ein Liegestuhl. Der Rest wird 

von uns bereitgestellt.
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City BounD 
BJDM 

Projekt „City Bound BJDM” umożli-
wia młodym ludziom z mniejszości 

niemieckiej odkrywanie tajemnic 
starych miast, poprzez poszukiwanie 

w nich śladów z przeszłości, wska-
zujących na ich niemiecką historię. 
W tym roku odwiedzony i odkryty 
na nowo zostanie Wałbrzych wraz 
z jego wielokulturowym dziedzic-

twem. Region Wałbrzycha należy do 
jednych z najpiękniejszych miejsc 

na południu Polski. Znakiem rozpo-
znawczym jest Zamek Książ, znany 

w całej Europie, jeden z największych 
i najpiękniejszych zamków w Polsce, 

położony na przepięknym wzgórzu 
kompleksie architektonicznym, 

wzbudzającym zachwyt wśród odwie-
dzających. Odkryjcie razem z ZMMN 

miejsce spotkań koronowanych głów, 
w którym historia arystokratycznego 

rodu von Hochberg przeplata się 
z tajemnicami II wojny światowej. 

Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre

Termin: 9.-11.06.

Ort: Waldenburg (Wałbrzych, woj. dolnośląskie)

Kosten: 70 PLN

Kontakt: BJDM – Melania Smykała 

E-Mail: biuro@bjdm.eu, Tel.: +48 77 441 62 05

Anmeldung: folgt bis 1.07.            

Info: www.bjdm.eu

Das Projekt „City Bound BJDM“ ermöglicht den 
Jugendlichen der deutschen Minderheit, die Ge-
heimnisse einer alten Stadt durch die Suche nach 
Spuren aus der Vergangenheit, zu entdecken, die 
auf die deutsche Geschichte des Ortes hinweisen. 
In diesem Jahr wird die Stadt Waldenburg in 
Niederschlesien mit ihrem multikulturellen Erbe 
besucht und neu entdeckt. Die Region Walden-
burg ist ein der schönsten Orte im Süden Polens. 
Das Markenzeichen ist in ganz Europa bekannt, 
eines der größten und schönsten Schlösser 
Polens, das Fürstenschloss, das sich auf einem 
Hügel befindet und alle Besucher staunen lässt. 
Entdecke zusammen mit BJDM den Treffpunkt 
gekrönter Häupter, in dem die Geschichte des 
Adelsgeschlechts von Hochberg mit den 
Geheimnissen des 2. Weltkriegs verwoben sind.
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StaDtraLLye
MieJSKie poDCHoDy

Wie hat Oppeln früher ausgesehen? 
Wer waren seine Bewohner? Wie hat 

sich die Stadt innerhalb der letzten 
Jahrhunderte verändert? Oppeln kann 

auf eine jahrhundertlange deutsche 
Geschichte zurückblicken und zeigt 

dem aufmerksamen Besucher noch 
heute viele Orte und Ecken, wo sich 

Spuren deutscher Geschichte befinden. 
Die Stadtrallye ist ein Spiel, bei dem 

Kinder und Jugendliche auf interessante  
Art die Geschichte der Stadt kennenler-

nen können. Während der Stadtrallye 
lösen die Teilnehmer Rätsel und 

antworten auf Fragen zu verschiedenen 
Orten in der Stadt. Sie entdecken 

die Vergangenheit der Stadt anhand 
der noch sichtbaren Spuren aus 
der Vorkriegszeit. Das Projekt ist 

an Kinder und Jugendliche im Alter 
von 12 bis 25 Jahre gerichtet. Dieses 

Jahr will der BJDM außer der Stadtrallye 
in Oppeln auch das Spurensuchen in 

einer schlesischen Stadt  veranstalten. 

Altersgruppe: ab 12 bis 25 Jahre

Termin: 21.06. und 4.10.2021

Ort: Schlesien (z. B. Oppeln)

Kosten: kostenlos

Kontakt: BJDM – Dominik Duda, 

E-Mail: biuro@bjdm.eu, Tel.: +48 77 441 62 05

Anmeldung: folgt bis Ende Mai      

Info: www.bjdm.eu

Partner: ifa – Institut für Auslandbeziehungen

Jak wyglądało Opole w przeszłości? Kim byli jego 
mieszkańcy? Jak zmieniło się miasto w ciągu 
ostatnich stuleci? Opole może poszczycić się 
wielowiekową historią i do dziś poka-
zuje uważnemu turyście wiele miejsc 
i zakątków, w których można odnaleźć ślady 
niemieckiej przeszłości. Miejskie podchody to  
gra, w której dzieci i młodzież mogą w interesu-
jący sposób poznać historię Opola. Podczas gry 
uczestnicy rozwiązują zagadki i znajdują odpo-
wiedzi na pytania dotyczące różnych miejsc. 
Uczestnicy odkrywają przeszłość miasta dzięki 
widocznym jeszcze śladom z czasów niemiec-
kich. Projekt skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży w wieku od 12 do 25 lat. W tym roku, 
oprócz miejskich podchodów w Opolu, ZMMN 
zamierza również zorganizować poszukiwanie 
wskazówek w innym śląskim mieście.
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weiHnaCHtSMarKt  
JarMarK BożonaroDzeniowy 

Organizacja Jarmarku Bożonarodze-
niowego w Opolu jest kontynuacją 

projektu zapoczątkowanego w 2003 
roku, który stał się już tradycją. Opolski 

Jarmark Bożonarodzeniowy, organi-
zowany przez ZMMN zawsze w jeden 

z grudniowych weekendów, ma na celu 
kontynuację niemieckiej tradycji jar-

marków bożonarodzeniowych w okresie 
adwentu. Podczas imprezy uczniowie 

ze szkół województwa opolskiego, 
a przede wszystkim muzycy mniejszości 

niemieckiej, zaprezentują program w ję-
zyku niemieckim. Jarmark świąteczny 
ma przyciągnąć nie tylko całe rodziny, 
ale także jak największą liczbę miesz-

kańców Śląska Opolskiego, aby przybliżyć  
im niemieckie tradycje bożonarodzeniowe. 

Altersgruppe: ab 10 bis 35 Jahre

Termin: 5.12.2021

Ort: Oppeln

Kosten: kostenlos. Offene Veranstaltung

Kontakt: BJDM – Anna Walecko 

E-Mail: biuro@bjdm.eu 

Tel.: +48 77 441 62 05              

Info: www.bjdm.eu

Der Weihnachtsmarkt in Oppeln ist eine 
Fortsetzung eines im Jahre 2003 begon-
nenen Projekts, das mittlerweile schon 
zur Tradition geworden ist. Der Oppelner 
Weihnachtsmarkt, der immer an einem 
der Wochenenden im Dezember vom 

BJDM organisiert wird, soll an die deut-
sche Tradition der Weihnachtsmärkte 
in der Adventszeit anknüpfen. 
Während der Veranstaltung werden 
Schüler aus den Schulen der Oppelner 
Woiwodschaft und vor allem Musiker 
der deutschen Minderheit ein deutsch-
sprachiges Programm präsentieren. 
Der Weihnachtsmarkt soll neben ganzen 
Familien auch möglichst viele Bewoh-
ner der Oppelner Region anziehen, 
um ihnen die deutschen Weihnachts-
traditionen näher zu bringen.
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proJeKtKaLenDer
KaLenDarz proJeKtów

l  13.–14.03. –  antidotum Schulung online..   

l  16.–17.04. –  Jugendkonferenz online..

l  09.–11.04. –  Jugendclubs Schulung..

l  26.04.–31.05. –  Mobiler BJDM garten..

l  01.05. –  i garagenkonzert..

l  21.–23.05. –  antidotum Schulung..

l  04.06. –  Mobiles Kino 1..

l  18.06. –  Mobiles Kino 2..

l  21.06. –  Stadtrallye Schlesien..

l  26.06. –  gartenkonzert ..

     (im Rahmen des Projektes Mobiler BJDM Garten)..

l  02.07. –  Mobiles Kino 3..

l  09.–11.07. –  City Bound BJDM..

l  12.–24.07. –  Sommercamp....

l  28.08. –  ii garagenkonzert..

l  29.–31.08. –  antidotum Schulung..

l  04.10. –  Stadtrallye oppeln..

l  15.–17.10. –  Jugendkonferenz..

l  22.–26.11. –  Deutsche filmwoche..

l  05.12. –  weihnachtsmarkt..



fotowettBewerB   
„Das schöne schlesien unD seine 
Deutsche Vergangenheit“
KonKurS fotografiCzny  
„Piękny Śląsk oraz jego niemiecka 
PrzeszłoŚć”
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Schönheit der vergangenen Zeiten 
zeigen, eingefangen in einem schönen 
Rahmen, der im Bild die Geschichte des 
Ortes festhaltet und zugleich erzählt. 
Dieser Wettbewerb soll junge Men-
schen zur Suche und gleichzeitig zum 
Besuch an Orten anregen, die vielleicht 
schon in Vergessenheit geraten sind 
aber auf ihre Neuentdeckung warten. 
Das ausgewählte Foto soll bis zum 
15. Oktober im JPG-Format per E-Mail 
gesendet werden. Die eingereichten 
Arbeiten werden durch eine Jury 
bewertet, und die Gewinner mit 
Preisen ausgezeichnet. Alle Termine, 
Informationen und die Ergebnisse 
werden auf den Webseiten des VdG 
und des BJDM zur Verfügung gestellt. 

Der VdG in Zusammenarbeit mit 
dem BJDM möchte junge Mitglieder 
der deutschen Minderheit aus ganz 

Schlesien zur Teilnahme an einem 
Fotowettbewerb herzlich einladen. 

Wir laden junge talentierte Künstler dazu 
ein, an dieser Initiative teilzunehmen, 

und zwar in zwei Alterskategorien. 
Die Aufgabe ist, die Region Schlesien, 

die ein historisches Land ist, auf einem 
Foto zu illustrieren sowie auf die deutsche 

Vergangenheit Schlesiens zu verweisen. 
Es ist wichtig, dass die 

Teilnehmer die 
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Konkurs ma na celu zachęcenie młodych 
ludzi do poszukiwań, a jednocześnie 
odwiedzenia miejsc, które być może 
zostały już zapomniane, lecz czekają 
na ponowne odkrycie. 
Wybrane zdjęcie prosimy przesłać 
do 15 października w formacie jpg 
na poniżej podane adresy mailowe. 
Nadesłane prace zostaną ocenione 
przez komisję, a zwycięzcy otrzymają 
nagrody. Wszelkie terminy, informacje 
oraz wyniki zostaną udostępnione na 
stronach internetowych VdG i ZMMN. 

Altersgruppe: zwei Altersgruppen: 14 bis 17 Jahre und 18 bis 35  Jahre

Termin: Mai bis Oktober 

Ort: ganz Schlesien (Śląsk)

Kosten: kostenlos. Offene Veranstaltung

Kontakt: VdG – Beata Sordon, E-Mail: beata.sordon@vdg.pl

 Tel.: 728 149 579 oder +48 77 454 78 78 Durchwahl 109 

und BJDM – Konrad Müller, E-Mail: biuro@bjdm.eu, Tel.: +48 77 441 62 05

Info: www.vdg.pl und www.bjdm.eu

Schirmherrschaft: Antidotum

VdG we współpracy z ZMMN zaprasza 
młodych członków mniejszości niemieckiej 

z całego Śląska do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym. 

Zapraszamy młodych, utalentowanych 
artystów do udziału w tej inicjatywie, 

w dwóch kategoriach wiekowych. 
Tematem przewodnim jest zobrazowanie 

na fotografii Śląska jako krainy histo-
rycznej, która kryje w sobie wiele miejsc 

i tajemnic nawiązujących do swojej 
niemieckiej przeszłości. Ważne jest, 

aby uczestnicy pokazali piękno minio-
 nych czasów, uchwycone w kadrze, 

który jednocześnie oddaje klimat 
i opowiada historię tego miejsca. 



24

JugenDKaBarett  
Der DeutSCHen MinDerHeit
KaBaret MŁoDzieżowy  
MnieJSzośCi nieMieCKieJ

bewertet wird. Die Kommunikation 
und Präsentationssprache ist Deutsch. 
Jugendkabarett soll den Teilnehmern 
vor allem Spaß machen und spielerisch 
den Umgang mit der deutschen 
Sprache erleichtern.

Jugendkabarett ist eine Form der 
Kleinkunst für Jugendliche der deutschen 

Minderheit in Polen, welche auf kreative 
Art und Weise die deutsche Sprache 

fördern soll. Die Zielsetzung des Projekts 
liegt in der Bildung von 5 Jugendgruppen 

(9 bis 15 Personen pro Gruppe), im Alter 
von 12 bis 20 Jahren aus ganz Polen, 

welche während regelmäßiger Gruppen-
treffen ein Kabarett in der deutschen 

Sprache vorbereiten. 
Das Projekt umfasst 50 Unterrichtstunden 

– jede 45 Minuten lang. Das Endprodukt soll 
ein geschriebenes Drehbuch für ein 

Kabarettstück sein, das dann als Film 
aufgenommen und von einer Jury 
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Projekt ten jest formą kabaretu 
dla młodzieży z mniejszości 

niemieckiej w Polsce, który ma 
na celu promowanie języka 

niemieckiego w twórczy sposób. 
Jego celem jest utworzenie 

5 grup młodzieżowych (od 9 do 15 
osób w każdym zespole) w wieku 

od 12 do 20 lat, które podczas 
cyklicznych spotkań przygotowują 

kabaret w języku niemieckim. 
Projekt składa się z 50 lekcji – każda 

po 45 minut. Efektem końcowym 
projektu jest samodzielnie napisany

Altersgruppe: ab 12 bis 20 Jahre

Termin: Juli – November 2021

Kosten: DMi Mitglieder 40 PLN 

Ohne Mitgliedschaft 50 PLN

Kontakt: VdG – Sebastian Gerstenberg 

E-Mail: sgerstenberg@poczta.pl 

Tel.: +48 606 326 132

Anmeldung: folgt bis 15 Juni

Info: www.vdg.pl

scenariusz sztuki kabaretowej,
która następnie zostanie nagrana 
jako film i oceniona przez jury. 
Językiem komunikacji i prezentacji 
jest język niemiecki. 

Projekt ten ma przede wszystkim 
sprawiać uczestnikom radość 
i stanowić ciekawą formę spędzania 
wolnego czasu połączoną z nauką 
języka niemieckiego. 
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SCHuLung für freizeitBetreuer 
KurS wyCHowawCów  
wypoCzynKu 

der Tätigkeit als Erzieher bei Freizeit-
aktivitäten, wie Ausflüge, Camps, 
Studienreisen u.a., die in Polen und 
im Ausland organisiert werden. 
Die Schulung wird von qualifizierter 
Lehrkraft nach den aktuellen Richt-
linien des Schulamtes durchgeführt. 
Nach dem Abschluss und Bestehen 
der Prüfung, erhält jeder Teilnehmer 
ein Zertifikat, mit einer unbegrenzten 
Gültigkeit. Wer will, kann außerdem 
an einer Erste-Hilfe-Grundausbildung 
teilnehmen.

Der VdG veranstaltet für 
Jugendliche der DMi eine 

Schulung als Freizeitbetreuer, 
die mit der Verordnung des 

Ministers für nationale 
Bildung übereinstimmt.

Die Absolvierung der 
Schulung für die Betreuer 

berechtigt zur Ausübung 
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przez wykwa-
lifikowaną 

kadrę,  zgodnie 
z aktualnymi 
wytycznymi 

Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Po jego ukończeniu oraz 
zdaniu egzaminu, każdy uczestnik 

otrzyma certyfikat nadający mu 
stosowne uprawnienia. Chętni 

mogą również wziąć udział 
w podstawowym szkoleniu 

z pierwszej pomocy.  

VdG organizuje dla młodych 
członków mniejszości niemiec-
kiej kurs wychowawców 
wypoczynku, zgodny z rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej. 
Ukończenie kursu uprawnia do 
pracy w charakterze wycho-
wawcy podczas aktywności 
związanych z opieką nad 
dziećmi i młodzieżą 
podczas wycieczek, 
obozów, wyjazdów 
studyjnych itp. Szkole-
nie prowadzone będzie 

Altersgruppe: ab 18 bis 35 Jahre

Termin: 22.-23.05 und 29.-30.05

Ort: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Ośrodek Szkoleniowy w Turawie, ul. Strażacka 1

Kosten: DMi  Mitglieder 100 PLN. Keine Mitglieder 170 PLN 

Kontakt: VdG – Beata Sordon, E-Mail: beata.sordon@vdg.pl 

Tel.: 728 149 579 oder +48 77 454 78 78 Durchwahl 109 

Anmeldung: bis 7. Mai
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JugenDfeSt auf Der BüHne. 
MuSiK unD tHeater 
feStiwaL MŁoDzieży na SCenie. 
MuzyKa i teatr

In der deutschen Minderheit gibt es viele 
talentierte junge Künstler die nur warten, um 
auf einer großen Bühne ihr Talent und Fähig-
keiten zu zeigen. Sowohl ein Konzert als auch 
eine Aufführung sind eine solche Gelegenheit, 
deshalb wird die Veranstaltung im Freien 
organisiert, damit möglichst viele Teilnehmer, 
aber auch das Publikum, an der Veranstaltung 
teilnehmen können. Es werden neben musika-
lischen Künstler auch Theatergruppen aus dem 
Projekt „Jugendbox“  auftraten, die während 
des ganzen Jahres ihre schauspielerischen Fä-
higkeiten üben. Wir ermutigen Kinder und Ju-
gendliche aus der Minderheit, die in deutscher 
Sprache singen an dem Projekt teilzunehmen. 
Aufgrund der Pandemie ist der genaue Termin 
noch nicht bekannt, aber er wird sicherlich 
an einem warmen Sonntagnachmittag in der 
Gemeinde Oberglogau stattfinden. Alle Infor-
mationen werden einem Monat vorher auf 
der VdG-Webseite zur Verfügung gestellt. 
Wenn Sie jedoch interessiert sind, können 
Sie schon jetzt sich bewerben. 

Altersgruppe: ab 7 bis 35 Jahre

Termin: August – November 2021

Ort: Oberglogau (Głogówek, woj. opolskie)

Kosten: kostenlos

Kontakt: Beata Sordon, E-Mail: beata.sordon@vdg.pl 

Tel.: 728 149 579 oder 77 454 78 78 Durchwahl 109

Anmeldung: bis Anfang August

Info: www.vdg.pl

W mniejszości jest wielu młodych 
utalentowanych artystów, którzy 

chcieliby móc pokazać swój talent 
i umiejętności na dużej scenie. 

Okazją jest koncert, spektakl czy 
impreza otwarta zorganizowana 

w plenerze, aby mogła wziąć w niej 
udział jak największa liczba uczest-

ników, a także publiczność. Obok 
artystów muzycznych wystąpią rów-

nież grupy teatralne z projektu 
„Jugendbox”. Zachęcamy dzieci 

i młodzież z mniejszości, wykonują-
cą utwory w języku niemieckim, 

do wzięcia udziału w tym projekcie. 
Ze względu na pandemię dokładna 

data projektu jeszcze nie jest znana, 
ale z pewnością wydarzenie to odbę-

dzie się w ciepłe niedzielne popo- 
łudnie w Gminie Głogówek. Wszystkie

informacje zostaną udostępnione 
na stronie internetowej VdG z mie-

sięcznym wyprzedzeniem. Jeśli jesteś 
zainteresowany wzięciem udziału w 

tym wydarzeniu, zgłoś się 
do nas już dziś.
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JugenDzeit – Sei Kreativ in Der DMi
CzaS MŁoDzieży  

– BąDź Kreatywny w MnieJSzośCi

Rok szkolny zbliża się ku końcowi, a lato jest już na 
wyciągnięcie ręki. Warto zastanowić się już dziś, co 
chcielibyśmy robić w najbliższym czasie. Bo któż z nas 
chciałby przespać ładną pogodę? VdG od dwóch lat 
organizuje letnie aktywności dla młodzieży z mniej-
szości niemieckiej. Również w tym roku planowane 
są 4-dniowe, kreatywne warsztaty tematyczne, które 
będą połączone z nauką języka niemieckiego. Prócz 
nauki uczestnikom oferowane będą również różnego 
rodzaju dodatkowe zajęcia, takie jak nocne podchody, 
wycieczki rowerowe, wspólne ognisko, rywalizacja 
sportowa oraz wiele innych atrakcji. Poznaj nowych 
ludzi, baw się dobrze, połącz naukę z dobrą zabawą.
To wszystko czeka na ciebie w Turawie. 

Das Schuljahr neigt sich dem 
Ende entgegen, der Sommer 

steht schon vor der Tür. Letzte 
Gelegenheit, sich Gedanken zu 

machen, was man in den nächs-
ten Monaten machen möchte. 

Denn wer will schon das schöne 
Wetter verschlafen? 

Seit zwei Jahren organisiert 
der VdG Sommeraktivitäten 

für Jugendliche der deutschen 
Minderheit. Auch in diesem 

Jahr sind 4-tägige, kreative 
Themenworkshops, die mit dem 
Erlernen der deutschen Sprache 

verbunden werden, geplant. 
Neben dem lernen werden den 
Teilnehmern auch unterschied-

liche Aktivitäten angeboten, wie 
z.B. Nachtwanderung, Fahrrad-

tour, Lagerfeuer, sportliche
Rivalität und vieles mehr.
Neue Menschen kennen-

lernen, eine gute Zeit haben, 
Sprachenlernen mit Spaß 
verbinden. All dies findet 

ihr in Turawa

Altersgruppe: ab 15 bis 22 Jahre

Termin: 22.08–26.08.

Ort: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Ośrodek Szkoleniowy w Turawie, ul. Strażacka 1

Kosten: DMi Mitglieder 220 PLN. Keine Mitglieder 270 PLN

Kontakt: VdG – Beata Sordon, E-Mail: beata.sordon@vdg.pl

Tel.: 728 149 579 oder 77 454 78 78 Durchwahl 109 

Anmeldung: bis 05.08. 

Info: www.vdg.pl
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auf Den Spuren Der vergangenHeit. 
arBeitSLager in oBerSCHLeSien  
naCH DeM ii weLtKrieg.
śLaDaMi przeSzŁośCi. 
oBozy praCy na górnyM śLąSKu  
po ii woJnie światoweJ

historisch-bildenden Charakter hat und 
richtet sich an Jugendliche der deut-
schen Minderheit und alle Interessen-
ten, die die Nachkriegsgeschichte der 
Deutschen in Oberschlesien kennen-
lernen wollen. Zwei Moderatoren, ein 
Regionalforscher und sein junger 
Reisebegleiter machten eine gemein-
same Reise in die Vergangenheit, 
besuchen ausgewählte Ortschaften 
und erzählen kurz über die Geschichte 
dieses Ortes und deren Menschen. 
Der Film dauert 20 Minuten, weil er ein 
schwieriges Thema behandelt und sich 
an junge Menschen richtet, die mit die-
sem Teil der Geschichte nicht vertraut 
sind. Aufgrund der zeitlichen Beschrän-
kungen des Films wurden Unterrichts-
materialien mit zusätzlichen Informa-
tionen zu den Orten im Film erstellt in 
Form eines Heftes. Entstanden ist ein 
Paket das Materialien und zwei CD-s 
beinhaltet, dass man durch Kontakt mit 
VdG bekommen kann. Diese Materialien 
richten sich vor allem an Schulen wie 
Lyzeum, technische Schulen und Berufs-
schulen die Deutsch als Fach lehren. 

In dem Jahr 2020 fanden auf der 
ganzen Welt Feierlichkeiten und 

Andachten statt, die an den 75 Jahres-
tag nach dem Kriegsende erinnerten. 

Der Krieg brachte unvorstellbares Leid 
in der Welt, Millionen von Soldaten 

starben im Kampf und an den Fronten 
des Kriegs und Millionen Zivilisten fielen 
der deutschen Rassenpolitik zum Opfer. 
Am 8. Mai 1945 ging der Krieg zu Ende, 
jedoch der Terror und das Leiden dau-

erten noch weiterhin, für die 
einen war das erst der An-

fang, insbesondere für Millio-
nen von deutschen Zivilisten 

in Mittel- und Osteuropa. 
Die Deutschen, die in Polen 
gelebt haben wurden auch 

nicht verschont (…) Orte wie 
Lamsdorf, Schwientochlowitz, 

Myslowitz, Potulitz und viele 
andere sind heute zu Sym-

bolen der Tragöde der 
Deutsche geworden. 

Der Verband der deutschen 
Gesellschaften in Polen 

drehte einen Film, der einen 
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na Górnym Śląsku. Dwóch modera-
torów: badacz regionalny i jego młody 
towarzysz, odbywają wspólną 
podróż do przeszłości, odwiedzają 
wybrane miejscowości, opowiadając 
krótko historię tych miejsc oraz ich 
mieszkańców.  
Trwający 20 minut film porusza trudny 
temat i jest skierowany do młodych 
odbiorców, którzy nie znają tej części 
historii. Ze względu na ograniczenia 
czasowe filmu materiały dydaktyczne 
(z dodatkowymi informacjami na temat 
miejsc pokazanych w filmie) zostały 
opracowane w formie zestawu 
edukacyjnego. Zestaw składa się 
z dwóch płyt CD oraz zeszytu z goto-
wymi konspektami lekcji. Materiały 
te skierowane są przede wszystkim 
do szkół ponadpodstawowych, które 
uczą języka niemieckiego jako języka 
obcego. Mamy nadzieję, że film oraz 
przygotowany dla Państwa zestaw 
materiałów przyczynią się do zwiększe-
nia zainteresowania młodych ludzi 
tym właśnie tematem.

W 2020 roku na całym świecie odby-
wały się uroczystości i nabożeństwa 

upamiętniające 75. rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej. Wojna przynio-
sła światu niewyobrażalne cierpienie, 

miliony żołnierzy poniosło śmierć 
w walce i na frontach wojennych, 

a miliony cywilów padły ofiarą niemiec-
kiej polityki rasowej. 8 maja 1945 roku 

wojna dobiegła końca, natomiast terror 
i cierpienie trwały dalej, dla niektórych 

był to dopiero początek, szczególnie 
dla milionów niemieckich cywilów 

w Europie Środkowej i Wschodniej.
Nie oszczędzono również Niemców 
zamieszkałych w Polsce (…) Miejsca 

takie jak Łambinowice, Świętochłowice, 
Mysłowice, Potulice i wiele innych 

stały się symbolami tragedii Niemców. 
Związek Niemieckich Stowarzyszeń 

w Polsce wyprodukował film, mający 
historyczno-edukacyjny charakter, 

który skierowany jest do młodzieży 
mniejszości niemieckiej i wszystkich 
zainteresowanych, chcących poznać 

powojenną historię Niemców 

Altersgruppe: weiterführende Schulen, 

technische Schulen, Berufsschulen 

mit Deutschunterricht,

Jugendgruppen, DFK-s

Termin: das ganze Jahr lang 

Kosten: kostenlos

Kontakt: VdG – Beata Sordon 

E-Mail: beata.sordon@vdg.pl

Tel.: 728 149 579 

oder +48 77 454 78 78 Durchwahl 109

Info: www.vdg.pl
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Mit geSCHiCHte an Der KüSte. 
Der vergeSSene SaLeSKer StranD
z HiStorią na wyBrzeżu. 
zapoMniany zaLeSin 

 „Adler“ aus Stolpmünde, werden 
Jugendliche die Möglichkeit haben, 
nach den Trümmern des vergrabenen 
Dorfes zu suchen und sich einer sozialen 
Initiative anschließen, um die Geschich-
te der vergessenen Orte in Pommern 
wieder zu beleben. 
Geplant werden auch Treffen mit den 
lokalen Historikern, mit Mitgliedern 
der deutschen Minderheit, damit die 
Teilnehmer das nötige Wissen haben 
und dadurch besser das ganze 
Konzept verstehen.
Es ist ein Projekt voller Eindrücke 
und Überraschungen, das sich an 
junge Geschichtsliebhaber richtet, 
die Abenteuer mögen, Kontakt mit 
der Natur und keine Angst vor 
harter Arbeit haben. 

Wenn du dich für Geschichte 
interessierst, einer lokalen 

Gemeinschaftsinitiative anschlie-
ßen möchtest, Dinge aus der 

Vergangenheit entdecken und 
etwas über das Schicksal einer 

vergrabenen Küstenstadt und ihrer 
Bewohner erfahren möchtest, 

dann melde dich und mach mit. 
Jugendliche aus ganz Polen 

werden eine Woche lang in der 
nicht mehr existierenden Ortschaft 
Salesker Strand (Gemeinde Stolp), 

die sich auf dem Gebiet des 
zentralen Luftwaffenübungsplatz 
befindet, nach deutschen Spuren 

suchen. Unter der Betretung 
der Vertreter des Vereines
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Jeśli interesujesz się historią, 
chcesz dołączyć do lokalnej inicja-

tywy społecznej, odkryć przeszłość 
i poznać losy nieistniejącej już 
nadmorskiej miejscowości i jej 
mieszkańców, to skontaktuj się 

z nami i dołącz do nas. 
Młodzi ludzie z całej Polski spędzą 
wspólnie tydzień na poszukiwaniu 

niemieckich śladów na terenie nie -
istniejącej już miejscowości Zalesin 
(Gmina Słupsk), która znajduje się 
na terenie należącym do Central-

nego Poligonu Sił Powietrznych. 
Uczestnicy projektu pod opieką 
członków Usteckiego Stowarzy-

szenia „Orzeł” będą mieli możliwość 
poszukiwania pozostałości po 
nieistniejącej już miejscowości, 
włączając się w lokalną inicjatywę 
społeczną, by na nowo móc przeżyć 
historię zapomnianych miejsc na 
Pomorzu. Planowane są również 
spotkania z lokalnymi historykami, 
przedstawicielami mniejszości 
niemieckiej, aby uczestnicy 
pogłębili swoją wiedzę na temat 
historii tych terenów oraz lepiej 
zrozumieli istotę tego projektu. 
Jest to projekt pełen wrażeń oraz 
niespodzianek, skierowany do mło-
dych miłośników historii, lubiących 
przygodę, kontakt z naturą oraz 
nie bojących się nowych wyzwań. 

Altersgruppe: ab 16 bis 25 Jahre

Termin: Anfang Juli 2021

Ort: Gemeinde Stolp (gmina Słupsk, woj. pomorskie)

Kosten: DMi  Mitglieder 250 PLN 

Keine Mitglieder 350 PLN

Kontakt: VdG-Beata Sordon, E-Mail: beata.sordon@vdg.pl 

Tel.: 728 149 579 oder 77 454 78 78 Durchwahl 109 

Anmeldung: bis 21. Juni 2021

Info: www.vdg.pl
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auf Den Spuren DeS  
eHeMaLigen oStpreuSSen
śLaDaMi DawnyCH pruS wSCHoDniCH

 „Lasst uns die Ecken Ostpreußens besu-
chen“ – unter diesem Motto laden wir im 
Herbst 2021 junge Leute zu einer Studien-
fahrt nach Hohenstein und in die Umgebung 
ein. Auf dem Programm stehen eine Besich-
tigung des malerischen Freilichtmuseums, 
sowie ein Leitfaden über das Leben der 
Menschen im ehemaligen Ostpreußen. Es ist 
geplant, an min. einer Handwerkstatt teil-
zunehmen, ein Besuch in einer alten Schule 
und Besichtigung der Nachbildung einer 
alten Kirche.  Ein weiterer interessanter Ort 
wird der Wasserturm in der Stad Hohenstein 
sein. Anschließend werden die Ruinen der 
ehemaligen Burg in Hohenstein besucht. 
Die nächste Station ist das Haus von Mron-
gowiusz, einem Schriftsteller und Pastor. 
Als letzter Punkt ist ein Besuch in dem Sitz 
der deutschen Minderheit in Osterrode 
geplant. Der Besuch in Osterrode wird mit 
einem gemeinsamen Foto gekrönt. Nach 
dem Ende der Besichtigungstour werden die 
Teilnehmer Zeit haben, beim gemeinsamen 
Mittagessen zu sprechen, Ideen auszutau-
schen und sich besser kennenzulernen.

„Odwiedźmy zakątki Prus Wschodnich” 
– to zaproszenie młodzieży do wzięcia 

udziału w wyjeździe studyjnym do Olsz-
tynka i okolic. W programie m.in.  

zwiedzanie malowniczego skansenu
 wraz z przewodnikiem opowiadają-

cym o życiu ludzi w dawnych Prusach 
Wschodnich. Uczestnicy wezmą 

również udział w warsztatach rze-
mieślniczych, odwiedzą starą szkołę 

oraz wiekową replikę kościoła. 
Po wizycie w wieży ciśnień, w któ-
rej wnętrzu znajduje się wystawa 

fotograficzna przedstawiająca his-
torię Olsztynka, kolejnymi punktami 

programu będą wspaniałe ruiny 
dawnego zamku, krótki przystanek 

przy domu znanego Mrongowiusza, 
pisarza i pastora. Wizyta w siedzibie 

mniejszości  niemieckiej w Ostródzie 
zakończy ten pełen wrażeń wyjazd 
studyjny. Wspólne biesiadowanie 

da wszystkim uczestnikom możliwość 
rozmowy, wymiany myśli i wrażeń. 

Altersgruppe: ab 12 bis 35 Jahre

Termin: 19.09.2021 

Ort: Allenstein, Freilichtmuseum Hohenstein 

(Olsztyn, Muzeum w Olsztynku)

Kosten: 15 PLN 

Kontakt: VDGEuM – Marta Mularczyk

E-Mail: biuro@zsnwim.eu, Tel.: +48 89 523 56 80

Info: www.zsnwim.eu 
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fotoworKSHop-wettBewerB 
für das schönste Foto über ostpreußen

warSztaty fotografiCzne – KonKurS
na najpiękniejsze zdjęcie dotyczące Prus Wschodnich 

Im Herbst 2021 laden wir junge 
Menschen ein, an einem eintägigen 

Fotoworkshop teilzunehmen. 
Ein professioneller Trainer wird den 

Jugendlichen u.a. die Techniken 
des modernen Fotografierens,  

der Bildbearbeitung am Smartphone, 
und professionelles 

Fotografieren im 
Freien zeigen. 

Alle Kurse finden in 
Allenstein statt. Wir 

sorgen für den Trans-
port zum Schulungs-

ort, eine zweigängige 
Verpflegung, kleine 

Geschenke und 
natürlich ein Zertifikat 

über die Teilnahme.
Die zweite Etappe des geplanten 

Projekts ist ein Wettbewerb für das 
schönste Foto in der Region Ermland 

und Masuren. Jeder der Workshop-
Teilnehmer wird auf der Grundlage 
der gewonnenen Erkenntnisse ein 

Freilichtfoto von einem beliebigen Ort 
im ehemaligen Ostpreußen machen, 
das dann an die Geschäftsstelle des 

VDGEuM geschickt wird. Die einge-
reichten Arbeiten werden bewertet, 

anschließend werden die Gewinner aus-
gewählt und mit Preisen ausgezeichnet.

Jesienią 2021 zapraszamy młodzież do wzięcia 
udziału w jednodniowych warsztatach fotogra-
ficznych. Profesjonalny szkoleniowiec pokaże 
młodzieży m.in. nowoczesne techniki robienia 
zdjęć, techniki ich obróbki na smartfonie oraz 
wykonania profesjonalnych ujęć w plenerze.
Całość zajęć odbędzie się w Olsztynie, za-
pewniamy dowóz na miejsce szkolenia, 
dwudaniowy catering, drobne upominki oraz 
oczywiście certyfikat uczestnictwa. Drugim 
etapem planowanego projektu jest konkurs na 
wykonanie najpiękniejszej fotografii na terenie 
Warmii i Mazur. Każdy z uczestników warsztatu 
w oparciu o zdobytą wiedzę wykona w plene-
rze zdjęcie dowolnego miejsca z terenu 
dawnych Prus Wschodnich. Nadesłane 
do biura ZSNWiM prace zostaną ocenione, 
a  laureaci otrzymają nagrody.

Altersgruppe: ab 12 bis 35 Jahre

Termin: Herbst 

Ort: Allenstein (Olsztyn)

Kosten: 15 PLN 

Kontakt: VDGEuM – Marta Mularczyk, 

E-Mail: biuro@zsnwim.eu, Tel.: +48 89 523 56 80

Info: www.zsnwim.eu 
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eLeMentarSCHuLung für JugenDLiCHe 
gruppenLeiter Der DMi 5 
ein programm für antretende Leader, Koordinatoren/innen, 
Manager/innen, animateure/innen und aktivisten/innen! 
eLeMentarz LiDera organizaCJi 5 
program dla przyszłych liderów/ek, koordynatorów/ek, 
menagerów/ek, animatorów/ek i aktywistów/ek!

Das Haus der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit und der Bund der 
Jugend der Deutschen Minderheit 

leiten ein innovatives Schulungspro-
gramm für junge Menschen der DMi, 

die einen konkreten Einfluss auf die 
lokale Gesellschaft haben möchten. 

Siehst du, dass es in deiner Umgebung 
Sachen gibt, die es sich lohnen würde 

zu ändern, damit sie besser funktio-
nieren? Merkst du, dass dank kleiner 

Änderungen und Engagement man das 
Umfeld beeinflussen kann? Hast du 

Lust zu handeln? Wenn das der Fall ist, 
ist dieses Angebot genau für dich. 

Das Ziel des Programms ist es, die Füh-
rungskompetenzen der Teilnehmer/

innen zu entwickeln und sie mit Wissen 
und Fähigkeiten auszustatten, die für 

die effektive Umsetzung von Aktivitäten 
zum Wohle der Jugend und der lokalen 

Umgebung notwendig sind. Dadurch 
werden sie in der Lage sein, sich mutig 

und klug den Herausforderungen der 
modernen Welt zu stellen und kreative 

Lösungen für die Probleme zu finden, 
denen Sie begegnen. 

•  In den Workshops entdeckst du deine 
 Stärken und Talente. 
•  Du lernst die Methoden der Arbeit mit 
 Menschen kennen. 
•  Du lernst, wie man eine Idee aufgreift und 
 ein eigenes Projekt erfolgreich durchführt.
•  Du erfährst wie man am besten Tätig-
 keiten präsentiert, um mehr Menschen 
 zu erreichen. 
•  Du hast die Möglichkeit ein eigenes 
 Projekt zu realisieren. 
Alles wird in einer attraktiven, aktiven Form 
durch ein Team von Trainern - Experten - ver-
mittelt. Während des Programms hast du 
die Möglichkeit, Persönlichkeiten zu treffen 
und mit ihnen zu sprechen, die genau wie du 
angefangen haben! Beginne dein Abenteuer 
als Leader, Koordinator/in, Animateur/in 
oder Manager/in? Vielleicht bist du bereits in 
Schule, Universität oder einem Verein aktiv? 
ERHALTE DIE LIZENZ 
EINES #ORGANISATIONSLEADERS
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•  W trakcie kolejnych warsztatów 
 odkryjesz swoje silne strony i talenty. 
•  Poznasz metody pracy z ludźmi. 
•  Nauczysz się jak z pomysłu stworzyć 
 i z sukcesem zrealizować własny projekt.
•  Jak komunikować swoje działania, 
 aby angażować więcej osób. 
•  Będziesz miał/a okazję zrealizować 
 własny projekt. 
Wszystko zostanie podane w atrakcyjnej, 
aktywnej formie przez zespół trenerów 
– ekspertów. W trakcie programu będzie 
okazja spotkać się i porozmawiać z auto-
rytetami, którzy zaczynali podobnie jak Ty! 
Rozpoczynasz swoją przygodę jako lider/
ka, koordynator/ka, animator/ka lub ma-
nager/ka? A może już działasz w szkole, 
na uczelni lub w stowarzyszeniu? 
ZDOBĄDŹ LICENCJĘ NA 
#LEADERA ORGANIZACJI

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Związek Młodzieży Mniejszości 
Niemieckiej prowadzą innowacyjny 
program szkoleniowy dla młodych 

osób, które chcą mieć realny wpływ 
na lokalną społeczność. 

Dostrzegasz, że w Twoim środowisku 
są rzeczy, które warto zmienić, aby 

funkcjonowały lepiej? Zauważasz, że 
dzięki niewielkim zmianom i zaangażo-

waniu można sprawić, że lokalne 
otoczenie będzie bardziej przyjazne? 

Masz chęci do działania? 
Jeśli tak, to ten program jest dla Ciebie. 

Celem programu jest rozwój kompe-
tencji liderskich uczestników/czek oraz 

dostarczenie wiedzy i trening umie-
jętności niezbędnych do skutecznej 
realizacji działań na rzecz młodzieży  
i środowiska lokalnego. Dzięki temu 

będziesz potrafił/a odważnie i mądrze 
stawić czoło wyzwaniom współczesnego 

świata i znaleźć kreatywne rozwiązania 
napotykanych problemów. 

Ort: unterschiedlich  
Kosten: 100 PLN
Kontakt: HdpZ – Julia Zgorzelska 
E-Mail: julia.zgorzelska@haus.pl 
Tel.: +48 77 40 25 105 
Anmeldung: bis zum 10. Mai 
Info: www.haus.pl 
www.facebook.com/ELOmHaus 
www.bjdm.eu
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aKaDeMie für Junge  
füHrungSKräfte Der DMi
aKaDeMia MŁoDyCH LiDerów

Akademia Młodych Liderów to projekt, 
w którym nacisk kładziony jest na rozwój 
kompetencji młodych ludzi, zaangażowanych 
społecznie i politycznie. Na pierwszym miej-
scu uczestnicy i uczestniczki zostają skonfron-
towani z własną osobą – z zaangażowaniem 
społecznym i politycznym oraz tożsamością. 
Program rozwinie ich umiejętności osobiste 
i interpersonalne. Akademia jest cyklem szko-
leń i wykładów, a towarzyszą temu coachingi 
z ekspertami i ekspertkami. Poza tym uczest-
nicy i uczestniczki mają w trakcie przebiegu 
projektu możliwość spotkać się z liderami 
Mniejszości Niemieckiej i gośćmi, jak i zre-
alizować własne projekty oraz inicjatywy. 
Dzięki programowi szkoleniowemu powstaje 
klub młodych elit Mniejszości Niemieckiej. 
W projekcie mogą wziąć udział wolontariusze 
z kręgów MN, pracownicy i pracowniczki 
organizacji MN, jak również lokalni liderzy 
i liderki, tacy jak nauczyciele i nauczycielki 
akademiccy, działacze i działaczki organizacji 
pozarządowych, politycy, polityczki, 
naukowcy, naukowczynie, artyści i artystki.

Termin: 5 Wochenendtreffen 

Ort: unterschiedlich  

Kosten: 250 PLN

Kontakt: HdpZ – Magdalena Prochota

E-Mail: akademia@haus.pl, Tel.: +48 77 40 25 105 

Anmeldung: 10.03.2022

Info: www.facebook.com/akaDeMIa.DMi  

www.haus.pl 

Die Akademia ist ein Projekt des HDPZ 
in dem die Entwicklung der Kompetenzen 

junger, gesellschaftlich und politisch 
engagierter Menschen im Mittelpunkt 

steht. In erster Linie werden die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen mit ihrer eige-

nen Person konfrontiert - mit sozialem und 
politischem Engagement und Identität. 

Das Programm wird ihre persönlichen und 
zwischenmenschlichen Fähigkeiten ent-

wickeln. Die Akademia ist eine Reihe von 
Schulungen und Vorträgen, begleitet von 
Coaching mit Experten und Expertinnen. 

Darüber hinaus haben die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen während des Projekts 
die Möglichkeit, die Führungskräfte der 

deutschen Minderheit und Gäste zu tref-
fen, sowie eigene Projekte und Initiativen 

zu realisieren. Dank des Schulungspro-
gramms wird eine Gruppe von jungen 

Eliten der DMi entstehen. Die Akademia 
richtet sich an junge Erwachsene, Mit-
glieder und Mitgliederinnen der DMi. 

An dem Projekt werden Volontäre aus den 
MN-Kreisen, Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen der DMi-Organisationen sowie 
lokale Führungskräfte wie Akademiker, 

NGO-Aktivisten und Aktivistinnen, Politi-
ker und Politikerinnen, Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen, Künstler 
und Künstlerinnen teilnehmen.
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To projekt, który realizowany jest przez 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
od roku 2009. Jego celem jest ocalenie 
od zapomnienia losów ludzkich, miejsc 
oraz wydarzeń i przekazanie ich dalszym 
pokoleniom. Działanie to opiera się na 
metodzie Oral History, czyli historii mó-
wionej bazujące na osobistych przeżyciach 
i opiniach mówiącego. Młodzi ludzie dzięki 
dostępnym na stronach internetowych 
projektu filmach instruktażowych pozy-

skują informacje dotyczące realizowania 
wywiadów, które następnie pozyskują 
od osób starszych. Później je opracowują 
i umieszczają na  stronie internetowej 
www.e-historie.pl. 

arCHiv Der erzäHLten geSCHiCHte
arCHiwuM HiStorii MówioneJ 

Es ist ein Projekt das vom Haus der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit 

durchgeführt wird. Das Ziel ist es Orte, 
menschliche Schicksale und Ereignisse 

vor dem Vergessen zu bewahren und sie 
an zukünftige Generationen weiterzu-

geben. Das Projekt basiert auf der 
Methode Oral-History, also eine mündliche 

Geschichte, die auf den persönlichen 
Erfahrungen und Meinungen des Spre-

chers basiert. Durch Lehrvideos, die auf 
der Website verfügbar sind, erhalten 

Jugendliche Informationen über die 
Durchführung von Interviews, die sie 
dann von älteren Personen erhalten. 

Später werden die Interviews auf 
der Webseite des Projekts gestellt 

www.e-historie.pl.
Altersgruppe: ab 15 bis 25 Jahre

Ort: polenweit

Kosten: kostenlos

Kontakt: HDPZ – Martyna Halek 

E-Mail: martyna.halek@haus.pl

Tel.: +48 77 402 51 05

Info: www.haus.pl
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SoMMerSpieLe Mit Der  
DeutSCHen SpraCHe
Letnie zaBawy  
z JęzyKieM nieMieCKiM

Tage und bestehen hauptsächlich 
aus „verstecktem Lernen“ der 
deutschen Sprache, Geschichte 
und Kultur. Im Programm 
stehen zahlreiche Sprachspiele, 
künstlerische und technische 
Aktivitäten sowie Bewegungsspiele 
und historische Werkstätte. 
Im Rahmen der regionalen Bildung 
besuchen die Kinder mit einem 
Reiseleiter einen ausgewählten 
Teil der Stadt. Es werden kreative 
Workshops mit deutschsprachigen 
Elementen durchgeführt. 
Der Unterricht basiert auf dem 
Aufbau oder der Vertiefung des 
Gefühls der nationalen Identität, 
auf der Weitergabe des kulturellen 
Erbes und auf der Integration. 

Das Projekt wird seit 2014 realisiert 
und richtet sich an die jüngsten 

Angehörigen der deutschen 
Minderheit. Das Projekt findet 

während der Ferien statt, 
in der schulfreien Zeit. 

Jedes Mal nehmen die Kinder 
mit Interesse und großem Engage-
ment daran teil. Fünfzehn Teilneh-
merinnen und Teilnehmer treffen 
sich  mit ihren Betreuerinnen und 

Betreuern regelmäßig zwischen 
9.00 und 15.00 Uhr im Sitz der 

Allensteiner Gesellschaft   
zusammen. Die Gruppe wird 

ständig von zwei Deutschlehrer-
innen bzw. Lehrern betreut. 

Die Workshoptreffen dauern fünf 
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Projekt realizowany jest od 2014 roku 
i skierowany jest do najmłodszych 
członków mniejszości niemieckiej. 

Spotkania organizowane są w okresie 
wakacyjnym, w czasie wolnym od 
nauki szkolnej. Za każdym razem 

dzieci biorą w nich udział z zaintere-
sowaniem i dużym zaangażowaniem. 

Piętnaścioro uczestników wraz 
z opiekunami spotyka się regularnie 

w godzinach 9-15 w siedzibie 
Olsztyńskiego Stowarzyszenia 

Mniejszości Niemieckiej. 
Grupa przez cały czas pozostaje pod 
opieką dwóch lektorów/nauczycieli 

języka niemieckiego. 

Spotkania o charakterze warszta-
towym trwają pięć dni i polegają 
głównie na „ukrytej nauce” języka 
niemieckiego, niemieckiej historii 
i kultury. Prowadzone są liczne gry 
i zabawy językowe, zajęcia plas-
tyczno-techniczne, ruchowe, 
historyczne. W ramach edukacji 
regionalnej dzieci zwiedzają 
z przewodnikiem wybraną część 
miasta. Biorą udział w kreatywnych 
zajęciach językowych, opartych 
na budowaniu bądź pogłębianiu 
poczucia tożsamości narodowej, 
na przekazywaniu dziedzictwa 
kulturowego. 

Altersgruppe: ab 6 bis 13 Jahre

Termin: Juli-August 2021

Ort: Allenstein 

Kosten: 35 PLN

Info: www.agdm.pl

Kontakt: AGDM – Anna Kazańska 

E-Mail: a.kazanska@agdm.pl 

Tel.: +48 89 523 69 90

Anmeldung: ab 14. Juni
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SCHutz vor Der vergeSSenHeit 
geschichtsstunde auf dem Friedhof
oCHrona przeD zapoMnienieM
lekcja historii na cmentarzu

Od 1992 roku członkowie Olsztyń-
skiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej opiekują się cmentarzem 
wojskowym w olsztyńskim Jakubowie. 
Inicjatywa ta pokazuje jak ważna jest 
pamięć oraz ochrona wszelkich zabyt-
ków kultury niemieckiej oraz miejsc 
pamięci. Po raz pierwszy stowarzy-
szenie pragnie zorganizować wspólny
 projekt, będący inicjatywą społeczną, 
mającą na celu uporządkowanie 
i wykonanie prac konserwacyjnych 
na cmentarzu w Jakubowie, gdzie 
znajdują się stare poniemieckie 
pomniki. Inicjatywie tej towarzyszyć 
będzie również lekcja historii, na której 
jeden z członków opowie o losach 
tego cmentarza oraz wieloletniej 
opiece nad tym miejscem. Zwieńcze-
niem tego projektu będzie wspólne 
spotkanie przy ognisku. 

Altersgruppe: Kinder und Jugendliche 

mit ihren Eltern 

Termin: Juli-August 2021

Ort: Allenstein (Olsztyn)

Kosten: kostenlos

Kontakt: AGDM – Anna Kazańska 

E-Mail: a.kazanska@agdm.pl 

Tel.: +48 89 523 69 90

Info: www.agdm.pl

Seit dem Jahr 1992 betreuen 
die AGDM-Mitglieder einen Soldaten-

friedhof in Allenstein-Jakobsberg. 
Diese Initiative zeigt, wie wichtig es ist, 

sich an alle Denkmäler der deutschen 
Kultur und an Orte der Vergangenheit 

zu erinnern und diese zu schützen. 
Zum Ersten Mal möchte der Verein 

ein gemeinsames Projekt organisieren, 
eine soziale Initiative, die darauf 

abzielt, Reinigungs- und Pflegearbeiten 
durchzuführen, auf dem Friedhof 

in Jakobsberg, auf dem 
sich alte deutsche 

Denkmäler befinden. 
Diese Initiative wird 

auch von einer 
Geschichtsstunde 

begleitet, in der eines 
der AGDM-Mitglieder 

über das Schicksal 
dieses Friedhofs und 

die langjährige Für-
sorge erzählen wird. 

Die Krönung dieses 
Projekts wird ein 

Treffen am 
Lagerfeuer sein. 
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JoSepH von eiCHenDorff 
zentraLBiBLiotHeK in oppeLn

CentraLna BiBLioteKa iM. JoSepHa 
von eiCHenDorffa w opoLu

W roku 2020 Biblioteka Eichendorffa przygo-
towała kolejną edycję lekcji bibliotecznych dla 
dzieci i młodzieży z Mniejszości Niemieckiej, 
jak i wszystkich zainteresowanych. Ze względu 
na epidemię  dobrze znane tematy, jak śląskie 
opowieści z dreszczykiem czy też podróż 
kulinarna po Śląsku, zostały opracowane 
w formacie online. Pięć szkół (w sumie 18 
grup) wzięło udział w „Podróży literackiej po 
Śląsku”. Projekt jest kontynuowany w 2021 
roku. Poza wspomnianymi tematami przygo-
towaliśmy dwie nowe propozycje. Z okazji 
90. rocznicy urodzin Janoscha zajmiemy się 
postaciami zwierzęcymi z jego książek. Ponad-
to spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy Frankenstein pochodził ze Śląska?

Im Jahr 2020 hat die Eichendorff-
Bibliothek eine neue Edition der Biblio-

theksstunden für Kinder und Jugendliche 
der deutschen Minderheit und alle 

Interessierten vorbereitet. Aufgrund der 
Corona-Pandemie war es unmöglich, die 
Bibliotheksstunden, wie gewöhnt, in der 

Bibliothek durchzuführen. Die gut bekann-
ten Themen, wie die schlesischen Grusel-

geschichten oder die kulinarische Reise 
durch Schlesien, sind in einem Online-

Format vorbereitet worden. Fünf Schulen 
(insgesamt 18 Gruppen) nahmen an der 

„Literarischen Reise durch Schlesien” teil. 
Das Projekt wird im Jahr 2021 fortgesetzt. 

Neben den genannten Themen werden 
zwei neue angeboten. Zum 90. Geburtstag 

von Janosch befassen wir uns mit dem 
Thema „Tiergestalten aus den Janosch-

Büchern”. Außerdem wird uns die Frage 
befassen, ob Frankenstein aus 

Schlesien stammte? 
Altersgruppe: ab 6 bis 18 Jahre

Termin: Januar–Juli, September–Dezember 2021

Kosten: kostenlos

Kontakt: CBJE – Marek Dziony, E-Mail: m.dziony@cbje.pl 

Tel.: +48 77 441 13 36

Anmeldung: das ganze Jahr lang. Die Bibliotheksstunden

werden in Online-Form angeboten (in der Bibliothek, 

sobald die epidemische Lage es erlaubt). Das Projekt 

dauert das ganze Jahr, mit einer Pause im Juli und August

Info: www.cbje.pl
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auSgezeiCHnete BüCHer
wyróżnione KSiążKi

Die Eichendorff-Bibliothek hat im vorigen 
Jahr gemeinsam mit dem Goethe-Institut 
Krakau ein Projekt unter dem Titel 
„AUSgezeichnete Bücher” gestartet. 
Die Bibliothek bekommt Kinder- und 
Jugendbücher, die im jeweiligen Jahr 
den Deutschen Kinder- und Jugendlite-
raturpreis bekommen haben oder dazu 
nominiert wurden. Die Bücher sind für 
junge wie auch alle interessierten Leser 
zugänglich. Seitens des Goethe-Institut 
Krakau werden Workshops mit Tipps für 
Lehrer organisiert, wie man einzelne Titel 
im Deutschunterricht verwenden kann.
Mehr über die Workshops werden Sie 
in der zweiten Jahreshälfte erfahren, 
unter: www.goethe.de. Die „AUSgezeich-
neten Bücher” sowie andere deutsch-
sprachige Bücher für Kinder und Jugend 
finden Sie in der Eichendorff-Bibliothek 
in der Szpitalna 7a in Oppeln von Montag 
bis Freitag von 8:45 bis 16:00 Uhr.

Kosten: kostenlos 

Kontakt: CBJE – Marek Dziony

E-Mail: m.dziony@cbje.pl 

Tel.: +48 77 441 13 36

Info: www.cbje.pl

W ubiegłym roku Biblioteka 
Eichendorffa wystartowała wspólnie 

z Instytutem Goethego w Krakowie 
z projektem „Wyróżnione książki”. 

Biblioteka otrzymuje literaturę dzie-
cięcą i młodzieżową, która w danym 
roku otrzymała Niemiecką Nagrodę 

Literacką Książek dla Dzieci i Młodzieży 
lub też była do niej nominowana. 

Książki dostępne są zarówno dla młodych 
czytelników, jak i wszystkich zaintere-
sowanych. Instytut Goethego oferuje 

ze swojej strony warsztaty ze wskazów-
kami dla nauczycieli, jak można 

poszczególne tytuły wykorzystać 
na lekcjach języka niemieckiego.

Więcej o warsztatach będzie można 
dowiedzieć się w drugiej połowie roku, 

ze strony internetowej www.goethe.de. 
Wiele innych tytułów z zakresu literatury 

dziecięcej i młodzieżowej w języku 
niemieckim znaleźć można w Bibliotece 

Eichendorffa przy ul. Szpitalnej 7a 
w Opolu od poniedziałku do piątku 

od 8:45 do 16:00.



HaLLenfuSSBaLLturnier 
turnieJ HaLoweJ piŁKi nożneJ

Altersgruppe: ab 14 bis 35 Jahre 

Termin: November / Dezember 

Ort: Information folgt 

Kosten: kostenlos 

Kontakt: DFK im Bezirk Schlesien – Martin Lippa 

E-Mail: biuro@dfkschlesien.pl

Tel.: +48 32 415 51 18

Anmeldung: folgt bis 1. November 

Info: www.dfkschlesien.pl 

Po raz kolejny nasze Towarzystwo
zamierza zorganizować turniej 
halowej piłki nożnej. Turniej, 
który da drużynom piłkarskim,
a zwłaszcza młodzieży mniejszości 
niemieckiej z różnych miejscowości, 
szansę spotkania się, celem wspólnej 
rywalizacji sportowej oraz integracji. 
Na zakończenie turnieju zwycięzcy 
zostaną uhonorowani pucharami, 
medalami oraz dyplomami. 
Turniej jest przewidziany 
dla 16 drużyn. 

Der DFK Schlesien plant das 
traditionelle Hallenfußballturnier 

zu organisieren. Ein Turnier, bei 
dem die Fußballmannschaften 
und insbesondere Jugendliche 

der DMi aus verschiedenen 
Ortschaften, die Möglichkeit 

haben, sich bei einem Sportturnier 

zu treffen. Zum Schluss werden die 
Gewinner mit Pokalen, Medaillen 

und Diplomen ausgezeichnet. 
Das Projekt ist für 16 Mann-

schaften vorgesehen. 
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wanDerLager für JugenDLiCHe
auf den spuren des Beskidenvereins

oBóz węDrowny DLa MŁoDzieży 
Śladami niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein

Der DFK Schlesien plant dieses Jahr ein 
Wanderlager für Jugendliche „Auf den 
Spuren des Beskidenvereins“ durchzu-

führen. Bei den täglichen Wanderungen, 
werden die Teilnehmer viele sehr 

interessante Strecken hinter sich lassen. 
Die Teilnehmer werden über 

Geschichte dieses Teil Schlesiens, neue 
Regionen und über den Beskidenverein 

sehr viele Informationen erhalten. 

TSKN woj. śląskiego planuje realizację 
obozu wędrownego dla młodzieży 
„Śladami niemieckiej organizacji 
turystycznej Beskidenverein”. Podczas 
codziennych wędrówek uczestnicy będą 
poznawać wiele bardzo ciekawych tras 
oraz będą mieli możliwość poszerzenia 
swojej wiedzy z zakresu historii tej 
części Śląska.

Altersgruppe: ab 16 bis 35 Jahre 

Termin: Juli / August 

Ort: Beskiden 

Kosten: Teilnehmerbeitrag folgt

Kontakt: DFK im Bezirk Schlesien – Martin Lippa 

E-Mail: biuro@dfkschlesien.pl 

Tel.: +48 32 415 51 18

Anmeldung: folgt bis 1. Juli

Info: www.dfkschlesien.pl
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wanDerLager für JugenDLiCHe
auf den spuren des Beskidenvereins

oBóz węDrowny DLa MŁoDzieży 
Śladami niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein

CoMiC-worKSHop 
für JugenDLiCHe 

warSztaty KoMiKSowe  
DLa MŁoDzieży 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i Niemieckie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu 
oferują  dwugodzinne warsztaty internetowe na 
temat „Fragment mojego świata w komiksie – 
od pomysłu do realizacji”. Warsztaty skierowane 
są do młodych ludzi z dobrą znajomością języka 
niemieckiego i interesujących się kreatywnym pisa-
niem i rysunkiem. W ramach warsztatów udzielone 
zostaną praktyczne porady dotyczące tworzenia 
komiksu autobiograficznego, a przy wykorzystaniu 
przygotowanych przez uczestników prac pisem-
nych i rysunkowych omówiona zostanie tożsamość 
i osobiste doświadczenia. Warsztaty poprowadzi 
Paulina Stulin, która jest artystką komiksową 
oraz pedagogiem. 

Altersgruppe: ab 16 bis 35 Jahre 

Termin: 28.04. – 17:00-19:00, online via Zoom

Kosten: kostenlos

Kontakt: (ifa/DBG) Rosa Marie Wesle, 

E-Mail: wesle@ifa.de, Madeleine Hartmann (ifa/DSKG) 

E-Mail: hartmann@ifa.de

Anmeldung: folgt bis 26.04.per E-Mail: 

anmeldung@bildung.pl mit dem Betreff: Comic-Workshop II

Infos: www.bildung.pl

Die Deutsche 
Bildungsgesellschaft 

und die Deutsche Sozial-Kul-
turelle Gesellschaft in Breslau 

bieten einen zweistündigen 
Online-Workshop zum Thema 

„Ein Ausschnitt aus meiner 
Welt im Comic – von der Idee 

bis zur Realisierung“ an. 
Der Workshop richtet sich 
an Jugendliche mit guten 

Deutschkenntnissen 
und Interesse am kreativen 
Schreiben sowie Zeichnen.

Im Rahmen des Workshops 
werden sowohl praktische 

Ratschläge zur Realisierung 
eines autobiographischen 
Comics vermittelt als auch 

anhand der von den Teil-
nehmenden vorbereiteten 

Schreib- und Zeichenstücke 
über Identität und persönli-

ches Erleben gesprochen.
Der Workshop wird durch-

geführt von Paulin Stulin, die 
als Comiczeichnerin 

und pädagogische 
Betreuerin tätig ist. 
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fuSSBaLLturnier uM Den poKaL 
DeS SKgD vorSitzenDen 
turnieJ o puCHar 
przewoDniCząCego tSKn 

Einer der größten Turniere 
in der Oppelner-Region. 

Außer spannenden Fußball-
spielen, wird es auch viele 

andere Attraktionen geben. 
Willst du wissen welche? 

Komm und überzeug 
Dich selbst. Wir laden 

Dich herzlich ein!  
Jest to jeden z największych 
turniejów organizowanych 
na terenie województwa 
opolskiego. Prócz 
emocjonujących rozgrywek 
piłkarskich, planowanych 
jest jeszcze wiele atrakcji. 
Chcesz  wiedzieć jakich? 
Przyjdź  i przekonaj się sam. 
Serdecznie zapraszamy! 

Altersgruppe: von 4 bis 12 Jahre

Termin: 5-6 Juni 2021

Ort: „Chronstau Arena“ in Chronstau

(Chrząstowice woj. opolskie) 

Kosten: kostenlos

Kontakt: SKGD – Mateusz Bachem

E-Mail: fussballschule@tskn.pl

Tel.: +48 505 402 955

Infos: mirofussballschule.pl



rezitationSwettBewerB in DeutSCHer 
SpraCHe „JugenD trägt geDiCHte vor“ 

KonKurS reCytatorSKi w JęzyKu  
nieMieCKiM „MŁoDzież reCytuJe poezJę“

Konkurs recytatorski w języku niemieckim 
skupia co roku setki uczniów, którzy recytują 
niemiecką poezję. Ze względu na stan pandemii 
konkurs odbędzie się w formie online. 
Konkurs obejmuje cztery grupy wiekowe: 
A – klasy I-III, B – klasy IV-VI, C – klasy VII-VIII, 
D – klasy szkół ponadpodstawowych. 

Harmonogram konkursu:

23.04. – termin nadsyłania zgłoszeń do 
konkursu wraz z nagraniami recytacji w formie 
filmu drogą mailową. 
24.05. –  ogłoszenie wyników I etapu konkursu 
na stronie www.skgd.pl 
10.06. – ogłoszenie wyników finału i podanie 
laureatów na stronie www.skgd.pl
Laureaci, w ramach nagrody głównej, będą mieli 
możliwość nagrać swoje wykonanie utworu 
w profesjonalnym studio.

Altersgruppe: A – Klassen I-III, 

B – Klassen IV-VI, C – Klassen VII-VIII, 

D – Klassen der weiterführenden Schulen

Kosten: kostenlos

Kontakt: E-Mail: konkurs@skgd.pl 

Tel: +48 77 40 21 076

Anmeldung: folgt bis 23.04.

Der Rezitationswettbewerb in der 
deutschen Sprache versammelt jedes 

Jahr hunderte von Schülern, die 
deutsche Gedichte rezitieren. Aufgrund 

der andauernden Pandemie wird der 
Wettbewerb online durchgeführt. 

Er umfasst vier Altersgruppen: 
A – Klassen I-III, B – Klassen IV-VI, 

C – Klassen VII-VIII, D – Klassen der 
weiterführenden Schulen.

zeitplan des wettbewerbs: 

23. April – Die Frist für die Einreichung 
von Bewerbungen für den Wettbewerb 

mit den Aufzeichnungen der Rezita-
tionen in Form eines Videos per E-Mail.

24. Mai – Bekanntgabe der Wett-
bewerbsergebnisse der I. Etappe 

auf der Website www.skgd.pl.
10. Juni – Bekanntgabe der endgültigen 
Ergebnisse und Auswahl der Laureaten 

auf der Website www.skgd.pl.
Die Laureaten werden im Rahmen 
des Hauptpreises die Möglichkeit 

haben ihre Rezitation in einem 
professionellen Studio aufzunehmen.
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DeutSCHer LieDerwettBewerB  
„SuperStar“
KonKurS pioSenKi  
nieMieCKoJezyCzneJ „SuperStar“

Der deutsche Liederwettbewerb
 „Superstar“ ist für alle, die sich für 

deutschsprachige Musik interessieren. 
Dessen Ziel ist es, junge Menschen 

zu ermutigen, auf Deutsch zu singen. 
Der Wettbewerb besteht aus zwei 

Etappen: Qualifikation und das 
große Finale. Der Wettbewerb 

umfasst drei Altersgruppen.

zeitplan des wettbewerbs: 

01.06. – Frist für die Einreichung 
der Bewerbungen für den 

Wettbewerb sowie Aufzeichnungen 
von Aufführungen in Form 

eines Videos per E-Mail.
18.06. – Bekanntgabe der Ergebnisse 

mit den Laureaten, die sich für 
das Finale qualifiziert haben, 

auf der Website www.skgd.pl.
09.2021  – Finale (Das genaue 

Datum wird in Kürze auf der Website 
www.skgd.pl veröffentlicht werden)

Konkurs „Superstar” jest skierowany do wszyst-
kich zainteresowanych niemieckojęzyczną 
muzyką. Jego celem jest zachęcenie młodych 
ludzi do śpiewania w języku niemieckim. 
Dwuetapowy konkurs (kwalifikacje oraz kon-
kurs finałowy) obejmuje trzy grupy wiekowe: 
A – 0 -10 lat, B – 11-15 lat, C – 16 lat i więcej. 

Harmonogram konkursu:

1.06. – termin nadsyłania zgłoszeń wraz 
z nagraniami wystąpień w formie filmu 
drogą mailową
18.06. – ogłoszenie na stronie www.skgd.pl 
listy osób zakwalifikowanych do finału konkursu
wrzesień – finał (dokładna data 
ukaże się na www.skgd.pl)

Altersgruppe: A – 0-10 Jahre, B – 11-15 Jahre, 

C – 16 Jahre und mehr

Termin: 18.06. – Bekanntgabe der Ergebnisse qua-

lifizierter Personen, September – das große Finale 

Kosten: kostenlos

Kontakt: SKGD – Paulina Magosz 

E-Mail: paulina.magosz@skgd.pl 

Tel.: +48 77 402 10 77

Anmeldung: folgt bis 1.06.

Infos: www.skgd.pl



(onLine-) JugenDBegegnung  
„uneSCo weLterBe in SCHLeSien“ 

wirtuaLna wyMiana MŁoDzieży 
„światowe DzieDziCtwo uneSCo 

na śLąSKu”

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe 
oferuje w lipcu hybrydową wymianę, 
połączoną z warsztatami dla młodzieży 
mniejszości niemieckiej, młodzieży 
uczącej się języka niemieckiego 
w Polsce oraz młodzieży z Niemiec. 
Tematem jest międzykulturowy region 
przygraniczny Śląska oraz transgra-
niczne światowe dziedzictwo UNESCO 
na Śląsku. W ramach czterodniowego 
wydarzenia, które odbędzie się 
częściowo online, a częściowo offline, 
młodzi ludzie zajmować się będą 
tematem międzynarodowego 
światowego dziedzictwa UNESCO 
na przykładzie Parku Mużakowskiego, 
wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa. 

Die Deutsche Bildungsgesellschaft 
bietet vom 15. -18. Juli 2021 eine hybride 

(Online-) Jugendbegegnung mit Work-
shops für Jugendliche aus der deutschen 

Minderheit in Polen, deutschlernende 
Jugendliche in Polen und Jugendliche 

aus Deutschland an. Das Thema ist die 
interkulturelle Grenzregion Schlesien und 

grenzübergreifendes UNESCO-Welterbe 
in Schlesien. In der viertägigen Veranstal-

tung, die teilweise online und teilweise 
offline stattfindet, geht es neben dem 
Austausch unter den Jugendlichen um 

das Thema transnationales UNESCO-
Welterbe am Beispiel der Welterbestätte 

Muskauer Park / Park Mużakowski. 

Altersgruppe: ab 16 bis 20 Jahre 

Termin: 15.-18.07., online via Zoom

Kosten: kostenlos

Kontakt: (ifa/DBG) Rosa Marie Wesle 

E-Mail: wesle@ifa.de

Infos: www.bildung.pl
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LernrauM

Ist ein innovatives Projekt der deutschen 
Minderheit für seine volljährigen Mitglie-

der, die ihre Sprachkenntnisse verbes-
sern wollen anhand der Teilnahme an 

unterschiedlichen Initiativen. Gebrauch 
der deutschen Sprache im Alltag, 

spielt in diesem Projekt die Hauptrolle. 
Das Angebot ist reichhaltig und viel-

fältig: Kurse, Workshops, Schulungen 
und Vorträge zu unterschiedlichen 

Themen, damit jeder etwas Interessan-
tes für sich finden kann. Alle Aktivitäten 

im Projekt werden von erfahrenen 
Referenten durchgeführt, die aus Polen, 

Deutschland und anderen deutsch-
sprachigen Ländern kommen. 

Langfristig sollen 21 Standorte 
entstehen, wo Kurse, Workshops, 

Treffen und Vorträge stattfinden und von 
angestellten Kulturanimateuren orga-

nisiert werden. Die Standorte werden
 in diesen Teilen Polens lokalisiert, 

wo sich die DFKs (Deutsche Freund-
schaftskreise) und Organisationen der 

Altersgruppe: 18+

Termin: das ganze Jahr lang

Kosten: Eintägige Workshops und online-Projekte 

sind kostenlos. Stationäre Veranstaltungen 

und langfristige Projekte werden fällig 

Kontakt: DBG - Dominika Zagórowicz

E-Mail: info@lernraum.pl

Tel.: +48 501 061 666

Ort: Hauptsitz, ul. Krupnicza 15, 45-013 Opole 

Info: www.lernraum.pl 

Deutschen Minderheit befinden, das 
ist vor allem im Ober- und Niederschle-
sien und im Norden des Landes. In der 
Woiwodschaft Oppeln: Kotschanowitz, 
Guttentag, Oberglogau, Kandrzin-Cosel, 
Krappitz-Ottmuth, Proskau, Gross Strehlitz 
und Wengern. Woiwodschaft Schlesien: 
Lubowitz, Tworkau, Rybnik, Lendzin, Bad 
Jastrzemb, Schwientochlowitz, Gleiwitz, 
Beuthen. Außerdem in Waldenburg, Nei-
denburg, Allenstein, Schneidemühl und 
Bromberg. Alle Schulungen werden nur 
in der deutschen Sprache durchgeführt. 
Alle aktuellen Informationen und das 
Angebot, sind auf der Internetseite 
Lernraum.pl zugänglich. Derzeit sind die 
meisten Veranstaltungen online geplant 
wegen der Pandemie aber wenn es die 
Situation erlaubt, werden viele Initiativen 
in den Standorten stattfinden. 
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To innowacyjny projekt mniejszości niemieckiej dla 
dorosłych członków, którzy chcą doskonalić swoje 
umiejętności językowe poprzez udział w różnych 
inicjatywach. W tym projekcie główną rolę 
odgrywa język niemiecki w życiu codziennym. 
Oferta jest bogata i bardzo urozmaicona: kursy, 
warsztaty, szkolenia i wykłady o różnorodnej 
tematyce, tak aby każdy uczestnik mógł znaleźć 
coś dla siebie. Wszystkie działania w projekcie 
prowadzone są przez doświadczonych prele-
gentów pochodzących z Polski, Niemiec i innych 
krajów niemieckojęzycznych.  W perspektywie 
długoterminowej powstaną 21 lokalizacje, 
w których odbywać się będą kursy, warsztaty,
 spotkania i wykłady, które będą organizowane 
przez zatrudnionych animatorów kultury. Miejsca 
te zlokalizowane będą w tych częściach Polski, 
w których znajdują się koła DFK oraz organizacje 
mniejszości niemieckiej, zwłaszcza na Górnym 
i Dolnym Śląsku oraz na północy kraju. W woje-
wództwie opolskim: Chocianowice, Dobrodzień, 
Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice-Otmęt, 
Prószków, Strzelce Opolskie oraz w Węgrzech. 
Województwo śląskie: Łubowice, Tworków, Rybnik, 
Lędziny, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice, Gliwice, 
Bytom, również w Wałbrzychu. Na północy Polski: 
w Nidzicy, Olsztynie, Pile oraz Bydgoszczy. 
Wszystkie szkolenia prowadzone będą wyłącznie 
w języku niemieckim. Wszelkie aktualne infor-
macje oraz oferta dostępne są na stronie interne-
towej Lernraum.pl. Obecnie większość wydarzeń 
planowana jest online ze względu na pandemię, 
ale jeśli sytuacja na to pozwoli, wiele inicjatyw 
odbywać się będzie w miejscach szkoleniowych. 

Beispiele an initiativen
in tworkau ein wunder 
– indianerdorf Matto

06.05.2021
Vorlesung 16:00-20:00
Krystian Pawlik
Phantastische Figuren in obe-
rschlesischen Sagen und Märchen

11.05.2021
Vorlesung 16:00-19:00
Nina Nowara-Matusik
Das alles ist Deutschland

15.05.2021
Workshop 10:00-14:00
Monika Czok
Von Diktatur zur Demokratie; 
Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg

19.05.2021
Vorlesung 16:00-20:00
Elisabeth Obruschnik
Ein kleines Gedächtnistraining für 
Jung und Alt

20.05.2021
Vorlesung 17:00-20:00
Krzysztof Kłosowicz
Cacilienchor und Gesangtradition 
in Kranowitz Kreis Ratibor

20.05.2021
Vorlesung 16:00-19:00
Kornelia Blonska
Zweisprachigkeit und Bikulturalität 
als Mehrwert

27.05.2021
Vorlesung 16:00-19:00
dr Monika Blidy
Kulinaristik - Wo hat die Sprache 
ihren Platz in der Küche? 

29.05.2021
Vorlesung 15:00-18:00
Joanna Szczęk
Deutschland -das Land der Dichter 
und Denker
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JugenDzentruM
CentruM MŁoDzieżowe

Dieser Ort ist eine gemeinsame 
Initiative von deutschen Minder-
heitenorganisationen, die sich für 
die Entwicklung von Jugendaktivitäten  
in der Region einsetzen. Ziel ist es, 
dass durch ein bestimmtes Angebot, 
das sich von anderen solchen Kultur-
häusern unterscheidet, dieser Ort 
zu einem Treffpunkt, Schulungs- 
und Informationszentrum wird, das 
den Jugendlichen die Möglichkeit 
gibt sich weiterzubilden, 
sozial zu entwickeln, die deutsche 
Minderheit und deren Tätigkeit 
besser kennenzulernen. 
Wichtig ist dabei die Bildung 
von neuen Kontakten und 
sozialen Netzwerken, die zeigen 
sollen, dass die Jugendlichen 
aufgrund ihrer Vorfahren, 
Geschichte und ihres Auf-
wachsens in zwei Kulturen sich 
sehr ähnlich sind. Auf den 
Internet- und Facebookseiten 
der Organisationen, der 
Facebookseite des Zentrums 
werden alle Neuheiten 
regelmäßig veröffentlicht. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 
wird auf der Krupnicza-Straße 15, 
in der Nähe des Ringes, ein neuer 

Jugendtreffpunkt auf dem Stadtplan-
Oppelns  eröffnet. Das Zentrum 

wird zu einem Ort wo das moderne 
Deutschlandbild verträten wird und  
wo junge Personen, Mitglieder der 

deutschen Minderheit aber auch alle 
Interessenten die deutsche Sprache 

und Kultur kennenlernen können, 
anhand von unterschiedlichen Initia-

tiven und Projekten, die an diesem 
Ort stattfinden werden. 
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domów kultury, placówka ta stała się 
miejscem spotkań, centrum szkole-
niowym i informacyjnym, które daje 
młodym ludziom możliwość kształce-
nia się, rozwoju społecznego, ale rów-
nież lepszego poznania mniejszości 
niemieckiej i jej działalności. Ważne 
jest nawiązywanie nowych kontaktów 
i sieci społecznych, które powinny 
pokazać, że młodzież jest bardzo 
do siebie podobna – ze względu na 
swoich przodków, historię i dora-
stanie w dwóch kulturach. 
Na stronach internetowych 
i Facebooku Organizacji MN, 
a także na stronie Centrum 
regularnie publikowane będą 
wszelkie aktywności odbywające się 
w tym miejscu. 

W drugiej połowie 2021 roku przy 
ulicy Krupniczej 15, w pobliżu Rynku, 

na mapie Opola pojawi się nowe 
miejsce spotkań młodzieży. 

Centrum Młodzieżowe stanie 
się miejscem, w którym reprezento-
wany będzie nowoczesny wizerunek 

Niemiec. Młodzież, członkowie 
mniejszości niemieckiej, ale także 

wszyscy zainteresowani, będą mogli 
poznać język i kulturę niemiecką 

poprzez różne inicjatywy i projekty 
realizowane w tej placówce.

To miejsce jest wspólną inicjatywą 
organizacji mniejszości niemieckiej, 

które angażują się w rozwój inicjatyw 
młodzieżowych w regionie. Celem tej 

inicjatywy jest, aby poprzez określoną 
ofertę, odmienną od innych tego typu 
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MeDiotHeK DeS goetHe-inSitutS  
in Der DeutSCHen BiLDungSgeSeLLSCHaft
MeDiateKa inStytutu goetHego  
w nieMieCKiM towarzyStwie 
oświatowyM 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe jako 
partner Instytutu Goethego w Krakowie 
posiada bibliotekę z materiałami dydak-
tycznymi. W Mediatece można wypożyczyć 
materiały dydaktyczne do nauki języka nie-
mieckiego jako obcego oraz języka niemiec-
kiego jako języka mniejszości narodowej. 
Do wypożyczenia są podręczniki, gry edu-
kacyjne, płyty CD, czasopisma, słowniki 
i wiele innych materiałów. Aby znaleźć 
odpowiednie materiały, można zapoznać 
się z katalogiem online, przyjść na spotkanie 
lub skontaktować się z NTO za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. 

Die Deutsche Bildungsgesellschaft 
hat als Partner des Goethe-Instituts 

Krakau ein Lehrmittelzentrum. 
In der Mediothek können Lehr- und 

Lernmaterialien für Deutsch als 
Fremdsprache und Deutsch als 

Minderheitensprache ausgeliehen 
werden. Zum Ausleihen gibt es 

Lehrbücher, Lernspiele, Lern-CDs, 
Zeitschriften, Wörterbücher und 

vieles mehr. Um die richtigen 
Materialien zu finden, kann man 

im Online-Katalog stöbern, mit 
Voranmeldung vorbeikommen 

oder uns per E-Mail kontaktieren.

Altersgruppe: Studenten, Lehrer

Adresse: Deutsche Bildungsgesellschaft 

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Oppeln 

Kontakt: dbg@bildung.pl 

Tel.: +48 77 441 92 00

Info: www.bildung.pl



Media łączą! Nie ma znaczenia, gdzie 
jesteśmy, bo media docierają do wszystkich 
zakątków Polski. Łączą nas z kulturą: mu-
zyką, filmami i obrazami. Wreszcie media 
dostarczają nam aktualnych informacji. 
Polecamy media mniejszości niemieckiej: 
publikacje, czasopisma internetowe, 
audycje radiowe, a także portale interne-
towe. Nie brakuje nas również w mediach 
społecznościowych: mniejszość niemiecka 
jest widoczna na Facebooku, Instagramie 
i Twitterze. 
Polecamy szczególnie: 

Dla dz iec i :
Czasopisma Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej:
Zeszyt dla dzieci „Keks“ – wkładka  
do projektu Bilingua 
Czasopismo dla młodych czytelników „bäm“
Więcej na: www.haus.pl

Dla młodzieży:

Mittendrin – kanał radiowy polsko-niemiec-
kiej Redakcji Mittendrin z audycjami wokół 
mniejszości niemieckiej, języka niemieckie-
go, historii i kultury

Dostępny tutaj: https://mittendrin.pl

Antidotum – kwartalnik Związku Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej, poruszający bliskie 
młodzieży mniejszości niemieckiej tematy. 
Dostępny pod: https://bjdm.eu/de 

"SchauFenster: Deutsch-polnisches Kul-
turmagazin" – audycja pokazująca ciekawe 
zakamarki niemieckiej kultury popularnej 
Kanał na YouTube – wpisz: SchauFenster

Lubisz pisać? Czy jesteś aktywny i lubisz 
nowe wyzwania? Jeśli tak – nie wahaj się 
i skontaktuj się z redaktorami. 
Czekamy na ciebie!  

Medien verbinden! Nicht wichtig ist es, wo 
gerade wir sind, denn die Medien schließen 
uns aus allen Ecken Polens zusammen. Sie ver-
binden uns mit der Kultur: mit Musik, Filmen 
und Bildern. Schließlich geben uns die Medien 
aktuelle Informationen weiter.  Wir empfehlen 
die Medien der deutschen Minderheit: Hier 
gibt es Publikationen, Online-Magazine, Video- 
und Radiosendungen sowie Internetportale. 
Natürlich fehlen wir auch nicht bei Sozial-Me-
dia: die deutsche Minderheit gibt es sowohl 
auf Facebook, Instagram als auch Twitter. 
Was gibt es hier? Wir empfehlen besonders: 

Für  Kinder:
Zeitschriften des Hauses der  
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit:
Kinderheft „Keks“, Zeitungsbeilage zum Projekt 
Bilingua 
Jugendmagazin „bäm“ 
Mehr unter: www.haus.pl

Für  Jugend: 

Mittendrin  – Radio der Deutsch-Polnischen 
Redaktion Mittendrin mit Sendungen zur deut-
schen Minderheit, Pflege der deutschen Spra-
che, Geschichte und Kultur

Sendung online: https://mittendrin.pl/de

Antidotum – Quartalsschrift des Bundes der 
Jugend der deutschen Minderheit mit Themen, 
die nahe der Jugend stehen
Abrufbar unter: https://bjdm.eu/de 

"SchauFenster: Deutsch-polnisches Kulturma-
gazin" – eine Sendung, die interessante Ecken 
der deutschen Popkultur zeigt 
YouTube-Kanal: SchauFenster

Schreibst du gerne? Bist du aktiv und magst du 
neue Herausforderungen? Dann zögere nicht 
und kontaktiere die jeweiligen Redaktionen. 
Du bist gern gesehen! 
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M n	 verband der deutschen sozial-kulturellen gesellschaften in polen 
 związek niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w polsce
 Beata Sordon – Jugendbeauftragte / pełnomocnik ds. młodzieży
 ul. J. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
  Tel.: +48 77 454 78 78, Mobil: 728 149 579 
 E-Mail: beata.sordon@vdg.pl, biuro@vdg.pl
 www.vdg.pl
n	 Bund der Jugend der Deutschen Minderheit 
 związek Młodzieży Mniejszości niemieckiej
 Oskar Zgonina – Vorsitzender / przewodniczący
      ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
 Tel.: +48 77 441 62 05;  E-Mail: biuro@bjdm.eu 
 www. bjdm.eu
n	 Sozial-Kulturelle gesellschaft der Deutschen im oppelner Schlesien  
 towarzystwo Społeczno-Kulturalne niemców na śląsku opolskim
 ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
 Tel.: +48 77 402 10 70
 E-Mail: tskn@skgd.pl
 www.skgd.pl
n	 Deutscher freundschaftskreis im Bezirk Schlesien 
 towarzystwo Społeczno-Kulturalne niemców na śląsku opolskim
 ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz
 Tel.: +48 32 415 51 18;  E-Mail: biuro@dfkschlesien.pl
 www.dfkschlesien.pl
n	 Haus der Deutsch-polnischen zusammenarbeit  
 Dom współpracy polsko-niemieckiej/gliwice 
 oppeln / opole
 ul. 1 Maja 13/2,  45-068 Opole
 Tel.: +48 77 402 51 05;  E- Mail: haus-opole@haus.pl 
 gleiwitz / gliwice
 ul. Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice
 Tel.: +48 32 230 60 18;  E-Mail: haus@haus.pl
 www.haus.pl
n	 verein der Bibliotheken, Medien, Kultur und wissenschaft 
 polsko-niemieckie Centrum Bibliotek, Mediów, Kultury  
 i Badań naukowych im. Josepha von eichendorffa
 ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole
 Tel.: +48 77 441 10 25;  E- Mail: sekretariat@cbje.pl
 www.cbje.pl 
n	 Deutsche Bildungsgesellschaft 
 niemieckie towarzystwo oświatowe 
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