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W piątek zakończył się rok szkolny. Uczniowie i nauczyciele 
opuścili szkoły z radością i satysfakcją. Ale i z niepokojem. 

Nie tylko o lekcje niemieckiego jako języka mniejszości.

- Kończymy rok bardzo in-
tensywny – przyznaje Bar-
bara Loch, członek zarządu 
Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae. – Jesteśmy z niego 
bardzo zadowoleni, ponieważ 
– po pandemicznych kłopo-
tach – pracowaliśmy normal-
nym trybem. Dzieci wróciły 
do ławek, mogły uczestniczyć 
w wielu wydarzeniach i kon-
kursach, odnosić sukcesy i po-
nosić porażki, słowem mieć 
fajne dzieciństwo. A szko-
ła wypełniała swoją normalną 
rolę. To największa radość.

- Mierzcie wysoko, poko-
nujcie przeszkody, zdobywaj-
cie góry - wielu sukcesów na 
dalszych edukacyjnych eta-

pach! – przeczytali na stro-
nie Pro Liberis Silesiae ab-
solwenci ósmych klas, którzy 
w piątek odebrali świadectwa 
potwierdzające zakończenie 
nauki w szkole podstawowej.

Sabina Prokop, wice-
dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego SPLS Ra-
szowej przyznaje, że choć 
codzienne lekcje szkolne są 
ogromnie ważne, to powo-
dem do radości dla uczniów 
są także projekty i konkursy, 
w których brali udział.

- Także pod tym wzglę-
dem wróciła normalność 
– cieszy się pani dyrektor. 
– Mogliśmy wrócić do or-
ganizowania wydarzeń, któ-

re działy się przed pandemią 
– wyjeżdżać na wyciecz-
ki i brać udział w projektach, 
także międzyszkolnych, od-
nosząc przy tym sukce-
sy. Byliśmy na wymianie 
uczniów w Bautzen i w Hal-
le, na obozie językowym we 
Wrocławiu, braliśmy udział 
w podchodach śladami nie-
mieckiej historii w Opolu itd.

Szczególnym powo-
dem do dumy są uczniow-
skie sukcesy. Sabina Prokop 
z konieczności tylko nie-
które wymienia: - W Woje-
wódzkim Konkursie Języka 
Niemieckiego dla Szkół Pod-
stawowych mieliśmy 6 lau-
reatów i 1 finalistkę; w ogól-

nopolskim konkursie języka 
niemieckiego „Lust auf le-
sen” nasza uczennica klasy 
8., Zofia Friedrich, zajęła 3. 
miejsce w kraju; w konkursie 
recytatorskim po niemiecku 
„Młodzież recytuje poezję” 
trzy nasze uczennice znala-
zły się w finale, a jedna zaję-
ła drugie miejsce w regionie; 
wreszcie w Konkursie Wie-
dzy o Mniejszości Niemiec-
kiej mieliśmy 4 laureatki.

Stowarzyszenie Pro Li-
beris Silesiae było także or-
ganizatorem ciekawych 
wydarzeń, m.in. Przeglą-

du Piosenki w Języku Nie-
mieckim oraz Niemiecko-
języcznych Konfrontacji 
Teatralnych poświęconych 
twórczości Janoscha.

Koniec roku szkolne-
go to nie tylko powód do ra-
dości, ale i do trosk. Letnie 
miesiące miną szybko, a we 
wrześniu, uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół będą się musieli zmie-
rzyć ze skutkami dyskrymi-
nacji mniejszości niemiec-
kiej, tj. cięć ilości pieniędzy 
i liczby lekcji niemieckiego 
jako języka mniejszości.

- Cięcia związane z lek-
cjami niemieckiego to bar-
dzo ważny, ale nie jedyny 
kłopot – przyznaje Barba-
ra Loch. – Inflacja spowo-
dowała, że rachunki związa-
ne z bieżącą działalnością są 
o wiele wyższe. Szkoły sto-
warzyszeniowe są w zma-
ganiach z tą rzeczywisto-
ścią zdane na siebie. Obawy 
dotyczą też kosztów dojaz-
du do naszych szkół. Ale do-
łożymy wszelkich starań, by 
poziom nauczania języka się 
nie obniżył. Dotyczy to i lek-
cji, i projektów.

Zakończenie  
roku szkolnego  

klas I-III z Raszowej  
miało formę  

wyjazdu do zoo. 

Am letzten Freitag ende-
te das Schuljahr. Schüler 
und Lehrer verließen die 
Schulen mit Freude und 
Genugtuung. Doch auch 

mit Sorge. Nicht nur 
im Zusammenhang mit 
Deutschunterricht als 
Minderheitensprache.

-Wir beenden ein sehr in-
tensives Schuljahr - gesteht 
Barbara Loch, Vorstands-
vorsitzende des Vereins Pro 
Liberis Silesiae. - Wir sind 
mit dem zurückliegenden 
Jahr sehr zufrieden, weil 
nach den pandemiebeding-
ten Schwierigkeiten konn-
ten wir nun endlich normal 
arbeiten. Die Kinder kehrten 
auf die Schulbänke zurück, 
konnten neben dem Unter-
richt an vielen Veranstal-
tungen und Wettbewerben 
teilnehmen, Erfolge erzie-
len, aber auch kleine Nie-

derlagen einstecken müs-
sen, also auf ein Wort alles, 
was zu einer tollen Kind-
heit gehört. Die Schule füll-
te dabei wieder ihre normale 
Rolle aus. Das war die größ-
te Freude.

„Verfolgt hohe Ziele, 
meistert Hindernisse und 
erklimmtet Berge – viel Er-
folg auf Eurem weiteren Bil-
dungsweg“, lautete die Bot-
schaft an Achtklässler auf 
der Homepage der Schule. 
Sie erhielten am Freitag ihre 
Abschlusszeugnisse.

Sabina Prokop, stellver-
tretende Leiterin der Pro Li-
beris Silesiae Schule und 
Kindergartens, gesteht, dass 
der Schulunterricht zwar 
sehr wichtig ist, doch Pro-
jekte und Wettbewerbe auch 

ein großer Grund zur Freude 
für die Schüler sind.

- Auch in dieser Hinsicht 
kehrte Normalität zurück - 
freut sich die Direktorin. - 
Wir konnten wieder Veran-
staltungen anbieten, die es 
auch vor der Pandemie gege-
ben hat. Wir haben Ausflü-
ge unternommen und Pro-
jekte realisiert. Dabei haben 
wir mit anderen Schulen ko-
operiert und Erfolge erzielen 
können. Wir waren auch zum 
Schüleraustausch in Bautzen 
und in Halle, beim Sprach-
camp in Breslau, und ha-
ben an einer Stadtrallye in 
Oppeln auf den Spuren der 
deutschen Geschichte teilge-
nommen u.v.m.

Ein besonderer Grund 
zur Freude sind die Erfolge 

der Schüler. Sabina Prokop 
erwähnt nur einige davon: 
„Beim Woiwodschafts-
Sprachwettbewerb „Deutsch 
in der Grundschule“ hat-
ten wir sechs Preisträger 
und eine Finalistin; beim 
gesamtpolnischen Wettbe-
werb „Lust auf Lesen” er-
zielte unsere Schülerin der 
achten Klasse Zofia Fried-
rich landesweit den Rang 
drei; beim Rezitationswett-
bewerb „Jugend trägt Ge-
dichte vor” qualifizierten 
sich drei Schülerinnen fürs 
Finale und eine gewann auf 
der regionalen Ebene den 
zweiten Platz; schließlich 
hatten wir beim Wissens-
wettbewerb über die deut-
sche Minderheit vier Preis-
trägerinnen“.

Der Verein Pro Liberis 
Silesiae veranstaltete auch 
interessante Veranstaltun-
gen, u.a.  einen Gesangs-
wettbewerb in deutscher 
Sprache sowie ein Deutsch-
sprachiges Theaterfesti-
val mit den Werken von Ja-
nosch.

Das Ende des diesjähri-
gen Schuljahres bringt je-
doch nicht nur Freude mit 
sich, sondern auch Sorgen. 
Die Sommermonate wer-
den schnell vergehen und 
im September müssen sich 
Schüler, Eltern, Lehrer und 
Schulleiter den Folgen der 
Diskriminierung der deut-
schen Minderheit stellen, 
d.h. der Kürzung von finan-
ziellen Mitteln und der Re-
duzierung der Stundenzahl 

des Deutschunterrichts als 
Minderheitensprache.

-Die mit dem Deutsch-
unterricht verbundenen 
Kürzungen sind ein ganz 
wichtiges, aber nicht das 
einzige Problem, mit dem 
wir konfrontiert sind - sagt 
Barbara Loch.  - Die Inflati-
on führt dazu, dass die lau-
fenden Kosten des Schul-
betriebs stark gestiegen 
sind. Die Vereinsschulen 
sind angesichts dieser Si-
tuation auf sich selbst ge-
stellt. Die Sorgen betref-
fen auch die Fahrtkosten 
der Schüler. Doch wir wer-
den alles daran setzen, dass 
das Unterrichtsniveau an 
unserer Schule, nicht zu-
letzt in Bezug auf die deut-
sche Sprache, hoch bleibt. 
Dies wir sowohl den Unter-
richt als auch Projekte be-
treffen, die wir realisieren 
möchten.
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Z poczuciem 
dumy ruszyli  
na wakacje

Mit Stolz geht es in die Ferien

Zjazd roczny TSKN w Zakrzowie 
uchwalił dwie ważne rezolucje

STR. II-III

Mniejszości narodowe 
i etniczne pielgrzymowały  

do świętej Anny STR. II

Rekordowa frekwencja  
na przeglądzie orkiestr MN 

w Lichyni STR. IV

REDAKCJA:  
KRZYSZTOF OGIOLDA
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Towarzystwo Społeczno- Kulturalne  
Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało  
debaty pt.: 30 lat Europejskiej karty języków  

regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022).

O dbyły się one w czerw-
cu w Dębskiej Kuź-
ni, w Radłowie, w Ko-

lonowskiem i w Popielowie.  
Głównym prelegentem był 
prof. dr hab. Grzegorz Ja-
nusz, kierownik Zakładu 
Praw Człowieka UMCS, któ-
ry specjalizuje się w prawach 
mniejszości narodowych 
w Europie.

- Karta jest takim szcze-
gólnym przykładem prawa 
międzynarodowego, które 
nie wymaga wprowadzania 
do polskiego systemu no-
wych ustaw – zauważa pro-
fesor. - Państwo po pro-
stu przyjmuje poszczególne 
jej zapisy. Jej specyfika po-
lega też na tym, że państwo 
jest zobowiązane składać ra-

port z realizacji karty i pod-
lega on ocenie przez Komi-
tet Ekspertów Rady Europy. 
Ten komitet przedstawia 
swoją opinię. On zwykle za-
wiera zarówno pozytyw-
ne, jak i krytyczne uwagi. 
Dotąd Polska lokowała się 
w tych ocenach mniej więcej 
w środku europejskiej staw-
ki. Jaka będzie opinia po roz-
porządzeniu z 4 lutego ewi-
dentnie dyskryminującym 
jedną mniejszość – niemiec-
ką, trudno sobie wyobrazić. 

A przecież już wcze-
śniej mniejszość podkreśla-
ła, iż państwo polskie wielu 
zapisów karty nie realizuje. 
Nie ma np. ani jednej szkoły 
z niemieckim językiem na-
uczania.

- W Karcie – w części 
trzeciej – znajdujemy 6 ar-
tykułów, które określają 
kwestie związane z oświa-
tą, kulturą, mass mediami, 
używaniem języka mniej-
szości w stosunkach urzę-
dowych, kontaktami trans-
granicznymi, podwójnym 
nazewnictwem itd. Pań-
stwo musi przyjąć co naj-
mniej 35 punktów z 65 za-
pisanych w tej części karty. 
Szkół z wykładowym nie-
mieckim istotnie nie ma. 
Przeważa model nauczania 

języka mniejszości jako na-
uczania dodatkowego – do-
daje Grzegorz Janusz

- Dotąd trudno było 
znaleźć ewidentny przy-
kład dyskryminacji któ-
rejś mniejszości, w Europie 
– ubolewa - ale rząd pol-
ski podał właśnie taki przy-
kład na tacy. Rząd miał duże 
możliwości, by się z tych 
dyskryminujących rozpo-
rządzeń wycofać. Obniżenie 
dotacji w ustawie budżeto-
wej do niczego rządu nie zo-
bowiązywało. Niespełna 40 
mln zł to z punktu widzenia 
budżetu państwa niewiele. 
Można było skorzystać z re-
zerwy budżetowej. Zresztą 
suma ta ma zostać przezna-
czona na powołanie instytu-
tu im. o. Maksymiliana Kol-
bego, który ma prowadzić 
nauczanie języka polskiego 
dla Polaków za granicą. Przy 
czym 28 z tych 40 milionów 
ma pójść na obsługę admi-
nistracji. W mniejszość nie-
miecką, którą władze nie-
szczególnie lubią, uderzono 
przy okazji. I to jest ewident-
ny przykład dyskryminacji.

W mszy św. koncelebro-
wanej pod przewodnic-
twem kard. Kurta Kocha 
z Rzymu uczestniczyli 

członkowie mniejszości 
niemieckiej i romskiej 
oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń śląskich. 
Nie zabrakło także ziom-

kostw z Niemiec. 

Z anim rozpoczęła się li-
turgia, przybyłych wi-
tali liderzy mniejszo-

ściowych społeczności.
- My, Romowie żyjemy na 

Śląsku Opolskim w duchu jed-
ności, szacunku i miłości dla 
naszej małej ojczyzny – mó-
wił przedstawiciel Romów Jan 
Korzeniowski. – Tu przyszło 
nam żyć razem ze wszystkimi 
mieszkańcami. Przychodzi-
my tutaj, by modlić się o po-
kój dla świata, o pokój w na-
szych sercach. Prosimy Boga, 
by każda społeczność mogła 
się rozwijać i tworzyć swoją 
przyszłość.

Przewodniczący Związ-
ku Niemieckich Stowarzyszeń 
Rafał Bartek przypomniał, że 
kontekstem dla pielgrzym-
ki mniejszości są zarówno 
agresja Rosji na Ukrainę, jak 
i znaczne ograniczenie do-
stępu uczniów z mniejszości 
niemieckiej do lekcji ich oj-
czystego języka jako języka 
mniejszości narodowej.

- Te wydarzenia powin-
ny być dla nas zarówno sy-
gnałem, jak i lekcją. Nigdy nie 
możemy zakładać, że jak raz 
już coś osiągniemy, to po-
zostanie tak na zawsze. Tak 
samo jest z naszą tożsamo-
ścią, także z naszymi przeko-
naniami – musimy próbować 
raz za razem. Wiara chrze-
ścijańska, w której my Śląza-
cy jesteśmy tak głęboko zako-
rzenieni, pokazuje nam i uczy 
nas, że trzeba zawsze czuwać. 
Jak apostołowie - mówił.

Pielgrzymka mniejszo-
ści w tym roku zbiegła się 
z uroczystością Zesłania Du-
cha Świętego.

- Duch Święty jest źró-
dłem jedności w różnorod-

ności – mówił ordynariusz 
opolski. – Łączy ona ludzi 
różnych ludów, narodów, ję-
zyków i kultur. Pozdrawiam 
Was serdecznie i z radością 
witam Siostry i Bracia – do-
dał. Zapraszam do ufnej mo-
dlitwy. Do zaczerpnięcia 
z tego, co Pan daje. Z Jego Sło-
wa i z Jego miłości. Módlmy 
się razem o pokój na Ukrainie 
i na całym świecie, o jedność 
chrześcijan oraz  w intencji 
mniejszości narodowych i et-
nicznych, by nie były dyskry-
minowane i w każdym kraju 
otrzymywały te same szanse 
życiowe. 

W czasie procesji niesio-
no symboliczne dary. Romo-
wie ofiarowali barwny szal 
– znak jedności całego ro-
dzaju ludzkiego. Ewangeliarz 
w języku polskim przyniesio-
no jako znak szacunku mniej-
szości niemieckiej i romskiej 
dla kultury i języka polskiego 
oraz Polek i Polaków za gra-
nicą. Krzyż jubileuszu 50-le-
cia diecezji opolskiej i figurka 
św. Anny oznaczały szacunek 
dla tradycji, a gołębie Ducha 
Świętego.

- Do ołmy (do babci) się 
idzie pogodać – podkreśla 
Krzysztof Wysdak, członek 
zarządu TSKN – o tym co było 
dobrego i o tym, co nas gnie-
cie. Co było dobrego? Mam 
nadzieję, że dobrze wyjdzie 
spis powszechny, udało się po 
pandemii odtworzyć ducha 
spotkań w  kołach mniejszo-
ści, są programy i pomysły. 
Są młodzi ludzie i małżeń-
stwa z dziećmi. Został wybra-
ny nowy zarząd VdG. Gniecie 
nas obcięcie finansów na na-
ukę niemieckiego jako języ-
ka mniejszości, a śladem tych 
cięć spadła o dwie trzecie licz-
ba lekcji.  

Na koniec liturgii uho-
norowano z okazji jubileuszu 
50-lecia diecezji opolskiej 
Birgit Fisel-Rösle, konsul 
Niemiec w Opolu, Marię Neu-
mann, Monikę Wittek i Ber-
narda Gaidę (MN) oraz Jana 
Korzeniowskiego (Towarzy-
stwo Romów).

Delegaci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców  
na Śląsku Opolskim spotkali się w sobotę, 4 czerwca, w Zakrzowie,  
by podsumować ubiegły rok. Dyskutowano m.in. na temat sytuacji  

języka niemieckiego w Polsce, zbliżających się wyborów w strukturach 
TSKN oraz wyborów samorządowych i parlamentarnych.

D oroczny zjazd TSKN 
na Śląsku Opolskim 
zgromadził 103 de-
legatów z całego 

województwa. Podsumowa-
no rok 2021 i działania po-
dejmowane przez struktury 
Towarzystwa. Mimo trwa-
jącej w ubiegłym roku pan-
demii zrealizowało ono cen-
tralnie i lokalnie ponad 600 
projektów, w tym: 430 w ra-
mach programu Ożywienie 
Domów Spotkań, 12 ze środ-
ków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji. 49 projektów sfinan-
sował Konsulat Republiki 
Federalnej Niemiec, 28 po-
mogły wykonać dotacje sa-
morządowe. 

Ponadto TSKN od 
2019 roku realizuje pro-
jekt „Opolski senior” który 
w 20 klubach w wojewódz-
twie prowadzi regularne za-

jęcia dla osób starszych. Nie 
brakuje inicjatyw młodzie-
żowych: Konkurs piosenki 
niemieckiej Superstar, pił-
karskie szkółki Miro (w 11 
oddziałach trenuje 407 dzie-
ci), kursów językowych, 
projektów dotyczących hi-
storii lokalnej czy projektów 
medialnych (DMi-TV).

-  Każde takie dorocz-
ne spotkanie jest przecież 
wkładem w umacnianie spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
tego regionu – mówił prze-
wodniczący TSKN Rafał Bar-
tek. - Potrzebujemy tej siły 
bardziej niż kiedykolwiek, 
ponieważ wraz z ograni-
czeniem liczby lekcji języka 
mniejszości w szkołach nad-
chodzą bardzo trudne czasy. 
Oczywiście możemy liczyć 
na wsparcie strony niemiec-
kiej, oczywiście możemy li-
czyć na wsparcie naszych 

regionalnych partnerów po-
litycznych, ale to nie zmie-
nia faktu, że jesteśmy dys-
kryminowani przez Państwo 
Polskie! (…) Nasze dzieci są  
stygmatyzowane, ponieważ 
dzieci z innych mniejszości 
nadal mają 3 lekcje, a tylko 
dzieci MN będą mieć od no-
wego roku szkolnego tylko 1 
lekcję języka mniejszości.

- Zrobiliśmy wiele rze-
czy, aby się przed tym bro-
nić – dodał Rafał Bartek. 
- Pisaliśmy listy, składali-
śmy skargi, organizowali-
śmy spotkania, zbieraliśmy 
podpisy, a w końcu złożyli-
śmy też skargę w Komisji Eu-
ropejskiej na Polskę, na kraj, 
w którym żyjemy i którego 
jesteśmy lojalnymi obywate-
lami. Jesteśmy pewni, że wy-
gramy, ponieważ dyskrymi-
nacja jest tak oczywista, że 
w pewnym momencie musi 

zostać cofnięta. Pozostaje 
jednak pytanie, kiedy to na-
stąpi? Dlatego tak ważne jest 
jak najaktywniejsze "wypeł-
nianie czasu". Powinniśmy 
zwracać większą uwagę na 
nasz język w domu, w naszym 
środowisku, w mediach, któ-
re oglądamy, w DFK.

Konsul Niemiec w Opo-
lu, Birgit Fisel-Rösle, po-
dziękowała członkom MN za 
intensywne wysiłki i zaan-
gażowanie w dialog, porozu-
mienie i owocną współpracę 
między Niemcami a Polską. 
Pani konsul odniosła się tak-
że do kwestii redukcji liczby 
lekcji niemieckiego jako ję-
zyka mniejszości. - Wszy-
scy Państwo jesteście zaan-
gażowani w ten proces na 
różne sposoby, czy to jako 
przedstawiciele samorzą-
du, czy jako przedstawicie-
le mniejszości niemieckiej, 

Zjazd TSKN 
w Zakrzowie uchwalił 

dwie rezolucje

Debaty  
o karcie języków

Mniejszości przyszły 
do św. Anny

Członkowie mniejszości przybyli na pielgrzymkę ze sztan-
darami. Także członkowie korporacji studenckich. 
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czy jako rodzice. Mogę Pań-
stwa zapewnić, że kwestia 
ta jest regularnie przedmio-
tem dyskusji politycznych 
na wszystkich szczeblach. 
Państwa rola łącznika jest 
szczególnie widoczna w tych 
dniach, kiedy negocjuje-
cie z samorządami w spra-
wie finansowania naucza-
nia języków mniejszości. Za 
to zaangażowanie należy się 
Państwu najwyższe uznanie.

Poseł Ryszard Galla omó-
wił swoją ubiegłoroczną ak-
tywną działalność parlamen-
tarną, zwłaszcza prowadzoną 
z myślą o dobru mniejszości. 
Przypomniał też o zbliżają-
cych się wyborach.

- Już w przyszłym roku, 
jeżeli nie wydarzy się nic 
nieprzewidywanego, cze-

kają nas wybory parlamen-
tarne i samorządowe - pod-
kreślił. - Oznacza to dla nas 
wszystkich wielki trud przy-
gotowań. Wybory te będą 
miały dla nas i dla naszego 
środowiska kluczowe zna-
czenie. Stąd też już dzisiaj 
podejmujemy pierwsze dzia-
łania na rzecz przygotowań 
do tych wyborów. Nikt nie 
mówi, że będzie łatwo. Ja na 
pewno z mojej strony uczy-
nię wszystko, co jest możli-
we, abyśmy się do tych wy-
borów dobrze przygotowali. 
Celem jest uzyskanie jak naj-
liczniejszej reprezentacji 
w samorządach oraz na po-
ziomie parlamentu. Wspól-
nie damy radę!    

Podczas zebrania dele-
gaci przegłosowali dwa ape-
le, pierwszy poświęcony był 
właśnie kwestii dyskrymi-
nacji mniejszości niemiec-
kiej. Drugi dotyczy zbli-
żających się w roku 2023 
wyborów w strukturach To-
warzystwa a także wyborów 
parlamentarnych i samorzą-
dowych.

„Jako pełnoprawni oby-
watele Polski mamy pra-
wo w tych wyborach wziąć 
czynny udział   - czytamy 
w apelu. - Od lat mamy swo-
ich reprezentantów zarów-
no na poziomie regionalnym 
jak i w Sejmie RP. Repre-
zentanci naszej społeczno-
ści dbają o rozwój naszego 
Heimatu, jak i reprezentu-
ją nas na szczeblu krajowym 

troszcząc się i broniąc praw 
mniejszości narodowych. 
Tym bardziej, mimo nie-
sprzyjającej sytuacji poli-
tycznej, mimo decyzji dys-
kryminujących Niemców 
w Polsce, konieczne jest za-
chowanie ciągłości, a nawet 
zwiększenie reprezentacji 
politycznej zarówno w re-
gionie jak i w polskim parla-
mencie.

Delegaci owacją na sto-
jąco podziękowali Bernar-
dowi Gaidzie – byłemu już 
przewodniczącemu VdG pani 
Marii Neumann – członkini 
zarządu i Józefowi Swaczy-
nie – członkowi Komisji Re-
wizyjnej ZNSSK za ich wie-
loletnią pracę na rzecz MN. 
Pani Beata Fiola, za szereg 
działań na rzecz mniejszości 

w regionie, została odzna-
czona odznaką honorową 
VdG. Ponadto delegaci nada-
li tytuł Honorowego Prze-
wodniczącego Towarzystwa 
Henrykowi Krollowi, długo-
letniemu posłowi i liderowi 
TSKN.

Delegaci jednogłośnie 
przegłosowali absolutorium 
dla zarządu TSKN i zatwier-
dzili plan działań na rok 
2022. 

TSKN na Śląsku Opolskim 
jest największą organizacją 
skupiającą mniejszość nie-
miecką w Polsce. Członkowie 
organizują się w 318 kołach 
terenowych, czyli DFK.  Ce-
lem Towarzystwa jest pod-
trzymanie i pielęgnacja nie-
mieckiej kultury, historii 
i języka niemieckiego.

Latem i jesienią 1945 roku zginęło w obozie NKWD 
w Toszku ponad 3300 osób. 11 czerwca upamiętnili 

ich mieszkańcy i goście z Niemiec.

S potkanie odbyło się 
przy obelisku upa-
miętniającym więź-

niów. Obóz usytuowano 
w toszeckim szpitalu psy-
chiatrycznym. W sąsiedz-
twie obelisku grzebano jego 
ofiary.

- Przez wiele lat po 
wojnie nie mówiło się 
o tym – przyznaje prof. Jó-
zef Musielok, były rektor UO 
i mieszkaniec Toszka. – Albo 
mówiło się w domu, na ucho, 
po cichu. Byłem ministran-
tem i od księdza  usłyszałem, 
że w tym miejscu, gdzie się 
teraz spotykamy, nie powin-
niśmy grać w piłkę, bo to nie 
jest boisko tylko cmentarz. 
Po przełomie 1989 roku sta-
wiliśmy w tym miejscu naj-
pierw krzyż, a potem obelisk.

Więźniów z Górnego 
i Dolnego Śląska, a przede 
wszystkim z Saksonii przy-

wożono bydlęcymi wago-
nami do Strzelec Opolskich. 
Stąd pieszo maszerowali do 
obozu popędzany uderze-
niami kolbą karabinu.

Czerwcową  uroczy-
stość prowadziła pani Do-
rota Matheja, szefowa to-
szeckiego DFK, która wraz 
z mężem Michałem troszczy 
się o podtrzymanie pamięci 
o tym miejscu i o wydarze-
niach sprzed 77 lat. 

- Toszeckie ofiary miały 
zostać zapomniane – mówi-
ła Dorota Matheja. – Zarów-
no tam, skąd pochodziły, jak 
i tu, gdzie poniosły śmierć. 
Przez ponad 40 lat rządzą-
cy próbowali zacierać śla-
dy. Częściowo im się to uda-
ło przez utworzenie w tym 
miejscu strefy przemysło-
wej. Ale każde bezprawie po 
jakimś czasie dobiega końca. 
Dopiero po upadku komuni-

zmu wolno było powrócić do 
trudnej historii. Celem nie 
było – w tym miejscu to wi-
dać – szukanie winowajców 
ani wzniecanie konfliktów, 
ale umożliwienie dzieciom 
i wnukom godnego poże-
gnania zmarłych.

W uroczystości przy obe-
lisku uczestniczyli m. in. 
konsul Niemiec w Opolu Bir-

git Fisel-Rösle, przewodni-
czący VdG Rafał Bartek.

- Jestem w tym miejscu 
po raz pierwszy – mówił Ra-
fał Bartek. – Bardzo dziękuję 
za zaproszenie. Kiedy jest się 
w takim miejscu, ożywa wiele 
wspomnień. Nie osobistych, 
ale wspomnień rodziców czy 
dziadków o wojnie. One są 
tym bardziej żywe, że sto-

sunkowo niedaleko, na Ukra-
inie znów trwa wojna. Pa-
mięć o tym, co się wydarzyło, 
jest ważna dla teraźniejszo-
ści i przyszłości. Chciałbym 
podziękować za to, że dba-
cie o to miejsce i o tę pamięć. 
O to, by ją kolejnym pokole-
niom przekazać.

Wśród gości z Niemiec 
była pani Sybille Krägel 
z Hamburga, współautorka 
książki o obozie i honorowa 
obywatelka Toszka. W swo-
im wystąpieniu przedstawi-
ła m.in. historię obecnego na 
spotkaniu Horsta Koehlera, 
który jako młodociany (miał 
15 lat) był więźniem.

- Gdy w listopadzie obóz 
został rozwiązany, był jesz-
cze zbyt silny, by go zwol-
nić mówiła. - Z 800 inny-
mi  został deportowany do 
Grudziądza, a stamtąd do 
obozu w Neubrandenbur-
gu. Został z niego zwolniony 
w 1948 roku. Nie było wtedy 
żadnego wsparcia dla takich 
ofiar. Zwłaszcza w radziec-
kiej strefie okupacyjnej. Lu-
dzie ci musieli trzymać usta 
na kłódkę.

Nabór 
wniosków tylko 
do 30 czerwca
Fundusz Stypendialny 
im. Johanna Krolla 
to program Fundacji 
Rozwoju Śląska 2022 
przeznaczony dla dzieci 
i młodzieży do dwudzie-
stego szóstego roku 
życia, mieszkających 
na terenie Polski, a  
wywodzących się ze 
środowiska mniejszości 
niemieckiej.
Stypendium to jest 
świadczeniem mate-
rialnym przyznawanym 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie naukowej, 
sportowej, artystycznej 
lub społecznej w roku 
szkolnym/akademickim 
2021/2022. Nabór wnio-
sków ruszył 1 marca 
2022 r. i potrwa  już tylko 
do 30 czerwca 2022 r.
Wypełnione wnioski moż-
na składać w oryginale 
osobiście w siedzibie 
Fundacji Rozwouju lub 
drogą pocztową pod ad-
resem: Fundacja Rozwoju 
Śląska, ul. Wrocławska 
133, 45-837 Opole.

Upamiętnienie 
ofiar 1921 roku
TSKN zaprasza na wy-
jątkową mszę św. W mi-
nionym roku minęło 100 
lat od wydarzeń roku 
1921 na Górnym Śląsku. 
5 lipca 2022, w kolejną 
rocznicę zakończenia 
walk w III powstaniu 
śląskim Związek Nie-
mieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce pragnie uczcić 
pamięć wszystkich 
ofiar w uroczystej mszy 
świętej na Górze Świętej 
Anny.
Msza rozpocznie się 
w bazylice o 16:00. 
Bezpośrednio po niej 
na cmentarzu położone 
zostaną wieńce i zapalo-
ne znicze. Zapraszamy 
serdecznie do udziału.

Wolontariusze 
pilnie potrzebni
10 września  w Hali 
Stulecia we Wrocławiu 
odbędzie się 7. Festiwal 
Kultury Mniejszości 
Niemieckiej. Jest to 
największe spotkanie 
Niemców w Polsce, 
przyjeżdżają na nie 
dzieci, młodzież, dorośli. 
Organizatorzy pilnie po-
trzebują wolontariuszy. 
Formularz zgłoszeniowy 
na skgd.pl Odpowiedzi 
na pytania pod adresem:  
biuro@bjdm.eu

Ofiary obozu są pamiętane
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Rafał Bartek, lider VdG przemawiał przy obelisku  
upamiętniającym ofiary.
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jednogłośnie 

przegłosowali 
absolutorium dla 

zarządu TSKN 
i zatwierdzili plan 

działań na rok 
2022. 
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Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej odbył się 
w rekordowej obsadzie. Wystąpiło 25 zespołów.

- Jesteśmy oczarowani fre-
kwencją, która przerosła na-
sze oczekiwania – przyzna-
je Edyta Gola, radna sejmiku 
i organizatorka przeglądu. 
– Musieliśmy rozpocząć już 
o 11.00 i ograniczyć do dwóch 
utworów, które każda z or-
kiestr wykonała. Obowiązko-
wym wymogiem było, aby te 
utwory pochodziły z niemiec-
kiego obszaru kulturowego. 

Orkiestrą Dętą „Żędowi-
ce” dyrygował Rafał War-
denga, grając jednocześnie 
na instrumencie dętym.

- Nie mamy „prawdzi-
wego” dyrygenta – przy-
znaje. – Na mnie wypadło, 

że przyszło mi i grać, i tro-
chę podyrygować. Rąk mi 
wystarczy. Nasza orkiestra 
– zgodnie z zapisem w pa-
rafialnych kronikach – ist-
nieje od 1907 roku. Granie 
w orkiestrze łączymy z róż-
nymi obowiązkami. Staramy 
się systematycznie ćwiczyć, 
ale pełne wspólne próby od-
bywają się dwa razy w mie-
siącu. Większość z nas to sa-
moucy, szkołę muzyczną 
skończyło niewielu. Ale to 
wystarczyło, byśmy trzy lata 
temu dostali na tym prze-
glądzie nagrodę.

Adrian Masseli jest dy-
rygentem Jemielnickiej Or-

kiestry Dętej. – Nasz zespół 
powstał w 2000 roku. Sku-
pia obecnie 30 osób. Wystę-
pujemy na różnych impre-
zach zarówno w regionie, 
jak i za granicą. Cieszę się, 
bo tradycja muzykowa-
nia wśród młodych wciąż 
się rozwija. Jak się młodzi 
stale na próbach spotyka-
ją, stają się czymś więcej 
niż orkiestrą. To jest orkie-
strowa rodzina. Wielu na-
szych muzyków ukończyło 

szkołę muzyczną lub ogni-
sko w Strzelcach Opolskich.  
Dzisiaj – zgodnie z wymo-
gami przeglądu zagramy 
utwory z niemieckiego ob-
szaru kulturowego – mar-
sza i polkę.

Organizatorzy – Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządo-
we, gmina Leśnica i Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
– bardzo dziękuje wszyst-
kim uczestnikom i publicz-
ności. Przegląd trwał aż do 

godzin wieczornych. W cza-
sie obrad jury koncertowała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Leśnicy.

W kategorii zespołów 
kameralnych pierwsze miej-
sce zajęła Glogovia Brass. 
W grupie orkiestr młodzie-
żowych zwyciężyła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Ba-
żany. W gronie pozostałych 
orkiestr za najlepszą jurorzy 
uznali Orkiestrę Dętą Łow-
kowice.

P o dwuletniej pande-
micznej przerwie kon-
sul Niemiec w Opolu 

Birgit Fisel-Rösle zaprosiła 
do ogrodu konsulatu samo-
rządowców, ludzi biznesu, 
kultury i członków MN. Wi-
tając gości, pani konsul przy-
pomniała, iż tegoroczny grill 
jest już 20. w trwającej trzy 
dekady historii niemieckiej 
placówki w Opolu (właśnie 
w tym roku konsulat świętuje 
30-lecie istnienia).  

- Bardzo się cieszę, że 
na dzisiejszym letnim gril-

lu jest tak wielu miłych go-
ści – mówiła pani konsul. 
– Mam nadzieję, że spę-
dzimy razem piękny wie-
czór. Przez minione 30 lat 
staraliśmy się pracować ra-
mię w ramię z Państwem 
i dla Państwa. Jako partne-
rzy i jako przyjaciele. Dzię-
kuję, że wzbogacacie pol-
sko-niemieckie stosunki 
i budujecie społeczeństwo 
obywatelskie.

Podziękowanie – za 
wierność i za lojalność – 
otrzymali także byli i obec-

ni pracownicy konsulatu. 
Szczególne brawa otrzymał 
główny organizator spo-
tkania Leonard Malchar-
czyk. Dla gości przygoto-
wano różne dania i napoje, 
grał zespół Take Style pod 
kierunkiem Jacka Horni-
ka, a wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w teletomboli. 

Konsul generalny Nie-
miec we Wrocławiu,  Hans 
Jörg Neumann, podkreślił, 
iż Opole jest pięknym miej-
scem, a on i jego współ-
pracownicy byli tu zawsze 

serdecznie przyjmowa-
ni. Konsul poinformował, 
że jego kadencja dobie-
ga za kilka tygodni końca 
(przechodzi on na emery-
turę). Pracę w Opolu zakoń-

czy także – i przeniesie się 
na inną placówkę dyploma-
tyczną obecna pani konsul. 
Dla obojga piosenkę „My 
Way” Francka Sinatry za-
śpiewała Andrea Rischka.

Letni grill, czyli dobra 
zabawa w konsulacie

Birgit Fisel-Rösle i Hans Jörg Neumann kończą pracę w Polsce.
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O dbył się on 19 czerw-
ca 2022 r., o godzinie 
16:00 w hali Gminne-

go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ulicy Parkowej 20 
w Zakrzowie. 

Wystąpili między inny-
mi: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Pawłowiczki, grupa 
wokalna Gwiazdeczki, Ar-
nold Kocurek, grupa Rosen-
sommer, grupa mażoretek 
Rytm oraz gwiazda wieczoru 
Andrea Rischka (na zdjęciu).

Koncert moderowany był 
przez Joannę Wicher.

Koncert powiatowy 
w Zakrzowie był w charak-

terze wydarzeniem rozryw-
kowym przez to, że repre-
zentował muzykę popularną 

i znane szlagiery z kręgu 
muzyki niemieckiej. W pro-
gramie koncertu były mię-

dzy innymi utwory w języku 
niemieckim oraz niemiec-
kiego pochodzenia, zarówno 
instrumentalne, jak i wokal-
ne i to należące do różnych 
gatunków muzycznych. Tak 
by każdy znalazł coś miłego 
dla siebie.

Dla wszystkich, którzy 
nie widzieli i nie słyszeli go 
na żywo, transmisja całego 
koncertu (trzy i pół godzi-
ny dobrej muzyki) jest nadal 
dostępna na kanale TSKN na 
YouTube: https://youtu.be/
ti0cdnhrZzM

Plan kolejnych koncer-
tów powiatowych plano-

wanych jeszcze tego lata 
przedstawia się następu-
jąco:

• 23 lipca 2022 - koncert 
powiatowy – w charak-
terze klasycznym – pa-
łac Rozkochów;

• 20 sierpnia 2022 - kon-
cert powiatowy – 
w charakterze koncer-
tu uwielbienia – kościół 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Pan-
ny Chrząstowice;

• 18 września 2022 - kon-
cert powiatowy – w cha-
rakterze rozrywkowym 
– Olesno, Dom Kultury. 

Pierwszy koncert powiatowy za nami!
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Orkiestry 
zagrały 

w Lichyni
Wojenne 

wspomnienia

D om Współpracy Polsko 
– Niemieckiej z kołem 
DFK Zębowice organi-

zuje 29 VI o 18.00  w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Zę-
bowicach w ramach projektu 
Archiwum Historii Mówio-
nej – spotkanie ze świadka-
mi czasu. 

Tym razem spotkanie 
zostanie połączone z pro-
mocją książki pt. „Ze ści-
śniętym sercem w noc. 
Dzienniki Górnośląskie-
go Żołnierza Wielkiej Wojny 
(1915-1918)”. Albert Adam-
ski, bo to o nim mowa, uro-
dził się 22 marca 1890 r. 
w Kadłubie Wolnym, jako 
syn Johanna i Marie z domu 
Sczygiol. Przeszedł fronto-
we piekło na wzgórzu Loret-
to, pod Verdun, walczył pod-
czas ofensywy w Serbii, pod 
Cambrai, Lens, pod Vimy. 26 
sierpnia został ciężko ran-
ny i skierowany do koszar  
w Spandau pod Berlinem, 
gdzie przeżył upadek cesar-
stwa. 

O wspomnieniach Alber-
ta Adamskiego opowiadać 
będą Gerard Wons, pasjo-
nat historii lokalnej z Zębo-
wic oraz dr Sebastian Ro-
senbaum, historyk z IPN 
Katowice. 

Spotkanie będzie pro-
wadzone w jezyku polskim 
i transmitowane na profi-
lu Facebook projektu Archi-
wum Historii Mówionej. 

Dodatek finansowany ze środków 
Mniejszości Niemieckiej będących  

w dyspozycji Fundacji 
Rozwoju Śląska pochodzących 

z wcześniejszych  
dotacji Rządu Niemieckiego.

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

für die Entwicklung Schlesiens  
zur Verfügung stehen  
und aus den früheren  

Zuwendungen der deutschen 
Regierung stammen.

Jemielnicka Orkiestra Dęta, czyli orkiestrowa rodzina.


