
Znamienici goście według sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk, drogie członkinie 

i członkowie mniejszości niemieckiej, goście z daleka i bliska  

Jest dla mnie szczególnym zaszczytem móc dzisiaj przemawiać do Państwa jako 

wicemarszałkini województwa opolskiego i jednocześnie członkini mniejszości niemieckiej w 

Polsce - to zaszczyt ale także ogromna radość 

Dlatego ze dzisiaj tu w tym wyjątkowym miejscu będącym  świadectwem niemieckiej myśli 

technicznej i architektonicznej i naszym wspólnym europejskim dobrem – możemy się 

spotykać – zaproszeni znamienici goście razem z nami, ze wspólnotą ludzi, których łączy 

wyjątkowa tożsamość, trudna i skomplikowana ale nasza.  

wciąż uczymy się o tym kim jesteśmy otwarcie mówić, zadajemy pytania, poznajemy i 

staramy się zrozumieć przeszłość aby zaakceptować samych siebie. Każdy z nas jest trochę 

inny, ale łączy nas nasze pochodzenie, kultura i język i miłość do naszego Heimatu.   

Do tych wiosek, małych i większych miejscowości, a także miast w których mieszkamy. 

Staramy się, aby jak najlepiej się rozwijały. Dziękuję wszystkim związanym i 

współpracującym z mniejszością niemiecką radnym gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 

sołtysom, wójtom, burmistrzom, starostom i moim poprzednikom wicemarszałkom byłym i 

obecnym samorządowcom, byłym parlamentarzystom i obecnemu Posłowi na Sejm RP.  

Od ponad 30 lat codziennie udowadniamy, że można po gospodarsku, rozwiązywać problemy 

i pracować dla wspólnego dobra. Razem uczymy się brania odpowiedzialności za 

wspólnotę lokalną, współpracujemy i angażujemy się w min. w  ochotniczych strażach 

pożarnych, związkach rolników, razem budujemy społeczeństwo obywatelskie, 

współpracujemy z partnerami z zagranicy oczywiście z Niemiec, ale także z innych krajów 

np. z Czech, Słowacji czy Ukrainy. Teraz pomagamy tym, którzy w Ukrainie walczą w 

obronie swoich rodzin i ziemi, broniąc wartości świata zachodu - świata demokracji.  

Świat się zmienia, Pandemia, wojna w Ukrainie, ograniczenie dzieciom dostępu do nauki 

języka mniejszość narodowej niemieckiej przypomniały nam, że nic nie jest nam dane raz na 

zawsze, ale tez wiele od nas zależy od naszej aktywności, otwartości - od nas samych..  

Pielęgnujmy naszą tożsamość, nie bójmy się uczyć i używać naszego języka – języka 

niemieckiego, bo on jest częścią nas i ziemi na której mieszkamy, motorem wzrostu 

gospodarki  daje pracę, ale przed wszystkim jest kluczem do naszej kultury, tej kultury którą 

tu dzisiaj chcemy się dzielić się jak chlebem bo kultura to pokarm dla duszy i umysłu.  

Wszystkiego dobrego! 
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