
Herr Wiatr, Sie haben mit einer Stu-
die die Frage gestellt, welche Bedeutung 
die multikulturelle Region Oberschle-
sien in polnischen Schulbüchern zu-
kommt? Die Fragestellung klingt so, als 
hatten Sie einen Anfangsverdacht, dass 
hier etwas im Argen liegt?

Die Studie kann tatsächlich als Lack-
mustest verstanden werden und wendet 
sich Fragen zu, die sich viele Eltern und 
auch regionalgeschichtlich interessierte 
Lehrer stellen: Warum hat meine Region 
bis heute kaum ins Schulbuch gefunden? 
Und: Warum passt meine Familienge-
schichte nicht dazu? Es zeichnet sich 
in der wissenschaftlichen und politi-
schen Diskussion ab, dass Regionen 
nicht einfach als „Mini-Staaten“ oder 
„Nationen-Ersatz“ zu verstehen sind. 
Vielmehr handelt es sich um räumliche 
Konstruktionen von eigenem Charak-
ter: gerade weil diese oft nach außen 
nicht sehr stark abgegrenzt sind, bieten 
sie wichtige Anknüpfungspunkte für 
die Bildung von Mehrfachidentitäten. 
Deshalb sind sie so interessant für die 
Schulbuchforschung, denn Schulbücher 
sind zentralstaatliche Bildungsmedien, 
die bildungspolitischen Vorgaben un-
terliegen. So lässt sich analysieren, wie 
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Verminter Kulturraum
Mit Marcin Wiatr vom Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung Braunschweig sprach  
Till Scholtz-Knobloch über Nachwendeschulbücher in Oberschlesien.

Marcin Wiatr war einst Direktor des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. Foto: Andreas L. Fuchs

Nanu?

Byliśmy 
papieżem

718 lat po abdykacji w 1294 
roku przeciążonego 

obowiązkami Celestyna V, Benedykt 
XVI dobrowolnie zrzekł się najwyż-
szego urzędu w hierarchii Kościoła 
katolickiego. W odróżnieniu jednak 
od Celestyna, Benedykt nie uczynił 
tego po to, aby zostać pustelnikiem. 
Medialne celebrowanie martyrologii 
fizycznej degradacji nie jest w stylu 
Benedykta. Sposób, w jaki postąpił, 
potomni być może zinterpretują jako 
ważny krok na drodze modernizacji 
Kościoła. Poczucie odpowiedzial-
ności, jakie wykazał Benedykt, wy-
pływa z pewnej bardzo niemieckiej 
cnoty, podobnie jak fakt, iż był raczej 
myślicielem, naukowcem niosą-
cym przesłanie aniżeli przywódcą 
wierzącego ludu. To, że Niemcy 
nie oddawali mu hołdu w taki sam 
sposób jak Polacy Janowi Pawłowi, 
może na pierwszy rzut oka rozczaro-
wywać. Oznacza to jednak również, 
że z perspektywy Niemców nie nacja, 
lecz misja została poddana próbie, 
z czego Niemcy w gruncie rzeczy 
mogą być dumni.

Till Scholtz-Knobloch 
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Nadajemy stali formę

 – bramy
 – ogrodzenia
 – automatyka

 – schody
 – wyroby ze stali 

nierdzewnej

tel. 77 461 76 53
kom. 606 529 301
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Centrum pomocy drogowej, serwis 24h 
na całym odcinku autostrady A4.

6291

Holowanie aut przez całą dobę 
Tel. alarmowy A4 +48 602 369 462.

Abschleppdienst Tag und Nacht 
Alarmhandy A4 +48 602 369 462.

7502
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Adam – das Abbild Gottes: Am 
Samstag findet die Berlinale-Bären-
Verleihung statt. Polen ist mit dem 
Film „W imię…“  im Rennen.

16.02, 3sat, 18.55 Uhr

Jugendseminar: Comics zeichnen, 
Projekte planen und Deutsch sprechen 
stand auf dem Programm des 
Jugendseminars in Groß Kuntschitz.

Lesen Sie auf S. 1

OBERSCHLESISCHE STIMME

Fortsetzung auf S. 10

– Od lat wnikliwie obserwuję to, 
co dzieje się w ramach Programu dla 
Odry 2006 i dostrzegam, że w latach 
2011–2012 nastąpiło wyraźne przyspie-
szenie realizacji jego zadań, a sam raport 
oceniam jako dobry, ale... Postronnego 
obserwatora może irytować nazwa tego 
programu, która samoistnie pokazuje, że 
opóźnienia w jego realizacji są naprawdę 
duże, bo przyjmowany był do 2006 r. – 
twierdzi poseł MN Ryszard Galla.

Finalizacja ważnych zadań
Praktyka jednak pokazała, że zmiesz-

czenie się w terminie do 2006 r. było 
niemożliwe – ze względów technicz-

no-organizacyjnych, z powodu braku 
sprawnego i dobrego przygotowania 
oraz... jasnego, czytelnego finansowania 
tych inwestycji. Co równie istotne, na 
realizację zadań w ramach tego progra-
mu składa się kilka źródeł finansowania, 
m.in. z budżetu państwa, środków unij-
nych i Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego. – Faktem natomiast jest, że od 
2011 r. prace w ramach tego programu 
nabrały tempa, co potwierdza m.in. po-
tężna inwestycja z początku minionego 
roku – wrocławski węzeł wodny. Z kolei 
pod koniec 2012 dzięki skompletowanej 
dokumentacji można było też przystąpić 
do ogłoszenia przetargu na realizację 
zbiornika „Racibórz” – podkreśla Ry-
szard Galla. Są to dwa ważne zadania 
do zrealizowania na górnej Odrze. Poza 
tym, o wspomniany wcześniej zbiornik 
„Racibórz” zabiega się już od wielu lat i 
zawsze natrafiano na jakieś problemy. W 
międzyczasie musiała się jeszcze pojawić 
specustawa, która mogła pozwolić na 
szybsze przygotowanie inwestycji celu 
publicznego, jaką jest budowa zbior-
nika. Wykonawcę poznamy w pierw-

szym kwartale br. – W 2013 czeka nas 
zatem finalizacja dwóch dużych zadań 
mających olbrzymi wpływ na bezpie-
czeństwo aglomeracji wrocławskiej i 
części regionu, od Raciborza przez Kę-
dzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole itd. 
– twierdzi Ryszard Galla i dodaje – Na 
uwagę zasługuje też to, że jesteśmy na 
etapie aktualizacji ustawy dla Odry 2006, 
która uwzględni wszelkie występujące 
potrzeby na Odrze i ustali harmono-
gram ich wykonywania. 

Nowa jakość
Wspomniana aktualizacja doczeka się 

finału w 2013 r., a po jej przygotowaniu 
przez pełnomocnika Programu dla Odry 

2006, czyli wojewodę dolnośląskiego 
z udziałem marszałków, wojewodów 
woj. opolskiego, dolnośląskiego, lubu-
skiego, wielkopolskiego i zachodniopo-
morskiego, będziemy mieli nową jakość 
tego programu. Pytanie tylko, czy nie 
zmienić jego nazwy, bo realizacja zadań 
może potrwać nawet do 2016 r., ale co 
ważne – terminowo i zadaniowo będzie 
zaktualizowany. – Czyli uwzględnione 
będą obecne terminy i zadania, a jedno-
cześnie wprowadzone zostaną nowe na 
najbliższe lata. Konkretnie na tyle, na ile 
zostaną rozpisane i na ile zapewniono 
środki finansowe. Oznacza to, że czeka 
nas poważna dyskusja, w której aktyw-
ność samorządów lokalnych będzie 
niezbędna, aby uwzględnić wszystkie 
potrzeby – podkreśla Ryszard Galla. – 
Oprócz bezpieczeństwa powodziowego 
istotne jest też wykorzystanie potencjału 
gospodarczego i transportowego Odry. 
Dobrym przykładem może być tu dolna 
Odra, granicząca z Niemcami. Tam wiele 
robi się pod kątem poprawy żeglowności 

Gospodarka: Program dla Odry 2006

Widoczny postęp, ale...
Temat „Program dla Odry 2006” po-
ruszaliśmy już kilka razy na naszych 
lamach, ale konsekwentnie do niego 
wracamy. Tym razem dlatego, że 
głośno wokół tego tematu zrobiło 
się w minionym tygodniu w polskim 
parlamencie po przyjęciu raportu 
w tej sprawie.

Dokończenie na str. 11

Istotne jest też 
wykorzystanie 
potencjału 
gospodarczego 
i transportowego Odry.
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Sprowadzanie
zmarłych z zagranicy

Załatwianie formalności
Opieka nad grobami
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www.machnik.ozimek.pl
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Pflegedienst
Pflegedienst in Deutschland sucht 

Krankenschwestern 
für Pflege in Deutschland
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Wir erwarten:
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Wir bieten:
 l Kostenlose unterkunft und Verpflegung
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 l 2 tage urlaub pro gearbeiteten Monat
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TRANSPORT MEBLI
Niemcy – Polska
przesiedlenia, przeprowadzki

tel. 77 46 60 158
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Werbung /  Reklama 

Sympatyczni mają dokonać zwrotu
Przewodniczący Partii Piratów, Bernd 

Schlömer, reagując na porażkę swojego 
ugrupowania w wyborach do landtagu 
Dolnej Saksonii, domaga się radykalnej 
zmiany strategii, twierdząc, że partia 
ta, przeżywająca niegdyś boom, wystę-
pująca w obronie wolności internetu, 
nie może dalej stawiać jedynie na takie 
czy inne tematy, lecz powinna prowa-
dzić swoją kampanię „pod czołówkę”. 
„Musimy pokazywać głowy, pokazywać 
ludzi, którzy cieszą się sympatią spo-
łeczeństwa” – powiedział Schlömer w 
wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung”.

Wanka nową minister oświaty
W związku z utratą tytułu doktora 

federalna minister ds. edukacji i badań 
naukowych Annette Schavan zrezygno-
wała z pełnienia urzędu. Jej dysertacja 
z 1980 roku pt. „Osoba i sumienie. Stan 
badań na temat przesłanek, konieczno-
ści i wymogów procesu kształtowania 
sumienia w obecnych czasach” wykazy-
wała znaczne mankamenty w sposobie 
cytowania innych prac. Schavan zamie-
rza wystąpić na drogę sądową przeciw-
ko decyzji o pozbawieniu jej tytułu. Jej 
następczynią będzie pochodząca z Sak-
sonii minister oświaty Dolnej Saksonii 
Johanna Wanka.

Awantura w pociągu 
Nieprzyjemne wrażenie zrobiła w 

przedostatnią sobotę grupa niemieckich 
podróżnych jadąca pociągiem relacji 
Wrocław – Drezno. Grupę tworzyło 16 
podpitych osób, które awanturowały 
się, krzyczały, skakały po siedzeniach 
oraz zaczepiały innych podróżnych, po-
wodując skargi z ich strony. W Legnicy 
policja umieściła zwyrodnialców w izbie 
wytrzeźwień. 

Odślązaczenie

najbardziej na zachód położona miejscowość Śląska, 
Ruhland leży dziś w Brandenburgii. 

Dziennik „Lausitzer Rundschau” w 
wydaniu z 31 stycznia pyta zatroskany: 
Czy Ruhland należy do Polski? Powo-
dem był rzut oka na stronę internetową 
administracji gminy Ruhland, która sta-
nowi cypel Śląska wysunięty najbardziej 
na zachód, obecnie jednak, licząc w li-
nii prostej, położona jest w odległości 
bądź co bądź ponad 60 km od granicy 
z Polską.

Na wspomnianej stronie musiała 
znajdować się nie figurująca już in-
formacja o tym, że miejscowość ta jest 
najbardziej na południe wysuniętym 
punktem Dolnego Śląska, co sprawiło, 
że redakcja „Lausitzer Rundschau” za-
częła się zastanawiać, czy Ruhland nie 
leży przypadkiem w Hrabstwie Kłodz-
kim (ziemia kłodzka)! Głupio tylko, że 
opublikowanie reportażu doprowadziło 
do swego rodzaju „odślązaczenia”, czyli 
całkowitej utraty informacji wskazującej 
na związek ze Śląskiem, teraz bowiem 
na stronie internetowej tej leżącej w 
Brandenburgii miejscowości czytamy 
lapidarne stwierdzenie: „Urząd znajduje 
się na południu powiatu Oberspreewald-
-Lausitz”.

S-K

Z Vaterlandu

Saksonia

Brandenburgia

Ruhland

Historyczna granica Śląska

Die drei Organisatoren der Ta-
gung, Professor Bill Niven aus 

dem am Trent gelegenen englischen 
Nottingham, Dr. Stephan Scholz und 
Dr. Maren Röger, forschen jeweils zur 
Nachgeschichte der Zwangsumsiedlung 
der Deutschen und sind momentan 
mit der Herausgabe eines Handbuches 
der medialen Erinnerungsgeschichte 
von Flucht und Vertreibung betraut, 
das 2014 bei Campus erscheinen wird. 
Zum Austausch versammelten sich in 
Oldenburg die einschlägig dazu ar-
beitenden Kolleginnen und Kollegen 
aus der Geschichtswissenschaft, der 

Kunstgeschichte und der Ethnologie, 
begleitet von regem Interesse einer 
großen Zuhörerschaft, die sich aus 

interessierten Laien, darunter selbst 
Vertriebene, ausgewiesenen Fachleuten 
aus Deutschland, Polen, Frankreich 
und Großbritannien sowie dem pol-
nischen Generalkonsul aus Hamburg 
zusammensetzte.

Die zweitätige Tagung war geprägt 
von intensiven fachlichen Debatten auf 
hohem Niveau über die Fragen, wie in 
welchem Medium an Flucht und Ver-
treibung zu welcher Zeit erinnert wur-
de, welche typischen Erzählmuster des 
Ereignisses Fernsehen, Denkmal und 
Literatur anbieten, und wie Erinne-
rungspraktiken – etwa Umbenennung 
von Straßennamen – funktionieren. 
Zudem zeigte die Konferenz, dass hin-
sichtlich der Nachgeschichte von Flucht 
und Vertreibung weiterhin eklatante 
Forschungslücken bestehen.

Maren Röger

Oldenburg (Old): Tagung „Medien und Praktiken der Erinnerung an Flucht und Vertreibung“

Erinnerung nicht nur am Trent Trend
In Kooperation mit der Trent-Universität Nottingham und dem Deutschen 
Historischen Institut Warschau veranstaltete die Universität Oldenburg 
(Old) vom 18. bis 19. Januar eine Tagung zum Thema „Medien und Prak-
tiken der Erinnerung an Flucht und Vertreibung“.

Prof. Bill niven beleuchtete die literarische Reflektion von Flucht und Vertreibung in DDR-Romanen. Foto: Maren Röger

Ein Handbuch 
der medialen 
Erinnerungsgeschichte 
von Flucht und 
Vertreibung wird 2014 
erscheinen.

Vergangenen Freitag ließ die dritt-
größte Fraktion, die Palikotbewe-

gung (Ruch Palikota), das Parlament in 
der ul. Wiejska abstimmen, ob Nowicka 
weiterhin Sejmmarschallin bleiben soll. 
Als Gegenkandidatin stellte die Partei 
Anna Grodzka auf – kontrovers in zwei-
facher Hinsicht. Zum einen ist Nowicka 
selbst Abgeordnete der Palikot-Fraktion, 
denn ähnlich wie im Bundestag stellen 
auch die Sejm-Fraktionen jeweils einen 
Vize-Parlamentspräsidenten. Zum an-
deren sollte Nowicka ihren Posten für 
eine Frau räumen, die noch vor wenigen 
Jahren als Mann auftrat: Anna Grodzka 
wäre die erste transsexuelle Vize-Par-
lamentspräsidentin Polens. Allein die 
Kandidatur sorgte in einigen konser-
vativen Kreisen für Aufschrei.

Offizieller Grund für die Rochade der 
Palikotbewegung ist eine umstrittene 
Diätenzahlung an das Sejmpräsidium. 
Während ihre Kollegen den Bonus 
spenden möchten, kündigte Nowicka 
an, die 40.000-Złoty-Prämie behalten 
zu wollen. Beobachter der politischen 
Szene glauben aber, Nowicka werde 
dem Parteigründer Janusz Palikot po-
litisch zu gefährlich. Zudem mache die 
Partei mit Tabubrüchen – und das ist 
die Aufstellung einer Transsexuellen als 
Vize-Sejmmarschallin – Politik. Gegen 

ein Kreuz im Sejm sind Palikot-Abge-
ordnete sogar  gerichtlich vorgegangen, 
vergeblich. Mediale Aufruhr hat es je-
doch erzeugt.

Die Abstimmung über Anna Grodzka 
als Stellvertreterin des protokollarisch 
zweithöchsten Amtes zwischen Oder 
und Bug kam nicht zustande. Für No-
wickas Absetzung stimmte nur die Pa-
likot-Fraktion und ausgerechnet Sejm-
Marschallin Ewa Kopacz. Wobei sich 

Letztere dafür entschuldigte, es handelte 
sich um ein Versehen. Vorangegangen 
war eine hitzige Debatte nicht nur im 
Sejm, sondern auch in allen Blättern. 
Während die linken Palikot-Politiker die 
von Anfang an unwahrscheinliche Wahl 
Grodzkas als Toleranzbeweis für Polen 
darstellten, argumentierte die Gegensei-
te, die Partei betreibe auf dem Rücken 
von Nowicka Politik. Zudem sei Palikot 
nur am Medienrummel interessiert. Von 
ihrem Verbleib im Sejmpräsidium wird 
Nowicka jedenfalls nicht viel haben. 
Nach der Niederlage dürfte die Palikot-
Bewegung die Vize-Sejmpräsidentin in 
den kommenden Tagen politisch auf die 
Straße setzen.

Markus Nowak

Warschau: Anna Grodzka wird keine Vizemarschallin

Medienrummel oder Toleranzbeweis?
Eine Nachfolgediskussion gibt es 
derzeit nicht nur um das Amt des 
Papstes, sondern auch im politi-
schen Leben Polens, und zwar um 
den Posten von Vize-Sejmarschallin 
Wanda Nowicka. Wobei dieser ei-
gentlich gar nicht vakant ist.

Anna Grodzka Foto: Radek Oliwa

Grodzka wäre die erste 
transsexuelle Vize-
Parlamentspräsidentin.
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Nationalstaaten Regionen sehen, die 
sich einer nationalzentrierten Wahrneh-
mung entziehen. Es ging um eine erst-
malig umfassende Analyse polnischer 
Schulbücher für Geschichte nach 1989 
in Bezug auf das Bild Oberschlesiens.

Ihren Erkenntnissen zu Folge, kommt 
Oberschlesien „in weniger als 1% der 
Schulbucherzählungen“ vor. Was mei-
nen Sie genau mit „Schulbucherzäh-
lungen“ und gibt es Vergleichszahlen 
zu anderen Regionen, die uns sagen 
ob das viel oder wenig ist?

Es geht um Narrative, also vor allem 
Autorentexte, aber auch Bilder, Gra-
phiken etc. Diese kann man quantitativ 
erfassen – die Häufigkeit der Benennung 
ist schon ein Hinweis ist auf die Bedeu-
tung, die man einem Thema generell 
beimisst. Aber viel wichtiger ist die qua-
litative Auswertung: Was wird erzählt, 
was wird ausgelassen, welche Begrün-
dungen werden konstruiert, fließen auch 
andere Perspektiven ein, insbesondere 
wenn über ein kontroverses historisches 
Ereignis berichtet wird?

Oberschlesien hat das Potenzial 
kontroverse Geschichte so zu erzählen, 
dass dies junge Leute bewegt. Dass dies 
geht zeigen Schulbücher auch in Polen. 
Repräsentationen anderer, in der Ver-
gangenheit ebenso umstrittener, multi-
ethnischer Räume lassen nämlich weit 
größere Fortschritte erkennen. Das ist 
kein Zufall, aber daraus einen Vorwurf 
zu formulieren, wäre kontraproduktiv. 
Ich glaube, hier sind vor allem regionale 
Eliten gefragt. Einen positiven Impuls 
könnte das derzeit geplante Regionalge-
schichtsbuch für Oberschlesien geben. 
Eliten aus den Woiwodschaften Oppeln 
und Schlesien sollten eine gemeinsame 
Strategie ins Auge fassen, die auch die 
deutsche Minderheit ins Boot holt.      

Ihr Institut kam in der Parallelstu-
die „Pruzzenland“ zum Ergebnis, dass 
Ermland-Masuren heute – anders als 
Oberschlesien – als Grenzregion eher 
Beachtung in Schulbüchern findet. Ist 
Ermland-Masuren vielleicht gerade we-
gen des Fehlens einer großen deutschen 
Minderheit oder einer Autonomiebewe-
gung kein „politisch vermintes Terrain“ 
wie Oberschlesien?

Durchaus, denn das Problem beginnt 
dort, wo wir mit dichten Siedlungsge-
bieten von Minderheiten zu tun haben 
oder einem im Wandel begriffenen Re-
gionalbewusstsein mit vielen Identi-
tätsangeboten. Hier ist es psychologisch 
schwieriger.

Meine Kollegin Dr. Stephanie Zloch 
kam in ihrer Studie zum Ergebnis, dass 
das historische Ostpreußen in polni-
schen Schulbüchern nicht nur mittels 
nationaler Paradigmen erzählt wird, es 
kommen auch andere Topoi vor, z.B. 
Landschaft, Migrationen, Persönlichkei-
ten. Das macht die Narrative multipers-
pektivisch, öffnet den Blick auf dynami-
sche Entwicklungen. Das fehlt bei den 
Oberschlesien-Narrativen, die immer 
noch vereinnahmend wirken. Das bringt 
uns zu dem Schluss: ein psychologisches 
Hindernis, sich dieser Region zu nähern, 
stellen die aktuelle ethnische Vielfalt und 
der vitale Identitätswandel dar.

Dabei sind es auch emotionale 
Schwierigkeiten. Einmal sind es die 
heutigen Spieler Klose, Podolski, Boe-
nisch, Matuschyk & Co., die unabhängig 
von ihrem Nationaltrikot mit der Unter-
stützung oberschlesischer Fans rechnen 
können. Ein anderes Mal die Aussage 
von Jerzy Gorzelik, die Woiwodschaft 
Oppeln könne stolz darauf sein, dass 
Angehörige der deutschen Minderheit 
im hiesigen Regionalparlament ver-
treten sind, denn damit komme ihre 
Multiethnizität zum Ausdruck. Das alles 
verunsichert die Öffentlichkeit.

Sie betonen, dass Oberschlesien am 
ehesten in historischen Darstellungen 
wie etwa der mittelalterlichen deut-
schen Ostkolonisation vorkommt, ak-
tuelle Debatten jedoch ausgeblendet 
bleiben. Muss man da angesichts der 
Virulenz der nationalen Debatte nicht 
gerade unterstellen, Schulbuchautoren 
hätten kalte Füße?

Die Region kommt überwiegend in 
den historischen Perioden und Kon-
texten vor, denen eine zentralstaatlich 
definierte Bedeutung zugeschrieben 
wird. Starre Geschichtskonstruktionen 
werden zwar problematisiert, doch dies 
geschieht vor allem im Kontext deutlich 
älterer geschichtlicher Ereignisse – eben 
der deutschen Siedlungsgeschichte oder 
dem Problem der Grenzen und ethni-
scher Identitäten im Mittelalter. Je wei-
ter also ein Ereignis zurückliegt, umso 
kontroverser und multiperspektivischer 
werden einschlägige Schulbuchnarrative. 
Der Paradigmenwechsel von der Poli-
tikgeschichte zur Sozialgeschichte, wie 
er sich in polnischen Schulbüchern seit 
1989 abzeichnet, trifft für Oberschlesien 
nur bedingt zu. So erscheint die Region 
überwiegend als ein deutsch-polnischer 
oder polnisch-tschechischer Konflik-
traum, gelegentlich auch als Wirtschafts-
raum. Kaum allerdings als Kulturraum.

In Ihrem Projekt postulieren Sie 
„innovative Unterrichtsmaterialien“. 
Welche könnten das sein und was wäre 
an ihnen so „innovativ“?

Es handelt sich um internetbasierte 
Unterrichtsmodule. Sie sind ein Ange-
bot, das zwei grundsätzlichen Proble-
men entgegenkommt: des unterschied-
lichen Oberschlesiens in Polen und des 
in Deutschland. Im deutschen Diskurs 
steht selbst der Begriff „Oberschlesi-
en“ für eine abgeschlossene historische 
Epoche, während er in Polen in einem 
völlig anderen Kontext diskutiert wird. 
Hier gibt es seit 1989 – nicht ohne Kon-
troversen – eine dynamische Rekonst-
ruktion von Regionalbewusstsein, die 
Aufarbeitung und Vergegenwärtigung 
der vielfältigen Geschichte und Kultur, 
darunter auch der deutschen.

Das bringt konkrete didaktische Pro-
bleme mit sich: warum sollte das Inter-
esse an Oberschlesien einem Schüler in 
Deutschland, der selbst vielleicht türki-
sche Wurzeln hat, vermittelt werden? 
Warum ist es wichtig, Schüler in Polen 
mit diversen historischen Erzählungen 
vertraut zu machen? Aus einem Grund: 
früher oder später werden die heutigen 
Jugendlichen mit der Aufgabe konfron-
tiert, eigene Identität zu erweitern, um 
sich infolge von Arbeitsmigration und 
der zunehmend multiethnisch werden-
den Gesellschaft gesellschaftlich ein-

zubringen. Von dieser Fähigkeit wird 
nicht zuletzt der berufliche, sondern 
auch persönliche Erfolg abhängen. Da 
ist es Aufgabe der Bildungspolitik, auf 
Regionen zurückzugreifen, wo dies 
bereits Alltag ist, und wo die nationale 
Perspektive auf die Vergangenheit über-
wunden werden kann. Zweisprachige, 
in Kooperation mit dem Institut für 
Geschichte an der Universität Oppeln 
erstellte Module gehen im Sommer 2013 
online und stehen interessierten Lehrern 
in beiden Ländern zur Verfügung.

Prawie nie dostrzegany  
jako przestrzeń kulturowa 

Z Marcinem Wiatrem z Instytutu 
Międzynarodowych Badań nad Pod-
ręcznikami Szkolnymi im. Georga 
Eckerta w Brunszwiku rozmawia Till 
Scholtz-Knobloch

– W Pańskim opracowaniu naukowym 
zajął się Pan kwestią, jakie znaczenie 
przypisuje się w polskich podręcznikach 
szkolnych zjawisku wielokulturowości 
regionu Górnego Śląska. Brzmi to tak, 
jak gdyby podejrzewał Pan, że coś tu jest 
nie w porządku… 

– Wspomniane opracowanie można 
pojmować jako papierek lakmusowy, 
gdyż zostało ono poświęcone kwestiom: 
dlaczego o regionie górnośląskim do 
dziś prawie w ogóle nie mówi się w 
szkolnych podręcznikach? Podręcznik 
to medium autoryzowane przez pań-
stwo, podlegające wytycznym polityki 
oświatowej, stąd oddaje obraz tego, jak 
państwa narodowe postrzegają regiony, 
które wykraczają poza percepcję opartą 
wyłącznie na kryterium narodowym. 
Dzięki tym badaniom po raz pierwszy 
dysponujemy wiedzą o wizerunku Gór-
nego Śląska w polskich podręcznikach 
do historii wydanych już po 1989 roku. 

– Z dociekań, jakie Pan poczynił, 
wynika, że tematyka górnośląska to 
„mniej niż 1% narracji podręczniko-
wych”. Czym jest „narracja podręcz-
nikowa” i czy istnieją dane liczbowe, 
które pozwoliłyby stwierdzić, czy jest to 
dużo czy mało w porównaniu z innymi 
regionami?

– Chodzi głównie o teksty autorskie, 
ale także zdjęcia, grafiki itp., które moż-
na interpretować w sensie ilościowym, 
bowiem już sama częstość wzmiankowa-
nia poszczególnych zagadnień wskazuje 
na znaczenie, jakie im się generalnie 
przypisuje. Znacznie ważniejsza jest 
jednak ocena jakościowa – o czym się 
mówi, co się pomija, jakie podaje się 
uzasadnienia czy uwzględnia się inne 
punkty widzenia, zwłaszcza gdy mowa 
o zdarzeniach historycznych budzących 
kontrowersje. 

Górny Śląsk ma potencjał opowiada-
nia złożonej, kontrowersyjnej historii w 
sposób, który porusza serca młodych lu-
dzi. Podręczniki wydawane także w Pol-
sce dowodzą, że takie narracje są możli-
we. W odniesieniu do innych obszarów 

wieloetnicznych, będących w przeszłości 
przedmiotem równie gorących sporów, 
obserwujemy o wiele większe postępy. 
Nie jest to przypadkowe, niemniej for-
mułowanie na tej podstawie zarzutów 
mogłoby przynieść skutki odwrotne 
do zamierzonych. Myślę, że do zmiany 
tej sytuacji potrzeba przede wszystkim 
aktywności regionalnych elit. Pozytyw-
nego bodźca mógłby dostarczyć mający 
powstać podręcznik historii regionalnej 
Górnego Śląska. Elity z woj. opolskiego 
i śląskiego powinny jednak zmierzać do 
ściślejszego współdziałania w tym pro-
jekcie, zapraszając do współpracy także 
społeczność mniejszości niemieckiej. 

– Z równoległego opracowania pt. 
„Pruzzenland”, realizowanego także w 
Instytucie Georga Eckerta w Brunszwi-
ku, wynika, że w odniesieniu do regio-
nów pogranicza dzisiejsze podręczniki 
szkolne więcej uwagi aniżeli Górnemu 
Śląskowi poświęcają Warmii i Mazu-
rom. Czyżby było tak, że ten region w 
odróżnieniu od Górnego Śląska nie 
jest „terenem politycznie zaminowa-
nym” właśnie ze względu na brak du-
żej mniejszości niemieckiej bądź też 
ruchów autonomicznych?

– Tak właśnie jest. Problem zaczyna 
się w momencie, gdy mamy do czynienia 
z terenami zamieszkanymi przez zwarte 
skupiska mniejszości lub też społecz-
ności charakteryzujących się zmienną 
dynamiką rozwoju tożsamości regio-
nalnej, oferującej wiele opcji w zakresie 
identyfikacji. W takim przypadku sytu-
acja jest psychologicznie trudniejsza.

Moja koleżanka dr Stephanie Zloch 
doszła do wniosku, że polskie pod-
ręczniki opowiadają historyczne Prusy 
Wschodnie nie tylko przez pryzmat 
narodowych paradygmatów, lecz stop-
niowo sięgają także po inne motywy, 
np. krajobraz, migracje, znane postaci. 
Wszystko to czyni narrację wielowątko-
wą, umożliwia obserwację dynamicz-
nych procesów znamiennych dla regio-
nów pogranicza, czego z kolei brakuje w 
narracjach dotyczących Górnego Śląska. 
Jedną z psychologicznych przeszkód w 
zbliżeniu się do regionu stanowi jego 
aktualna, a nie tylko historyczna wielo-
etniczność w powiązaniu z witalnością 
przemian tożsamościowych. 

Rzecz utrudniają też kwestie natury 
emocjonalnej. Raz sprawa dotyczy dzi-
siejszego pokolenia piłkarzy: Klose, Po-
dolski, Boenisch czy Matuschyk, którzy 
niezależnie od reprezentowanych przez 
siebie barw narodowych mogą liczyć 
na wsparcie tutejszych kibiców. Kiedy 
indziej są to słowa lidera górnośląskich 
autonomistów Jerzego Gorzelika, iż wo-
jewództwo opolskie może być dumne z 
faktu, iż w tutejszym sejmiku zasiadają 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej, 
bo w ten sposób znajduje swój wyraz 
wieloetniczność tego regionu. 

– Podkreśla Pan, że Górny Śląsk po-
jawia się w opisach wydarzeń historycz-
nych, np. średniowiecznego osadnictwa 
niemieckiego na Wschodzie, natomiast 

bieżące debaty są pomijane milczeniem. 
Czy w obliczu debat dotyczących kwestii 
narodowych nie pojawia się podejrzenie, 
że autorzy podręczników mają pietra?

– Region pojawia się przeważnie w 
tych okresach historycznych i kontek-
stach, którym przypisuje się znaczenie 
narodowe z punktu widzenia centrum. 
Wprawdzie skostniałe konstrukcje hi-
storyczne odchodzą do lamusa, jednak 
dzieje się tak głównie w kontekście 
wydarzeń znacznie starszej daty. A za-
tem im bardziej odległe w czasie jest 
dane wydarzenie, tym narracje pod-
ręcznikowe są bardziej wielowątkowe, 
a dotychczasowe racje podawane w 
wątpliwość. Zmiana paradygmatu hi-
storii politycznej w kierunku historii 
społecznej, jaka charakteryzuje treści 
polskich podręczników wydanych już po 
1989 roku, niemal nie dotyczy Górnego 
Śląska. Ten region wciąż jawi się jako 
miejsce konfliktów niemiecko-polskich 
czy polsko-czeskich, czasem także jako 
przestrzeń gospodarcza, rzadko zaś jako 
przestrzeń kulturowa.

– W ramach realizowanego projektu 
badawczego zapowiada Pan opraco-
wanie „innowacyjnych materiałów 
dydaktycznych”. Jakie mogłyby to być 
materiały i na czym polegałaby ich 
„innowacyjność”?

– Chodzi o opracowanie modułów 
dydaktycznych w wersji internetowej. 
Będzie to propozycja wychodząca na-
przeciw potrzebie rozwiązania zasadni-
czych problemów różnej percepcji Gór-
nego Śląska w Polsce i w Niemczech. W 
dyskursie prowadzonym w Niemczech 
samo pojęcie „Górny Śląsk” oznacza 
zamkniętą epokę historyczną, podczas 
gdy w Polsce jest ono dyskutowane w 
zupełnie innym kontekście. Tutaj bo-
wiem od 1989 roku trwa dynamiczna 
rekonstrukcja tożsamości regionalnej. 
Towarzyszą jej kontrowersje, ale też 
przywracanie pamięci i uzmysławianie 
sobie miejsca różnorodności w historii 
i kulturze regionu, w tym i znaczenia 
kultury niemieckiej.

Niesie to ze sobą konkretne problemy 
dydaktyczne. Dlaczego bowiem wpa-
jać zainteresowanie Górnym Śląskiem 
uczniom w Niemczech, wśród których 
wielu ma na przykład korzenie tureckie? 
I dlaczego istotne jest, aby zapoznawać 
uczniów w Polsce z różnymi narracjami 
historycznymi? Z jednego powodu, a 
mianowicie: wcześniej czy później ci 
młodzi ludzie staną przed zadaniem po-
szerzenia własnej tożsamości. To będzie 
konieczne, jeśli zechcą zdefiniować wła-
sne miejsce w społeczeństwie zmieniają-
cym się na skutek migracji zarobkowej 
i postępującej wieloetniczności. Od 
umiejętności tej będą zależały między 
innymi perspektywy sukcesu nie tylko 
na gruncie zawodowym, lecz również 
prywatnym. Polityka oświatowa winna 
więc sięgać po doświadczenia regionów 
pogranicza kulturowego, gdzie scena-
riusz przyszłości jest już codziennością 
i gdzie dąży się do przezwyciężenia na-
rodowego punktu widzenia przeszłości. 
Latem tego roku dwujęzyczne moduły 
lekcyjne pojawią się w internecie. Po-
wstają we współpracy z Instytutem Hi-
storii Uniwersytetu Opolskiego i będą 
dostępne dla zainteresowanych nauczy-
cieli z obu krajów. q

  AKtuelleS  AKtuAlnoŚCi 

„Eliten aus den 
Woiwodschaften 
Oppeln und 
Schlesien sollten 
eine gemeinsame 
Strategie ins Auge 
fassen, die auch die 
deutsche Minderheit 
ins Boot holt.“

Verminter Kulturraum

Auswahl an Schulmaterialien, die nach der politischen Wende in oberschlesien zum einsatz kamen. Foto: Till Scholtz-Knobloch

Präsentation: Die Studie wird am 15. 
Februar im Polen-Institut Darmstadt 
präsentiert und wurde vom Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien gefördert. Sie entstand in Ko-
operation u.a. mit der TU Braunschweig 
und dem Haus der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit, hier insbesondere mit 
Beata Woźniak.

Prezentacja: Opracowanie zostanie 
zaprezentowane 15 lutego w siedzibie 
Instytutu ds. Polski w Darmstadt. Jego 
realizacja i publikacja była możliwa 
dzięki środkom przekazanym przez 
pełnomocnika rządu RFN ds. kultury i 
mediów. Powstało ono we współpracy 
m.in. z Politechniką w Brunszwiku oraz 
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
reprezentowanym zwłaszcza przez Be-
atę Woźniak.

Fortsetzung von S. 1
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Der Artikel „Schlesische Wurzeln“ 
über den neuen US-amerikani-

schen Außenminister John Kerry in 
Ausgabe 1085 hat hohe Wellen geschla-
gen und nun auch ein ganz konkretes 
Ergebnis gefunden.

Die Landsmannschaft der Oberschle-
sier hat mit Datum vom 10. Febru ar 
Glückwünsche und eine Einladung 
an Kerry ausgesprochen, in der es u.a. 
heißt: „Ihre Urgroßmutter wurde in der 
deutschen Stadt Oberglogau in Oberschle-
sien geboren (…) Bis zum heutigen Tag 
leben noch mehr als 150.000 Deutsche in 
ihrer angestammten Heimat in der heu-
tigen Republik Polen (…). Nach mehr als 
20 Jahren in Freiheit gibt es jedoch leider 
immer noch kaum öffentliche Schulen, die 
die Deutsche Volksgruppe mit einer Aus-
bildung in ihrer Muttersprache versorgen. 
Deutsch wird lediglich als Fremdsprache 
gelehrt, meist nur mit drei Stunden in der 
Woche. Sicherlich, die Rechtslage auf dem 
Papier, der Minderheitenschutz und der 
Deutsch-Polnische Vertrag über Freund-
schaft und gute nachbarliche Beziehungen 
sind ausgezeichnet. Aber es gibt kaum 
nachhaltige Kräfte, die die Umsetzung der 
Rechte auf polnischer Seite kontrollieren. 
So gibt es bis heute keine Unterstützung 
für ein deutschsprachiges Schulsystem 
(…) Sehr geehrter Herr Kerry, sollten Sie 
jemals als US-Außenminister eine Reise 
nach Polen planen, würden wir Sie sehr 
herzlich bitten, Ihre Aufmerksamkeit 
auch nach Oberschlesien und auf die 
Deutsche Volksgruppe zu lenken.“

Ratingen: List do ministra spraw 
zagranicznych USA –  
Skierowanie uwagi na Górny Śląsk 

Artykuł pt. „Schlesische Wurzeln” 
(Śląskie korzenie) traktujący o no-

wym ministrze spraw zagranicznych rzą-
du USA, Johnie Kerrym, zamieszczony 
w wydaniu nr 1085, odbił się głośnym 
echem, wywołując bardzo konkretny 
rezultat.

Władze Ziomkostwa Górnoślązaków 
w liście z datą 10 lutego wystosowały 
pod adresem Kerry’ego gratulacje oraz 
zaproszenie, w którym czytamy m.in.: 
„Pańska prababka urodziła się w niemiec-
kim mieście Oberglogau na Górnym Ślą-
sku (…). Po dziś dzień w odziedziczonej 
po przodkach ziemi położonej w dzisiej-

szej Rzeczpospolitej Polskiej żyje ponad 
150 000 Niemców. (…) Niestety, po ponad 
20 latach wolności wciąż jednak prawie 
nie ma publicznych szkół, które zadbały-
by o kształcenie społeczności mniejszości 
niemieckiej w języku ojczystym. Język nie-
miecki jest nauczany jedynie jako język 
obcy, przeważnie w wymiarze tylko trzech 
godzin w tygodniu. Owszem, sytuacja 
prawna istniejąca na papierze, przepisy 
o ochronie praw mniejszości oraz fakt 
zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o 
przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach 
zasługują na wyróżnienie. Niemniej pra-
wie nie ma długofalowych mechanizmów 
kontroli nad wdrażaniem wspomnianych 
praw po stronie polskiej. Do dziś na przy-
kład brak jest wsparcia, jeżeli chodzi o 
stworzenie niemieckojęzycznego systemu 
szkolnictwa. (…) Szanowny Panie Kerry, 
gdyby kiedykolwiek powziął Pan zamiar 
przyjazdu do Polski w charakterze mini-
stra spraw zagranicznych USA, serdecznie 
prosilibyśmy Pana o skierowanie uwagi 
także na sprawy Górnego Śląska i tamtej-
szej społeczności mniejszości niemieckiej”.

S-K
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Secretary of State 
Mr. John F. Kerry 
U.S. Department of State 
2201 C Street NW 
Washington, DC 20520 
USA 

 
 

Ratingen, 10 February 2013 

 
 

 
Your Honourable Secretary Kerry: 
 
In the name of the head of the German Federal Homeland Society of Upper Silesians 
(Landsmannschaft der Oberschlesier, LdO) I wish to congratulate you on the assumption of 
your position with our best wishes for your new engagement. We of course wish you good luck 
and Godspeed for your forthcoming endeavors in the national service of the USA. 
 
You might wonder why you would receive a missive from us? The reasons lie in your 
background as we well know about your family tree: your great grandmother was born in the 
German town of Oberglogau in the Oberschlesien region of Germany (Upper Silesia). Your 
grandfather Kerry (Kohn) was born in Bennisch in the region of Mährisch-Schlesien (Moravian 
Silesia). Your family roots emanate from our same shared ancestral region. 
 
As a consequence of the ending of the war in 1945 the German majority in both regions was 
expelled and/or forced out from their homeland of many centuries duration. To commemorate 
this tragedy and to rectify this injustice in a modern context our homeland association was 
founded and flourished in a free Germany. Even up to today at least 150,000 people of 
German descent live in what is now the Republic of Poland. To assist the living situation of our 
compatriots in the former homeland we now concentrate on German-Polish partnership. We 
find it untenable, nonetheless for example, that more than 20 years after freedom came to 
Poland that there are still no public schools providing an education in the original German 
tongue for those of German descent who want and demand it for their offspring! German 
taught as a foreign language in just three hours a week is not a sound basis for those of 
German descent who demand and yearn for the full recognition of their minority educational 
rights in the Republic of Poland. Although the technical basis is not missing within Poland as 
far as treaties and agreements between the German and the Polish side go, their literal 
actualization has not been forthcoming as we would wish. We seem to lack the power to 
convince the Polish government to really support the demanded German language school 
system yearned for by our remaining German minority in the former homeland. Obviously we 

Ratingen: Brief an den US-Außenminister

Aufmerksamkeit auf Oberschlesien

John Kerry  Foto: Stlphotog, wikipedia

Jubiläum: Befeiungskriege

„Marschall  
Vorwärts“

In der Ausgabe 1085 bzw. dem Artikel 
über das 200-jährige Jubiläum der Be-

freiungskriege (S. 11) kam die Sprache 
natürlich auch auf Generalfeldmarschall 
Gebhard Leberecht von Blücher, den 
man im Volksmund „Marschall Vor-
wärts“ nannte.

Ich darf hierzu an eine Redensart 
erinnern, die nicht nur in Schlesien, 
sondern in ganz Preußen, wenn nicht 
in ganz Deutschland gängig war. Man 
sagte oft „Wie Blücher“ und verwies 
damit auf einen Menschen der schnell 
und tüchtig war.

Insbesondere möchte ich aber noch 
ein Foto vom Innenraum des verwahr-
losten bzw. geschändeten Mausoleums 
in Krieblowitz bei Kanth nahe Bres-
laus beisteuern. Welch ein Aufschrei 
würde wohl in Polen erschallen, wenn 
die Grabstätte Tadeusz Kościuszkos in 
Deutschland läge und von den Deut-
schen in so einen Zustand gebracht 
wäre? Beide leisteten doch ähnliche 
Taten, jeder für sein Vaterland.

Johannes Golawski 

Die Spitze des Mausoleums mit verunstaltetem Relief

innenraum mit aufgeschlagenem Boden
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i warto tak samo traktować górną część 
tej rzeki, bo ma ona ogromne znaczenie 
dla gospodarki Opolszczyzny i całego 
Górnego Śląska.

Też ważne
Tematu Odry dotyczy też turystyka 

wodna, która jest ważną częścią gospo-
darki i powinna być efektywniej wyko-
rzystana także na terenie woj. opolskie-
go. Wzorem może być transgraniczny 
projekt realizowany przez kilka polskich 
miast na wysokości środkowej części 
Odry i w górę oraz po stronie niemiec-
kiej. Tam w miasteczkach wybudowano 
już mariny i wkrótce ruszy turystyczny 
transport wodny, który nie tylko bę-
dzie dużą atrakcją, ale też konkretną 
działalnością gospodarczą przynoszącą 
wymierne zyski.

Wirtschaft: Comeback für „Oder 2006“ – 
Fortschritt erkennbar, aber...

Auf das Thema „Programm für die 
Oder 2006“ ist das Wochenblatt be-

reits mehrmals ausführlich eingegangen. 
Vergangene Woche machte das Vor-
haben im polnischen Parlament nach 
Verlesung eines entsprechenden Lage-
berichts erneut die Runde.

„Ich beobachte seit Jahren die Ent-
wicklung um das ,Programm für die 
Oder 2006’ und kann insbesondere für 
die Jahre 2011 und 2012 eine deutliche 
Beschleunigung bei der Umsetzung kon-

statieren. Der Lagebericht ist meines 
Erachtens ganz gut. Für einen Außenste-
henden mag allerdings die Benennung 
des Programms sicher etwas ärgerlich 
sein, da hierbei die Verzögerungen 
angesichts der ursprünglich geplanten 
Umsetzung bis 2006 nur zu offenkundig 
werden“, sagt der Abgeordnete Ryszard 
Galla von der deutschen Minderheit.

Wichtige Aufgaben zu Ende bringen 
Die ursprüngliche Programm-Dead-

line 2006 konnte aus technischen und 
organisatorischen Gründen – keine 
straffe Vorbereitung und keine transpa-
rente Finanzierung der Einzelmaßnah-
men – in der Praxis nicht eingehalten 
werden. So gehören zur Umsetzung der 

Programmaufgaben mehrere Finan-
zierungsquellen, darunter der Staats-
haushalt, EU-Mittel und Gelder der 
Europäischen Investmentbank. „Seit 
2011 haben die Arbeiten im Rahmen 
des Programms allerdings tatsächlich an 
Tempo zugenommen. Eine Bestätigung 
dafür ist das gewaltige Teilprojekt Was-
serknoten Breslau Anfang 2012. Gegen 
Ende 2012 konnte zudem anhand einer 
kompletten Dokumentation die Bau-
ausschreibung für das Speicherbecken 
Ratibor beginnen“, so Ryszard Galla. Die 
beiden genannten Aufgaben sind für den 
oberen Flusslauf der Oder von großer 
Bedeutung. Um ein Speicherbecken 
bei Ratibor bemüht man sich übrigens 
schon seit vielen Jahren, aber immer 

wieder gab es Gegenwind. In der Zwi-
schenzeit musste auch ein Spezialgesetz 
her, um eine zügige Vorbereitung öffent-
licher Zweckinvestitionen zu ermögli-
chen. Das Ratiborer Speicherbecken ist 
eine davon. Der Bauauftragnehmer soll 
noch im ersten Quartal dieses Jahres 
feststehen. „Im Jahr 2013 erwartet uns 
somit der Abschluss zweier Großauf-
gaben mit enormem Einfluss auf die 
Sicherheit im Großraum Breslau und 
in Teilen der Region von Ratibor über 
Kandrzin-Cosel, Krappitz, Oppeln usw.“, 
berichtet Galla. Im Übrigen sei man jetzt 
dabei, das Programm zu aktualisieren. 
Die neue Fassung werde die Bedarfslage 
rund um die Oder komplett berück-
sichtigen und einen Fahrplan festlegen. 

Neue Qualität 
Die Aktualisierung soll noch dieses 

Jahr perfekt sein. Bewerkstelligt wird 
sie vom niederschlesischen Woiwoden 
als dem Beauftragten für das Programm 
Oder 2006 unter Mitwirkung der Mar-
schälle und Woiwoden aus den Woi-
wodschaften Oppeln, Niederschlesien, 
Lebus, Großpolen und Westpommern. 
Danach bekommt das Programm eine 
neue Qualität. Zu denken wäre dabei 
allerdings vielleicht an eine Umbenen-
nung, da die Umsetzung ja sogar bis 
2016 dauern könnte. Das Wichtigste 
dabei ist aber auf jeden Fall der frist- 
und aufgabenmäßige Update. „Die jet-
zigen Fristen und Aufgaben werden also 
mit einbezogen und dabei neue für die 
kommenden Jahre hinzugefügt. Und 

zwar in dem Maße, wie es die sicher-
gestellten Finanzen erlauben. Uns steht 
also eine ganz ernsthafte Diskussion ins 
Haus, bei der aufseiten der kommuna-
len Selbstverwaltungen Aktivität und 
Eigeninitiative gefragt sind, um allen 
Gegebenheiten Rechnung tragen zu 
können“, betont Ryszard Galla und er-
gänzt: „Neben der Hochwassersicherheit 
ist es auch wichtig, das Wirtschafts- und 
Transportpotenzial der Oder zu nutzen. 
Ein gutes Beispiel ist hier der untere 
Flusslauf, der an Deutschland angrenzt. 
Dort macht man eine ganze Menge, um 
die Schiffbarkeit zu verbessern, und es 
würde sich lohnen, auch den oberen 
Oderlauf so zu betrachten, da er ja von 
großer Bedeutung für die Wirtschaft 
des Oppelner Landes und des gesamten 
Oberschlesiens ist.

Auch wichtig 
Am Thema Oder hängt natürlich auch 

die Wassertouristik. Diese müsste als 
ein wichtiger Teil der Wirtschaft auch 
in der Oppelner Region effektiver vor-
angebracht werden. Beispielhaft dafür 
ist ein grenzüberschreitendes Projekt, 
das derzeit von mehreren polnischen 
Städten auf Höhe der Mittel-Oder und 
flussaufwärts sowie auf deutscher Sei-
te verwirklicht wird. Dort hat man in 
Kleinstädten bereits Marinas gebaut und 
in Kürze startet dort ein touristischer 
Wasserverkehr, der nicht nur als Attrak-
tion gedacht ist, sondern auch als eine 
gewinnbringende Wirtschaftsaktivität.

Krzysztof Świerc

Widoczny postęp, ale...
Dokończenie ze str. 1

Wystawa jest efektem wspólnej pracy 
Muzeum z Domem Współpracy 

Polsko-Niemieckiej, który wydatnie po-
mógł w realizacji tego przedsięwzięcia. 
– Po raz kolejny się okazało, że potrzeba 
jest matką wynalazków. Kiedy chcieliśmy 
zrealizować ten pomysł, zdaliśmy sobie 
sprawę, że musi się on oprzeć na finan-
sach, bo nie ma wystawy, którą można 
zrobić za darmo. Okazało się jednak, że 
nie dostaliśmy wystarczających środków 

na realizację tej wystawy i pojawiła się 
obawa o to, że ucieknie nam ciekawy 
pomysł – twierdzi dyr. Muzeum Śląska 
Opolskiego Urszula Zajączkowska. – 
Dlatego podjęliśmy decyzję o szukaniu 
pomocy i na szczęście wpadliśmy na po-
mysł, że skoro chcemy pokazać mniej-
szość niemiecką, to może pomoże nam 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. I 
nie pomyliliśmy się. Otrzymaliśmy duże 
wsparcie, za co jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni, a przy okazji projekt ten pokazał, że 
możemy wspólnie zrobić coś dobrego i 
na pewno nie będzie to ostatnie takie 
przedsięwzięcie. Cieszę się również, że 
w najważniejszym momencie, który wy-
magał zdecydowanych działań, dyrektor 
DWPN Rafał Bartek podjął konkretne 
decyzje i dzięki temu udało się tę wy-
stawę zrealizować. Mam nadzieję, że 
przyniesie ona pożądany efekt, zadowoli 
wszystkie strony i pozwoli rozmawiać o 
tej historii, by wszyscy partnerzy odbie-
rali na tej samej fali.

Wywiad z Urszulą Zajączkowską 
opublikujemy w następnym wydaniu 
„Wochenblatt.pl”.

Krzysztof Świerc

Wystawa: O mniejszościach w Muzeum Śląska Opolskiego

Podziękowania dla DWPN

Od środy (13.02.2013 r.) Muzeum 
Śląska Opolskiego prezentuje wysta-
wę zatytułowaną „Po plebiscycie na 
Górnym Śląsku. Polska i niemiecka 
mniejszość narodowa w Prowincji 
Górnośląskiej i województwie ślą-
skim 1922–1939”, na której można 
zobaczyć bogate zbiory dokumen-
tów, prasy śląskiej, listów, odznak, 
medali, wydawnictw, fotografii, 
sztandarów, druków propagando-
wych i szereg innych eksponatów. 

urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska opolskiego Foto: archiwum

Główne inwestycje Programu dla odry 2006 na Dolnym Śląsku, w woj. opolskim i śląskim. na zielono inwestycje 
oddane, na pomarańczowo - będące w realizacji, na żółto - planowane. Foto: www.programodra.pl


