
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śląsk – moja ojczyzna  
Schleisen – das ist mein 

Heimat 
 

Dla mnie pojęcie 
ojczyzny jest bliskie pojęciu 
ojcowizny. Uważam się za 
Ślązaczkę o korzeniach nie-
mieckich – tak na prośbę o 
określenie się odpowiada Dag-
mara Mientus – Przewodni-
cząca koła Związku Młodzie-
żowego Mniejszości Niemiec-
kiej w Raszowej oraz Członek 
Zarządu Krajowego Związku 
(BJDM). Spora część mojej 
rodziny mieszka na terenie 
Niemiec, ja jednak lubię swoją 
wieś i chciałabym tu zostać – 
dodaje. W Raszowej mieszka 
od urodzenia. Po maturze 
rozpoczęła studia w Poznaniu, 
jednak, po stwierdzeniu, że 
niezbyt jej to odpowiada, 
postanowiła zmienić zarówno 
kierunek jak i uczelnię. Przy-
gotowuje się, by kontynuować 
naukę na Uniwersytecie Opol-
skim od nowego roku akade-
mickiego. Utworzenie koła 
było inicjatywą oddolną grupy 
- początkowo - 7 osób (obec-
nie jest ich 15.) Warunkiem 
wstąpienia do koła jest jedynie 
chęć wspólnego działania. Nie 
jest obowiązkowa znajomość 
języka, bo wiadomo, że nie we 
wszystkich rodzinach znajo-
mość tę młodsze pokolenie 
posiada. Jedyne ograniczenie 
to granica wieku.  

W naszej organizacji 
koła terenowe cieszą się dużą 
autonomią - wyjaśnia dalej 
Dagmara. Zarząd Główny, któ-
ry ma swoją siedzibę w Opolu, 
sprawuje opiekę merytoryczną, 
koordynuje przedsięwzięcia o 
charakterze ponadlokalnym, 
wspomaga. W cele statutowe 
wpisane jest wspomaganie 
młodych ludzi w rozwoju, na-
uka języka, kultywowanie oby-
czaju oraz akcje charytatywne.  

Koła mogą ze sobą współ-
pracować, ale mogą się też 
skupić wyłącznie na działa-
niach „wsobnych”. Raszowska 
młodzież wybrała opcję 
współpracy i poszukiwania 
sojuszników. Współdziałają z 
kołem w Izbicku, podczas 
wizyty w Opolu gości z Dolnej 
Frankonii poczyniono pierw-
sze kroki wiodące do nawią-
zania współpracy z organizac-
jami pozarządowymi z terenu 
Niemiec. W przyszłości może 
to zaowocować wymianą mło-
dzieży.  

 
Dla Dagmary i jej ko-

legów ważne jest to, że dzia-
łalność w Związku sprzyja 
rozwojowi osobistemu. Wiele 
dało jej uczestnictwo w szko-
leniach takich jak: liderów grup 
młodzieżowych, multipli-
katorów czy też szkolenia z 
zakresu reklamy i komuniko-
wania się z mediami. Wkrótce 
odbędzie się organizowana 
przez Zarząd Krajowy konfe-
rencja młodzieżowa poprze-
dzona warsztatami, ogłoszono 
tez konkurs na warsztaty 
własnego pomysłu.  

Oprócz korzystania z 
możliwości uczestniczenia w 
akcjach organizowanych przez 
ZG, takich jak np. „Wielkie 
ślizganie” (akcja na rzecz 
dzieci z której dochód prze-
znaczony był dla Domów 
Dziecka) i inne akcje charyta-
tywne, raszowskie koło BJDM 
włącza się aktywnie we współ-
pracę ze Stowarzyszeniem 
„PRO LIBERIS SILESIAE” 
oraz innymi miejscowymi 
partnerami. Organizuje także 
korepetycje z języka niemiec-
kiego dla dzieci, wieczory 
filmowe, organizowanie jar-
marków bożonarodzeniowych 
itp.  

Nie dziwi zatem, że 
podczas Gali Związku Mło-
dzieżowego Mniejszości Nie-
mieckiej zorganizowanej przez 
ZG Koło Raszowa zostało 
ogłoszone najaktywniejszym 
kołem 2012 roku, zaś jego 
Przewodnicząca Dagmara 
Mientus otrzymała statuetkę 
„ Odkrycie roku 2012”.  

 
Dagmarze oraz jej 

koleżankom i kolegom z koła 
mniejszości w Raszowej ser-
decznie gratulujemy! 

Dni Kultury Śląskiej  
19-21.04.2013  
w Ratyzbonie 
(Regensburg) 

 
W czwartek wieczo-

rem, 18.04.2013, wyruszył na 
Dni Kultury Śląskiej do 
Ratyzbony (Regensburg) auto-
bus z kapelą dętą z Wielowsi 
pod kierownictwem 82-letnie-
go pana Ericha Sobola oraz z 
grupą taneczną WAL-NAK 
pod kierownictwem pani Wal-
traudy Salli, Oswalda Salli i 
Krystyny Passon. Obydwa ze-
społy zostały zaproszone przez 
panią Helgę Pawelke, urodzo-
ną we Wrocławiu organizator-
ką Dni Kultury Śląskiej.  W 
piątek przed południem 
uczestnicy przybyli do schro-
niska młodzieżowego Ihrler-
stein koło Kelheim. Potem 
pojechali dalej do Ratyzbony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W starym ratuszu 

grupy zostały powitane szam-
panem przez  burmistrza Jo-
achima Wolberga. Pan bur-
mistrz podkreślił,  duży wkład 
jaki wnieśli Ślązacy w odbu-
dowę gospodarki i kultury 
Ratyzbony i całej Bawarii. 
Historię grupy tanecznej WAL-
NAK przedstawiła obe-cnym 
tancerka Elisabeth Kam-pa, 
natomiast Oswald Salla 
opowiedział o działalności 
niemieckiej mniejszości w ko-
le  Walidrogi i gminie Tarnów 
Op. Następnie muzycy kapeli 
dętej na Kohlenmarkt dali 
koncert na wolnym powietrzu, 
zaś grupa taneczna WAL-NAK 
pokazała śląskie tańce. 
Wieczorem odbyły się jeszcze 
próby na sobotni „Heimat-
nachmittag”.  

Z powodu złej pogo-
dy, planowany na sobotę kon-
cert na Neupfarrplatz musiał 
niestety zostać odwołany. Po 
południu, w uroczyście przy-
strojonej Sali Antoniusa w Ra-
tyzbonie, odbył się tradycyjny 
„Heimatnachmittag”. Po powi-
taniu przez ratyzbońskiego 
głównego burmistrza Schai-
dingera, orkiestra dęta z Wie-
lowsi zagrała znane ojczyste 
melodie, zaś grupa taneczna 
WAL-NAK zachwyciła gości 
śląskimi strojami i tańcami 
ludowymi.  Znane na całym 
świecie Regensburger Dom-
spatzen pod kierownictwem 
pana Karlheinza Liebla zaś-
piewały - jak na wszystkich 
Dniach Kultury Śląskiej od 
roku 1989 - śląskie piosenki. W 
niedzielę muzycy i tancerze 
wyruszyli na Mszę św. do 
kościoła parafialnego św. 
Michała w Neutraubling koło  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratyzbony. 

Orkiestra zagrała 
Mszę Schuberta a grupa ta-
neczna przedstawiła w koś-
ciele taniec ze świecami. Po 
mszy, na placu kościelnym, 
kapela zagrała dla uczestników 
jeszcze kilka utworów. Polscy 
goście udali się później  do sali 
parafialnej w Neutraubling, 
gdzie zostali powitani przez 
przewodniczącego Śląskiego 
Ziomkostwa Koła Neutraub-
ling. Pochodzący z Tarnowa 
Opolskiego Joachim Kroll, 
razem z kilkoma pomocnikami 
przygotował salę i  poczęstu-
nek. Po posiłku wielowiejscy 
orkiestranci pięknie zagrali ,ku 
zachwytowi słuchaczy. Tance-
rze  zachwycili  barwnymi 
strojami i ciekawymi choreo-
grafiami, a zachwyceni widzo-
wie bili gromkie brawa i dali 

się zaprosić do wspólnego 
tańca.   
                Czas pobytu dobiegł 
końca, toteż po serdecznych 
pożegnaniach trzeba było 
wyruszyć w podróż powrotną. 
 
Na podstawie relacji Gudrun 
Pregler-Kroll   
Tłumaczenia i skrótu dokonała 
Waltrauda Salla 
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