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Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z ogromną przyjemnością przesyłam na Państwa ręce elektroniczną wersję 
najnowszej publikacji Archiwum Państwowego w Opolu „Wybieram Polskę! 
Materiały edukacyjne wydane z okazji 100-lecia Związku Polaków w Niemczech”.

Opracowany materiał archiwalny, dokumentujący działalność mniejszości 
polskiej na Śląsku w okresie międzywojennym,  uzupełniają dwa scenariusze lekcji: 
„Nie będzie wydawane żadne ograniczenie...”. Sytuacja mniejszości polskiej na 
Górnym Śląsku 1922-1939 oraz „Jesteśmy Polakami”. Związek Polaków 
w Niemczech – jego działalność i znaczenie dla mniejszości polskiej przed II wojną 
światową. Lekcje te ukazują odmienną sytuację prawną żyjącej na Górnym Śląsku 
ludności, chronionej na podstawie postanowień Konwencji Genewskiej z 15 maja 
1922 roku, od sytuacji Polaków zamieszkujących pozostałe tereny Niemiec.
 Przygotowane scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach historii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach zajęć z przedmiotu pn. historia 
i teraźniejszość. Poruszane tematy praw mniejszości narodowych mogą też być 
prezentowane uczniom na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz 
historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej. Uwzględniając specyfikę 
zespołu nauczyciel może wybierać karty pracy i modyfikować założenia scenariuszy.

Publikacja dostępna jest również na naszej stronie internetowej 
www.opole.ap.gov.pl

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich na 
lekcjach (zał. 1).

Zapraszam również do udziału w konkursach, które przygotowaliśmy dla 
uczniów wszystkich klas.

Konkurs plastyczny „Ilustracja do wiersza Marii Konopnickiej Co ja wyczytam 
w książeczce” przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4. Jego celem jest zapoznanie 
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z elementami historii regionalnej, poprzez lekturę wiersza zamieszczonego 
w „Małym Polaku w Niemczech”, czasopiśmie redagowanym specjalnie dla dzieci 
zamieszkujących dawniej na Śląsku oraz włączenie się w obchody 180. rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej, którą Sejm RP ustanowił patronką 2022 r.

Konkurs plastyczny „Okładka czasopisma”, który polega na wykonaniu 
okładki do pierwszego numeru „Małego Polaka w Niemczech” z 1925 r.  (pierwsze 
numery pisma ukazywały się bez kolorowej okładki)  skierowany jest do uczniów  
klas 5-8.

Przedmiotem trzeciego konkursu, przygotowanego dla uczniów klas 1-6, jest 
sporządzenie nagrania audio-video zawierającego recytację wiersza Marii 
Konopnickiej „Co ja wyczytam w książeczce”.   

Dla laureatów przygotowaliśmy nagrody rzeczowe.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Mirosław Lenart
Dyrektor Archiwum

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki:
1. Materiały edukacyjne
2. – 4. Regulaminy konkursów
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