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Kleinen Bühne, wo die Grundschulkin-
der auftreten, dominieren Prinzessinnen, 
edle Ritter, Feen und Fabelwesen. Auf 
der Bühne im Erdgeschoss gibt es neben 
den sieben Zwergen auch schon mal die 
eine oder andere Break-dance Einlage. 
Die Jury hat keine Langeweile, denn das 
Bühnenbild verändert sich in Rekordge-
schwindigkeit. „Jede Gruppe hat ein paar 
Minuten Zeit um sich vorzubereiten, 
und die Aufführung selbst darf nicht 
länger als 15 Minuten dauern. Natürlich 
soll sie komplett auf Deutsch vorbereitet 
sein“, betont Patrycja Karpińska von der 
SKGD. Besonders die erste Vorausset-
zung macht Beata Smyrek, der Deutsch-
lehrerin vom Öffentlichen Gymnasium 
in Bodland, zu schaffen. „Wir werden 
eine Weihnachtsgeschichte aufführen, 
und unser Stück dauert immer so um die 
zwei, drei Minuten länger als die vorge-
gebene Zeit. Aber ich glaube, dass wir es 
schaffen. Wir haben uns gut vorbereitet“, 
sagt Beata Smyrek, die eine 12-Personen-
Theatergruppe nach Oppeln mitgebracht 
hat. Neben den Bodländern nehmen am 
Festival auch Theatergruppen aus Kom-
prachtschütz, Dobrau, Groß Strehlitz, 
Rosenberg, Guttentag, Oppeln und an-
deren Ortschaften der Woiwodschaft teil. 
Insgesamt haben sich zum Wettbewerb 
25 Schulen angemeldet. 

„Schöne Bescherung“ für alle
Das Festival dauerte den ganzen Tag. 

Am Ende haben die Jury in der Kategorie 
Grundschule zwei Theatergruppen über-
zeugt: aus der Grundschule Nakel (mit 
dem Stück „Frau Holle“ - ein Spiel nach 
dem Märchen der Brüder Grimm) und 
die Grundschule Kolonnowska (mit dem 
Stück „Mission Mars“). Zweite wurde die 
Grundschule aus Proskau und dritte die 
Grundschule aus Koselwitz. In der Kate-
gorie Gymnasium und Lyzeum gewann 
der Schulverband aus Oberglogau mit 
der Aufführung „Schöne Bescherung“. 
Platz zwei erreichte das Öffentliche 
Gymnasium aus Klein Strehlitz und 
den dritten Rang bekam das Gymna-
sium aus Groß Strehlitz. Die Gewinner 

in der Kategorie Grundschule erhielten 
neben Statuetten und Diplomen eine 
Einladung zur Aufführung „Tiere des 
Doktor Dolittle“. Anschließend werden 
sie an einer Theaterstunde teilnehmen. 
Die Gymnasiasten dagegen werden sich 
das Stück „Shakespeare’s Sturm“ ansehen. 
Beide Aufführungen werden im Oppel-
ner Puppentheater gezeigt. 

*

Jest godz. 9.00. W Teatrze im. Jana Ko-
chanowskiego robi się gorąca atmos-

fera. Grupa dzieci pośpiesznie ustawia 
scenografię, inna grupa się przebiera, 
trzecia dopiero co przyszła. „Tu panuje 
kompletny chaos!” – lamentuje jedna 
z pracownic teatru. Czegoś takiego tu-
taj jeszcze nie było. Bo jest to pierwszy 
Festiwal Małych Form Teatralnych w 
Języku Niemieckim. 

Niełatwo złapać organizatorkę festi-
walu Zuzannę Donath-Kasiurę z referatu 
ds. kultury Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Niemców na Śląsku Opolskim, 
która biega tu i tam, między małą sceną 
i sceną na parterze. – To dosyć duże wy-
zwanie pod względem organizacyjnym. 
Zdecydowaliśmy się przeprowadzić fe-
stiwal jednocześnie na dwóch scenach 
Teatru im. Jana Kochanowskiego. Na 
małej scenie występują grupy teatralne 
ze szkół podstawowych, a na scenie na 
parterze – gimnazjaliści i licealiści – wy-
jaśnia Zuzanna Donath-Kasiura.

Nie zabrakło też breakdance’a
Program grup teatralnych obejmuje 

historie współczesne, takie jak „Oliver 
Twist”, i znane baśnie, jak „Królewna 
Śnieżka”. Na małej scenie, na której wy-
stępowały dzieci ze szkół podstawowych, 
dominowały księżniczki, prawdziwi ry-
cerze, wróżki i inne bajkowe postaci. 
Natomiast na scenie na parterze prócz 
siedmiu krasnoludków zobaczyć można 
było także grupy tańczące breakdance. 
Jury bynajmniej się nie nudziło. Sce-
nografia zmieniała się w zadziwiają-
cym tempie. – Każda grupa ma kilka 
minut na przygotowanie się, a samo 
przedstawienie nie może trwać dłużej 
niż 15 minut. Oczywiście powinno być 
ono przygotowane w języku niemiec-

kim – podkreśla Patrycja Karpińska z 
TSKN-u. Beacie Smyrek, nauczycielce 
niemieckiego z Publicznego Gimnazjum 
w Bogacicy, spełnienie tego pierwszego 
założenia przyszło z wielką trudnością: 
– Wystawimy „Opowieść wigilijną”, na-
sza sztuka zawsze trwa dwie, trzy mi-
nuty dłużej niż założony czas trwania. 
Ale myślę, że damy radę. Dobrze się 
przygotowaliśmy – mówi pani Beata, 
która przyjechała z 12-osobową grupą 
teatralną. Oprócz uczniów z Bogacicy 
w festiwalu wzięły udział także grupy 
teatralne z Komprachcic, Dobrej, Strze-
lec Opolskich, Olesna, Dobrodzienia, 
Opola oraz wielu innych miejscowości 

województwa. W sumie do udziału w 
festiwalu zgłosiło się 25 szkół.

„Schöne Bescherung”  
dla wszystkich

Festiwal trwał cały dzień. W kategorii 
„szkoła podstawowa” jury przekonały do 
siebie dwie grupy teatralne: ze Szkoły 
Podstawowej w Nakle (ze sztuką „Frau 
Holle – ein Spiel nach dem Märchen der 
Brüder Grimm”) oraz Szkoła Podstawo-
wa w Kolonowskiem (ze sztuką „Mission 
Mars”). Na drugim miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa z Prószkowa, 
trzecie miejsce zajęła natomiast Szkoła 
Podstawowa z Kozłowic. W kategorii 

„gimnazjum i liceum” zwyciężył Zespół 
Szkół Głogówek z przedstawieniem pt. 
„Schöne Bescherung”. Drugie miejsce 
zajęło Publiczne Gimnazjum ze Strzele-
czek, a trzecie – Publiczne Gimnazjum 
w Strzelcach Opolskich. Zwycięzcy w 
kategorii „szkoła podstawowa” oprócz 
statuetek otrzymali dyplomy oraz za-
proszenia na przedstawienie „Zwierzę-
ta doktora Dolittle”. Na koniec wezmą 
udział w godzinie teatralnej. Gimna-
zjaliści natomiast będą mogli zobaczyć 
sztukę „Burza Szekspira”. Oba przedsta-
wienia odbędą się w Opolskim Teatrze 
Lalki i Aktora.

Anna Durecka

Die Bühne gehörte den Schülern

Zuzanna Donath-Kasiura von der SKGD überreicht ein Diplom und eine Statuette an die Theatergruppe aus der Grundschule in Bodland Foto: Krzysztof Świderski
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z Schon seit ein paar jahren wird in der 
Grundschule in Ziemiecice der Martinstag 
gefeiert. Die Schüler und Lehrer pflegen 
gerne diese deutsche Tradition. Dieses jahr 
versammelten sich alle Bewohner der Ge-
meinde Ziemiecice am 12. november in der 
Kirche. Während der Messe fand die Auffüh-
rung über den heiligen Martin, dargeboten 
von den Grundschulkindern aus Przezchlebie, 
statt. Anschließend nahmen alle an einem 
Straßenumzug teil. Den Weg beleuchteten 
die Kinder mit bunten Laternen und sangen 
dabei Lieder. Zum Schluss begaben sich alle 
zu einem Weihnachtsmarkt in Ziemiecice. Die 
Gesamteinnahme der verkauften Waren ist 
für Medikamente und für die Rehabilitation 
kranker Kinder bestimmt.

z Die deutsche Kinowoche, die vom deut-
schen Konsulat in oppeln veranstaltet wird, 
hat begonnen. Am Donnerstag, den 4. De-
zember, kann man noch um 19.30 uhr den 
Film „Aimée und jaguar“ sehen und am 5. 
Dezember (Freitag) wird „Himmel über Ber-
lin“ gezeigt. Die Filmveranstaltungen finden 
in der Aula der oppelner universität statt.

z einen Weihnachtsmarkt veranstalteten 
auch die einwohner von Alt Budkowitz, da-
runter der lokale DFK und der BjDM. Der 
Markt fand am 30. november statt und be-
gann um 15.00 mit einem Auftritt des „jo-
zin aus Tichau“. An den Weihnachtsständen 
konnte man schönen Weihnachtsschmuck 
und Weihnachtsgebäck erwerben. es gab 
Kaffee, Kuchen und Glühwein für die Besu-
cher. Für gute Musik sorgte Dj Stanix. 

adur

Fortsetzung von S. 1

Receptą na sukces jest praca
Z Przemysławem Ślusarczykiem, kompozytorem, dyrygentem, aranżerem, który podczas tegorocznego Festiwalu Chórów i Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej w Walcach otrzymał nagrodę specjalną za aranżację, rozmawia Anna Durecka

– Prowadzone przez pana i pana 
żonę Agnieszkę zespoły mniejszości 
niemieckiej Kupskie Echo oraz Ligoc-
kie Wrzosy zajęły pierwsze miejsce na 
Festiwalu w Walcach. W czym tkwi 
tajemnica pana sukcesu?

– Trudno mówić o jakiejkolwiek 
tajemnicy. Recepta jest bardzo prosta 
– jest nią regularna i efektywna praca. 
Zarówno ta z zespołem, jak i – w moim 
przypadku – praca kompozytora, aran-
żera, dyrygenta, menedżera. To również 
praca samych pań, bo bez ich zaanga-
żowania nie byłoby tych wszystkich 
sukcesów.

– Jak długo pracuje pan już z tymi 
zespołami i jak doszło do nawiązania 
współpracy?

– Zespoły prowadzimy wspólnie z 
żoną. Jeśli chodzi o zespół Ligockie 
Wrzosy, to byliśmy jego współtwór-
cami w 2004 roku i prowadziliśmy ten 
zespół do początku tego roku razem. 
Obecnie po przerwie rozpoczniemy 
regularne próby. W międzyczasie mie-
liśmy stały kontakt z zespołem. Nato-
miast z Kupskim Echem, które istnieje 
od 1995 roku, pracujemy od dwóch lat. 
Formalnie Agnieszka odpowiedzialna 
jest za Kupskie Echo, ja natomiast za 
Ligockie Wrzosy. 

– Jak wyglądają próby zespołów?
– Z każdym zespołem spotykamy 

się na próbie raz w tygodniu, niezależ-
nie od tego nasze panie spotykają się 
dodatkowo raz, dwa razy w tygodniu, 
ćwicząc samodzielnie repertuar zgod-

nie z naszymi wskazówkami. Jeżeli jest 
taka konieczność, częstotliwość prób 
jest zwiększana. Oprócz tego dochodzi 

praca nad przygotowaniem repertuaru, 
stworzeniem aranżacji lub nowego au-
torskiego repertuaru, promocja zespołu, 
bo efekt finalny to bardzo krótki wycinek 
z wielotygodniowej, a nawet wielomie-
sięcznej pracy i prób nad przygotowa-
niem nowego programu.

– Jak ogólnie ocenia pan poziom ze-
społów mniejszości niemieckiej?

– W zespołach, które są prowadzone 
przez wykształconych muzycznie in-
struktorów, poziom jest wyższy.

*
Przemysław Ślusarczyk, Komponist, 

Dirigent, Arrangeur, der während des 
diesjährigen Festivals der Chöre und 
Gruppen der deutschen Minderheit 
in Walzen auftrat, erhielt den Spe-
zialpreis  für das Arrangement. Ein 
Interview mit Anna Durecka

Die von Ihnen und Ihrer Frau Ag-
nieszka geleiteten Gruppen der deut-
schen Minderheit „Kupskie Echo“ 
sowie „Ligockie Wrzosy“ haben beim 
Festival in Walzen den ersten Platz 
belegt. Worin liegt das Geheimnis Ihres 
Erfolgs?

Man kann hier wohl kaum von einem 
Geheimnis sprechen. Das Rezept ist sehr 
einfach:  regelmäßige und effektive Ar-
beit. Die Arbeit mit der Gruppe genauso 
wie in meinem Falle die Arbeit als Kom-
ponist, Arrangeur, Dirigent und Mana-
ger. Es ist auch die Arbeit der Frauen 
selbst, da es ohne ihr Engagement diese 
ganzen Erfolge nicht gäbe. 

Wie lang arbeiten sie schon mit den 
Gruppen zusammen und wie kam es zur 
Aufnahme der Zusammenarbeit?

Die Gruppen leite ich zusammen mit 
meiner Frau. Bezüglich „Ligockie Wrzo-
sy’’ waren wir 2004 deren Mitbegründer 
und leiteten die Gruppe zusammen bis 
Anfang dieses Jahres. Nach einer Pause 
fangen wir nun wieder mit regelmäßigen 
Proben an. In der Zwischenzeit hatten wir 
festen Kontakt zur Gruppe. Mit „Kupskie 
Echo“, die seit 1995 existiert, arbeiten wir 
seit zwei Jahren. Offiziell ist Agnieszka 
für „Kupskie Echo“ verantwortlich, ich 
hingegen für „Ligockie Wrzosy“. 

Wie sehen die Proben aus?
Mit jeder Gruppe treffen wir uns ein 

Mal wöchentlich, unabhängig davon 
treffen sich unsere Frauen zusätzlich 
ein bis zwei Mal in der Woche um das 
Repertoire selbstständig einzuüben. 
Wenn nötig finden Proben auch öfter 
statt. Außerdem kommt zu der Vorbe-
reitung des Repertoires, der Schaffung 
eines Arrangements oder eines neuen 
Autorenrepertoires auch noch die Ver-
marktung der Gruppe, weil der Schluss-
effekt ein sehr kurzer Ausschnitt aus 
mehrwöchiger oder gar mehrmonatiger 
Arbeit und Proben zur Vorbereitung 
eines neuen Programms ist. 

Wie schätzen sie allgemein das Ni-
veau der Gesangsgruppen der Deut-
schen Minderheit ein? 

In Gruppen, die durch musikalisch 
ausgebildete Lehrer geleitet werden, ist 
das Niveau höher. q

Przemysław Ślusarczyk Foto: Sławoj Dubiel


