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Prace konkursowe (fotograficzne i literackie) 
należy nadsyłać wraz z odpowiednim 
formularzem zgłoszeniowym. 
Szczegółowe regulaminy konkursów oraz 
formularze zgłoszeniowe są dostępne  
na stronie www.haus.pl lub w biurze  
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  
przy ul. 1 Maja 13/2 w Opolu

Die Arbeiten senden Sie zusammen  
mit dem entsprechenden Antragsformular.  
Die Wettbewerbsordnungen, und das Formular 
finden Sie auf www.haus.pl oder im Büro  
des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit, ul. 1 Maja 13/2, Opole

Działalność DWPN  jest wspierana 

przez MSWiA

Obydwa konkursy podzielone są  

na dwie kategorie wiekowe:

od 15 do 26 lat  i   powyżej  26 lat.

Beide Wettbewerbe werden in zwei 

Alterskategorien eingetei l t

von 15 bis 26 Jahre und über 26 Jahre

Termin nadsyłania prac mi ja 

Einsendeschluss der Arbeiten:

30.09.2011
Przewidziane są cenne nagrody!
Es sind wertvolle Preise vorgesehen

Więcej informacji I Mehr Informationen unter:  

Tel.: (77) 402 51 05 

E-mail:  konkurs@haus.pl 

www.bilingua.vdg.pl
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konkurs fotograficzny

cel: 
pokazanie obrazów z życia mieszkańców 
regionów zamieszkałych przez mniejszość 
niemiecką, w których napotykają na ślady 
dwujęzyczności polsko-niemieckiej, jak rów-
nież na ślady kultury niemieckiej (niemiecko-
języczne) (np. miejsca, pomniki, tabliczki  
z nazwami niemieckimi lub niemiecko- 
polskimi). Główną intencją organizatorów 
jest, by poprzez fotografię dostrzec, odkryć, 
utrwalić klimat oraz specyfikę fotografo-
wanego przedmiotu lub miejsca. Poprzez 
nadesłane prace i uwidocznienie prac na-
grodzonych w przestrzeniu publicznej po za-
kończeniu konkursu, organizatorzy konkursu 
chcą pozytywne wpłynąć na pojmowanie przez 
społeczeństwo niemieckiego dziedzictwa kul-
turowego oraz na wzmocnienie identyfikacji  
z kulturą i językiem niemieckim w regionach, 
w których stanowi to istotny walor kulturowy.

literaturwettbeverb 

ziel : 
die Versinnbildlichung von Lebensausschnitten 
der Einwohner aus der Region zu, in denen die 

deutsch-polnische Zweisprachigkeit den Impuls 
zur persönlichen und beruflichen Entwicklung 
gab. Die literarischen Wettbewerbsbeiträge 

können unterschiedliche Ansätze zum Thema 
Deutsch-Polnische Zweisprachigkeit, (z.B. ob 

und wie die Kenntnis einer zweiten Sprache bei 
der Suche eines Auslandspraktikums, einer  

Arbeitsstelle behilflich war oder zu einer Beför-
derung verhalf), so wie unterschiedliche Ansätze 

über die deutsche Kultur (deutsche Sprache)  
von der Vorkriegszeit über das Jahr 1989, bis 

hin zur Gegenwart beinhalten. Die Hauptintention 
der Veranstalter ist es, mittels literarischer 
Texte die Eigenart der beschriebenen Situa-

tionen oder Gedankengänge aufzuspüren,  
zu ergründen und festzuhalten.

form: 
Erzählung, Geschichte, Gedicht,  

Felieton, Aufsatz, Comic u.a.

fotowettbeverb 

ziel :  
das Abbilden der Lebensausschnitte der 
Einwohner der Region, in der die Deutsche 
Minderheit lebt und in denen sie auf Spuren 
der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit, 
aber auch auf die Spuren der deutschen 
Kultur (deutsche Sprache) stoßen (z.B. 
Orte, Denkmäler, Schilder mit  deutschen 
sowie deutsch-polnischen Bezeichnungen). 
Die Hauptintention der Veranstalter ist es, 
mittels der Fotografie auf die Eigentümlich-
keit und Besonderheit des aufgenommenen 
Gegenstandes oder Ortes aufmerksam zu 
machen, sie zu entdecken und festzuhalten. 
Durch die zugeschickten Arbeiten und die 
Veröffentlichung der preisgekrönten Arbei-
ten möchte der Veranstalter positiven  
Einfluss auf die Wahrnehmung des deut-
schen Kulturerbes durch die Gesellschaft 
nehmen, sowie die Identifikation mit der 
deutschen Kultur und Sprache in Regionen, 
in denen dies einen wesentlichen, kulturellen 
Wert darstellt, stärken.

konkurs literacki

cel:
pokazanie obrazów z życia mieszkańców regio-

nów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką, 
w których dwujęzyczność niemiecko-polska 

stała się pretekstem do rozwoju osobistego 
czy zawodowego. W pracach literackich biorą-
cych udział w Konkursie mogą zostać zawarte 
różne przemyślenia na temat dwujęzyczności 

niemiecko-polskiej (np. czy i jak znajomość dru-
giego języka pomaga odbyć staż czy praktykę 
za granicą, znaleźć dobrą pracę lub awanso-

wać), od tych z okresu przedwojennego  
i potem do roku 1989, aż po teraźniejszość. 

Główną intencją organizatorów jest, by poprzez 
teksty literackie dostrzec, odkryć i utrwalić 

specyfikę opisywanych sytuacji czy przemyśleń.

forma: 
dowolna (opowiadanie, wiersz,  

felieton, esej, komiks i inne)


