
5b) Postaci pochodzenia niemieckiego znaczące dla historii lokalnej 
 
Jako przygotowanie nauczycielka może poprosić uczniów o znalezienie pośród 
„zasłużonych dla gminy” nazwisk, które mogłyby nosić osoby pochodzenia 
niemieckiego.  
 
Mogą to być: 
- osoby zaangażowane politycznie, 
- ludzie kultury, 
- zarówno osoby, które przyczyniły się do rozwoju najbliższej okolicy, jak i osoby, które 

zasłynęły na całym świecie, a pochodziły stąd… 
 
 
Ważne dane przy opisywaniu osób: 
 

→ imię, nazwisko, ew. przydomek/pseudonim, 

→ data urodzenia i śmierci, okres historyczny, w którym dana osoba żyła i/lub działała, 

→ warto mieć zdjęcie lub portret tej osoby dla lepszej wizualizacji,  

→ Czym zajmowała się dana osoba? Czym zasłynęła? 

→ krótki życiorys, 

→ osiągnięcia (nie trzeba wymieniać wszystkich np. napisanych artykułów, wystarczą 
najważniejsze), 

→ osoby i miejsca, z którymi dana osoba była związana,  

→ dzisiejsze ślady po tej osobie (pomnik, wzmianka w literaturze lub na tablicy pamiątkowej; 
w jaki sposób dziś wykorzystywane jest to, co ta osoba osiągnęła? Dlaczego 
powinniśmy o tej osobie pamiętać? 

 
 
Dodatkowo można przygotować: 
 
● przedmioty związane z daną osobą, 
● zdjęcia, 
● teksty, artykuły itp. dotyczące danej osoby, 
● … 
 
 
Zadania aktywizujące dla uczniów: 
 

☺ na spostrzegawczość: w trakcie opowiadania,  

np. Kto widzi na zdjęciu symbol… lub datę… itp. 

☺ wprowadzanie nowego wątku,  

np. Kto wie, kiedy… no właśnie! I w tym też roku…  
lub: kto wie, jak się nazywał… no właśnie! I ta osoba… 

☺ przy omawianiu trudniejszych zagadnień, 

np. Jak myślicie, dlaczego…? 

☺ kiedy potrzebna jest chwila przerwy,  

Np. Znacie kogoś, kto też tak ma na imię? A może kogoś, kto też mieszka w…? 

☺ po zakończeniu opowiadania, 

np. Sprawdźmy teraz, jak dokładnie słuchaliście. Kto pamięta, kiedy…/ile…/gdzie…/ 
jak się nazywał… itp. 



Przykłady osób z poszczególnych powiatów, o których można opowiedzieć: 
 
 

powiat brzeski: 

Kurt Masur (Brzeg/Brieg) 

Jakob Schickfuß (Brieg/Brzeg) 

 

 

powiat głubczycki: 

Carl Ulitzka (Baborów/Bauerwitz) 

Konner Manoel (Zawiszyce) 

Joseph Wilpert (Dzielów) 

Chryzogon Reisch (Zawiszyce) 

 

 

powiat kluczborski: 

Gustav Freytag (Kluczbork/Kreuzburg) 

 

powiat krapkowicki: 

Christian von Haugwitz (Krapkowice/Krappitz) 

Św. Jacek (Kamień Śląski/Groß Stein) 

 

 

powiat kędzierzyńsko-kozielski: 

Max Waldau (Szczyty/Gut Tscheidt) 

 

 

powiat oleski: 

Valeska Gräfin Bethusy-Huc 

Edith Stein 

Oskar Cohn 

 

powiat opolski: 

Emin Pasza (Opole/Oppeln) 

Hans Niekrawietz 

 

powiat namysłowski:  

Ferdinand von Richthoffen (Pokój/Karlsruhe) 

 

powiat nyski: 

Bernard Grzimek (Nysa/Neiße) 

Konrad Bloch (Nysa/Neiße) 

 

 

powiat prudnicki: 

Dietrich von Hottenz (Łąka Prud./Gräfl.Wiese) 

Harry Thürk 

powiat strzelecki: 

Kurt Rothkegel (Strzelce Op./Gr. Strehlitz) 

Hans Lipinsky-Gottersdorf 

 

 
 
Inne znane osoby z regionu: 

Thomas Gottschalk 

Justina Siegmundin  

Clara Immerwahr 


