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Słowo wstępne
Niniejszym pismem rozpoczyna się nowy okres w intensyfikacji 
działalności „Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tra-
dycji i Języka Polskiego w Niemcech”. Organizacja ta powołana do 
życia przed 12 laty przez ówczesnego rektora Polskiej Misji Kato-
lickiej, ks. prałata dr. Franciszka Mrowca wraz z grupą działaczy 
kochających Polskę, dzieci i młodzież, postawiła sobie wzniosły 
cel intesyfikacji starań o dowartościowanie języka polskiego na 
niemieckiej ziemi. Program ten znacznie wyprzedzał wszelkie 
starania i myśli włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej, 
chociaż takie idee pojawiały się już wówczas na arenie politycz-
nej i bilateralnych rozmów rządowych.
Od Traktatu zawartego w 1991 r., między rządzami Polski i Nie-
miec, oczekiwano równouprawnienia i obustronnego dowartoś-
ciowania starań o przyznania nie tylko równych praw obywate-
lom, ale przede wszystkim troski i odpowiedzialności za m. in. 
preferowanie obu języków w poszczególnych krajach: polskiego 
w Niemczech i niemieckiego w Polsce. Historia wykazuje, że sta-
ło się inaczej, a troska o nauczanie języka polskiego w Niemczech 
pozostawiona została rodzicom. Zwrócili się oni do polskich ka-
płanów (zresztą nie po raz pierwszy w podobnych przypadkach 
losowych), o pomoc. Tak powstały „przyparafialne szkółki”, na-
wiązujące do dawnej tradycji kościelnej, gdzie dzieci i młodzież 
nikt nie pyta o pochodzenie, paszport, miejsce urodzenia, lecz 
nadrzędnym celem jest przekazanie języka polskiego opartego 
na wartościach chrześcijańskich, wyniesionych przez ich rodzi-
ców z domu rodzinnego.
Po kilkunastu latach działalności Chrześcijańskiego Centrum 
okazuje się, że potrzebny jest kontakt pomiędzy radami ro-
dzicielskimi, gronem nauczycielskim, konieczna jest wymiana 
doświadczeń i adresów w celu zyskania odpowiednich środków 
dydaktycznych i materialnych. 
Dlatego pozdrawiam ideę powołania do życia Informatora 
Chrześcijańskiego Centrum, który stawia sobie wzniosły cel zre-
alizowania tych wyzwań czasu.
Życzę inicjatorom i realizatorom tego dzieła, które będzie się 
ukazywać 2 razy w roku jako wkładka do „Naszego Słowa”, aby 
Bóg wspierał ich dzieło służące przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży, oddanym nauczycielom i pełnym poświęcenia dzia-
łaczom szkolnym w zarządach centrów parafialnych i w radach, 
czy komitetach rodzicielskich lub innych grupom odpowiedzial-
nym za nauczania języka polskiego, by tą drogą osiągnęli cel uzu-
pełniania i nawiązywania kontaktów, wymieniany doświadczeń, 
osiągnięć i trudności, oraz służyli solidarną pomocą w efektyw-
nym i owocnym nauczaniu języka polskiego.

Ks. prałat Stanisław Budyń
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 
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Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z.” 

zostało założone w październiku 1994 r. i zarejestrowane 
w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu 
w marcu 1995 r., uzyskując równocześnie status organiza-
cji wyższej użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zostało 
założone wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskie-
go o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 r. Ja-
ko podstawowe cele organizacji, członkowie założyciele 
wpisali do statutu m. in.: popieranie nauki języka polskie-
go, kultury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie 
młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła 

Członkowie Zarządu (od lewej): ks. prałat Kazimierz Latawiec, dr Piotr Jachimczak, 
ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, mec. Edmund Ropel, ks. dr 
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rzymsko-katolickiego; oraz popieranie przyjaźni i wymia-
ny kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Stowarzyszenie, nazywane w skrócie „Chrześcijańskie 
Centrum”, zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików 
skupionych i działających społecznie w polskich ośrod-
kach duszpasterskich. W skład Chrześcijańskiego Cen-
trum, które obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie 
ośrodki parafialne w Niemczech, (w sumie 65) wchodzą 
członkowie indywidualni oraz podmioty prawne tj. zare-
jestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obecnej 
istnieją 22 takie stowarzyszenia, które są zarejestrowane 
w lokalnych sądach administracyjnych. W parafialnym 
szkolnictwie, które jest integralną częścią Chrześcijańskie-
go Centrum działa ponad 165 nauczycieli świeckich a sy-
stematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla 
blisko 3500 dzieci. Specyfiką tych ośrodków kulturalno-
oświatowych jest ich uzupełniający charakter w stosunku 
do szkół niemieckich do których uczęszczają wszystkie 
dzieci. Całkowity koszt prowadzenia szkół przyparafial-
nych wynosi około 400-500 tysięcy Euro rocznie, nie li-
cząc kosztów pomieszczeń udzielanych bezpłatnie przez 
Polską Misję Katolicką, i ponoszony jest przez rodziców 
oraz duszpasterzy.

Concordia. Spotkanie Młodych 2004. Od lewej: prof. dr. hab. inż. Piotr Małoszewski, 
ks. kardynał Józef Glemp, ks.dr Ryszard Mroziuk, mgr inż. Wiesław Kempa.

Spotkanie szkoleniowo – formacyjne przewodniczących Rad Parafialnych w Concordii. 
W środku ks. Stanisław Budyń, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Na czele Chrześcijańskiego Centrum stoi 6-cio osobo-
wy Zarząd wybierany każdorazowo na 4-letnią kadencję. 
Zebrania plenarne, sprawozdawcze lub sprawozdawczo-
wyborcze, odbywają się corocznie w domu rekolekcyjno-
wypoczynkowym Polskiej Misji Katolickiej “Concordia” 
w Herdorf-Dermbach, którego prawnym właścicielem jest 
stowarzyszenie. Pierwszym przewodniczącym Chrześci-
jańskiego Centrum był ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Ostatni, III zjazd sprawozdawczo-wyborczy Chrześ-
cijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języ-
ka Polskiego w Niemczech e.V. odbył się 11 marca 2006 
r. w domu Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” w Her-
dorf-Dermbach. Podczas obrad, które otworzył ks. prałat 
Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech, dokonano 
podsumowania czteroletniego okresu działania stowa-
rzyszenia. Po sprawozdaniu Zarządu, które przedstawił 
wiceprzewodniczący stowarzyszenia prof. dr. hab. inż. 
Piotr Małoszewski wysłuchano wystąpienia skarbnika ks. 
dr. Krzysztofa Romanowskiego, referatu pani mgr Haliny 
Koblenzer o realizacji projektów wspieranych przez Sto-
warzyszenie Wspólnota Polska oraz sprawozdania prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej ks. Jerzego Soboty. Po 
dyskusji walny zjazd udzielił absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Następnie, po przedstawieniu kandydatów na 
poszczególne funkcje, walny zajazd dokonał wyboru 6-
cio osobowego Zarządu, Komisję Rewizyjną oraz powołał 
Koordynatora Chrześcijańskiego Centrum ds. Naucza-
nia Języka Polskiego. Przewodniczącym stowarzyszenia 
został ponownie wybrany ks. prałat dr. Ryszard Mroziuk 
z Dortmundu, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. inż. 
Piotr Małoszewski z Monachium, sekretarzem mecenas 
Edmund Ropel z Giesen, a skarbnikiem ks. Krzysztof Ro-
manowski z Bielefeld. Ponadto wybrano ks. prałata Kazi-
mierza Latawca z Mannheim oraz dr. Piotra Jachimczaka 
z Würzburga na członków Zarządu. Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej pozostał ks. Jerzy Sobota z Würzbur-
ga, a funkcję Koordynatora Chrześcijańskiego Centrum 
ds. Nauczania Języka Polskiego powierzono mgr Halinie 
Koblenzer z Frankfurtu. Walny zjazd upoważnił Zarząd 
do powołania pełnomocników landowych (krajowych) 
Chrześcijańskiego Centrum, którzy będą upoważnieni 
do prowadzenia rozmów z odpowiednimi władzami nie-
mieckimi w sprawie realizacji postanowień traktatowych 
w zakresie nauczania języka polskiego na szczeblu krajów 
związkowych Republiki Federalnej Niemiec. 
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W kwietniu 1998 r., wspierając wysiłki do wyłonie-
nia wspólnej reprezentacji Polonii Niemieckiej, 

“Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Trady-
cji i Języka Polskiego w Niemczech” stało się członkiem 
założycielem “Konwentu Organizacji Polskich w Niem-
czech”. Stowarzyszenie reprezentuje w Konwencie wi-
ceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, 
który w ramach podziału obowiązków w Konwencie jest 
odpowiedzialny za sprawy szkolnictwa polonijnego. Prze-
wodnictwo Konwentu jest rotacyjne i obejmuje okres 6-
miesięcy. Obok Chrześcijańskiego Centrum członkami 
Konwentu są: Kongres Polonii Niemieckiej, Polska Rada 
w Niemczech – Zrzeszenie Federalne oraz Związek Pola-
ków „Zgoda” w RFN. Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 
przewodniczył Konwentowi ostatnio przez okres 1.01.-
30.06.2006 r. Jako przewodniczący Konwentu był on zapro-
szony w charakterze obserwatora do udziału w obradach 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu 
RP Bogdanie Borusewiczu, które odbyły się w Warszawie 
w dniach 9-11.02.2006 r. Było to pierwsze zaproszenie re-
prezentanta Polonii Niemieckiej i Polaków w Niemczech 
do udziału w obradach rady. 

W 2006 r. Konwent Organizacji Polskich spotkał się 
z przedstawicielami najwyższych władz RP podczas któ-
rych omówiono najważniejsze problemy nurtujące Polo-
nię i Polaków w Niemczech a szczególnie sprawy realizacji 
przez stronę niemiecką postanowień traktatu z dnia 17 
czerwca 1991 r.:

 • 9 marca 2006 r. w Berlinie protokolarne spotkanie 
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim;

 • 29 sierpnia 2006 r. w Bochum z Marszałkiem Sejmu 
RP Markiem Jurkiem podczas oficjalnych wizyt pań-
stwowych obu polityków w Niemczech. 
W wymienionych spotkaniach uczestniczył też Rektor 

Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław 
Budyń a także przedstawiciel Związku Polaków w Niem-
czech „Rodło”. 

W dniu 20 czerwca 2006 r. przewodniczący Konwen-
tu prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski był zaproszony na 
wspólne posiedzenie dwóch senackich komisji: Komisji 
Kultury oraz Komisji Emigracji i Łączności Polakami za 
Granicą, gdzie wygłosił referat nt. Sytuacji nauczania ję-
zyka polskiego w Niemczech. Wynikiem tego posiedze-
nia było uchwalonie „Apelu senackich Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz Emigracji i Łączności z Polaka-
mi za Granicą do Prezydenta Rzeczpospolitej oraz Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie nauczania języka polskiego 
w Niemczech”.

W dniu 16 września 2006 r. Zarząd Chrześcijańskie-
go Centrum spotkał się w Domu PMK Concordia z Wi-
cemarszałkiem Senatu RP Maciejem Płażyńskim, który 
postanowił przekazać Premierowi Rządu Jarosławowi Ka-
czyńskiemu pisemne postulaty Chrześcijańskiego Cen-
trum w sprawie poprawy warunków do nauczania języka 
polskiego w Niemczech. 

Chrześcijańskie Centrum 
w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech

Apel senackich Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oraz Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

do Prezydenta Rzeczpospolitej 
oraz Prezesa Rady Ministrów

w sprawie nauczania języka polskiego w Niemczech, 
uchwalony na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2006 r.

Z okazji 15-lecia podpisania Traktatu między Rzeczy-
pospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, w Roku 
Języka Polskiego, obradujące senackie Komisje Kultury 
i Środków Przekazu oraz Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą, wnoszą do Prezydenta RP oraz Prezesa 
Rady Ministrów apel, o unormowanie spraw nauczania 
języka polskiego w Niemczech oraz dostępu Polaków do 
dóbr kultury. 

Art. 20-22 polsko – niemieckiego Traktatu „O dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“ z 17 czerwca 1991 ro-
ku wyraźnie określa pozycję Polonii niemieckiej na równi 
z pozycją mniejszości niemieckiej w Polsce. Według da-

nych polskiego MSZ z początku lat 90-tych, w Niemczech 
mieszka około 2 miliony osób wywodzących się z Polski, 
w tym 1,5 miliona posiada nadal polskie obywatelstwo 
(1,2 miliona legitymuje się dwoma paszportami polskim 
i niemieckim, a około 330 tysięcy osób posiada tylko pol-
skie obywatelstwo i prawo pobytu w Niemczech). Według 
statystyk niemieckich, w Polsce mieszka około 180 tysię-
cy osób posiadających podwójne obywatelstwo niemieckie 
i polskie oraz jeden tysiąc obywateli niemieckich.

Ogółem państwo polskie przekazuje na rzecz 
mniejszości niemieckiej kwotę rzędu 3,5 miliona Euro 
w tym 3,1 miliona Euro na szkolnictwo; blisko 60 tysięcy 
Euro na zakup podręczników przekazywanych bezpłatnie 
do szkół; 65 tysięcy Euro na imprezy społeczno-kulturalne 
oraz 100 tysięcy Euro na wydawanie czasopism mniejszości 
niemieckiej. Ponadto wielkość dotacji przewidzianej w Mi-
nisterstwie Kultury na projekty mniejszości niemieckiej 
wynosi około 220 tysięcy Euro. W Polsce w całości ze 
środków publicznych finansowane są szkoły z nauczaniem 
języka niemieckiego jako języka ojczystego. Ta forma nauki 
obejmuje ponad 32 tysięcy dzieci i prowadzona jest w po-
nad 320 placówkach. Nauczaniem zajmuje się odpłatnie 
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2.  powołanie w Niemczech fundacji umożliwiającej fi-
nansowanie oświaty i działalności kulturalnej Polaków 
w Niemczech, a także utworzenie Centrum Dokumen-
tacji i Kultury mniejszości polskiej; 

3.  spowodowanie by Rząd niemiecki zagwarantował ma-
terialne wspieranie – podobnie jak to czyni rząd polski 
– rozwoju prasy polskiej, dostępu do radia i telewizji, 
pomocy w funkcjonowaniu domów polskich, chórów, 
zespołów kulturalnych i organizacji polonijnych;

4.  doprowadzenie by przy urzędzie kanclerskim został po-
wołany pełnomocnik ds. realizacji polskoniemieckiego 
traktatu i do kontaktów z polskimi organizacjami, któ-
rego kompetencje byłyby znane i jasno określone;

 5. powołanie międzyrządowej komisji z udzia-
łem przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich 
w Niemczech, Senackiej i Sejmowej Komisji Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, celem monitoringu 
realizacji zapisów traktatowych przez stronę niemie-
cką i opracowania metodyki rozwiązywania proble-
mów mniejszości polskiej w Niemczech.

Chcąc poprawić sytuację w zakresie nauczania języka 
polskiego jako ojczystego w Niemczech, Komisje zwracają 
się do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o rozpatrzenie moż-
liwości wspierania finansowego nauczania języka polskiego 
jako ojczystego w stowarzyszeniach polonijnych w Niem-
czech, dopóki strona niemiecka nie przystąpi do realizacji 
postanowień traktatowych w tym zakresie.

Ryszard Bender
Przewodniczący

Komisji Emigracji

ponad 500 nauczycieli, a tygodniowy wymiar godzin nauc-
zania języka niemieckiego jako ojczystego wynosi średnio 
4 godziny. Z przytoczonych danych wynika, że około 80% 
dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej w Polsce uczy 
się języka ojczystego ze środków publicznych.

Ponadto w polskich szkołach około 2 miliony dzieci 
i młodzieży uczy się języka niemieckiego jako dobrowol-
nie wybranego języka obcego.

Tymczasem dla polskiej grupy etnicznej w Niemcze-
ch władze szczebla federalnego stawiają do dyspozycji na 
projekty kulturalne około 250 tysięcy Euro rocznie. Jed-
nak w ramach wymienionej kwoty nie mogą być finan-
sowane projekty obejmujące nauczanie języka polskiego. 
W Niemczech języka polskiego jako języka ojczystego uczą 
się dzieci w szkołach „Chrześcijańskiego Centrum Krze-
wienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech” 
(punkty działające w strukturach Polskiej Misji Katolickiej 
w Niemczech), “Polskiej Macierzy Szkolnej” w Północnej 
Nadrenii-Westfalii, Polskiego Towarzystwa Szkolnego 
“Oświata” w Berlinie oraz przy konsulatach. (Polska Ma-
cierz Szkolna oraz Polskie Towarzystwo Szkolne “Oświa-
ta” otrzymują symboliczną dotację od strony niemieckiej, 
która łącznie nie przekracza kwoty 20 tysięcy Euro rocz-
nie). W konsekwencji, z powodu braku dofinansowania 
uczy się języka polskiego w Niemczech, jedynie 2,0% dzie-
ci z tzw. polskiej grupy etnicznej.

Mając na uwadze troskę o zachowanie i rozwijanie swo-
jej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej 
przez polską grupę etniczną, uznajemy za konieczne: 

1.  wypracowanie przez Rząd Rzeczpospolitej aktyw-
nej i długofalowej polityki wobec mniejszości polskiej 
w Niemczech, w celu zagwarantowania jej odpowied-
nich warunków do nauki języka polskiego, w różnych 
formach: jako języka obcego w niemieckim systemie 
szkolnym oraz jako języka ojczystego w systemie po-
zaszkolnym tj. w stowarzyszeniach polonijnych;

Krystyna Bochenek
Przewodnicząca

Komisji Kultury i Łączności 
z Polakami za Granicą

i Środków Przekazu

Ośrodek Polskiej Misji Katolockiej w Niemczech „Con-
cordia” położony jest w otoczonej lasami dolinie, na 

skraju obszaru leśnego Westerwald, około 2 km od miej-
scowości Dermbach i 20 km od miasta Siegen. Teren 
ośrodka liczy prawie cztery hektary i znajdują się na nim 
budynki mieszkalne, użytkowe i rekreacyjne, pola namio-
towe oraz place sportu i zabawy. Concordia spełnia funkcję 
ośrodka wypoczynkowego, rekolekcyjnego i formacyjnego 
a zakupiona została 1 marca 1999 r. z inicjatywy ks. prałata 
dr. Franciszka Mrowca, ówczesnego Rektora Polskiej Misji 

„CONCORDIA”
Ośrodek Polskiej Misji Katolickiej 

w Niemczech 

Katolickiej w Niemczech, i przy poparciu Delegata Pryma-
sa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji ks. abp. Szczepana 
Wesołego. Polska Misja Katolicka w Niemczech, prawnie 
reprezentowana przez Chrześcijańskie Centrum Krzewie-
nia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., 
zakupiła ośrodek „Concordia” na warunkach kredytowych 
za stosunkowo niską cenę 500 tysięcy Euro (1 miliona 
DM). Diecezja trewirska (Trier), która od 1966 r. była właś-
cicielem tego młodzieżowego ośrodka szkoleniowo-wypo-
czynkowego, sprzedała Concordię z uwagi na problemy 
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Concordię odwiedził ks. kardynał Józef Glemp, Prymas 
Polski i tu też odbyły się plenarne spotkania Polskiej Rady 
Duszpasterskiej Europy Zachodniej pod przewodnictwem 
ks. abp. Szczepana Wesołego – Delegata Prymasa Polski ds. 
Duszpasterstwa Emigracji a później pod przewodnictwem 
ks. bp. Ryszarda Karpińskiego – Delegata Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

W Concordii odbył się I Zjazd Nauczycieli i Organiza-
torów Nauczania Języka Polskiego w Niemczech.

Dom Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
Begegnungsstätte Haus Concordia GmbH 

57562 Herdorf – Dermbach
tel: 02744 / 771, fax: 02744 / 931128

e-mail: concordia@haus-concordia.com
www.haus-concordia.com

Główny budynek ośrodka Concordia

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy w Concordii

finansowe związane z jej utrzymaniem. Dzięki ofiarności 
polskich wiernych, ośrodków duszpasterskich i księży oraz 
pomocy Stowarzyszenia Wspólnota Polska ośrodek został 
wyremontowany i przebudowany a dług zaciągnięty na za-
kup „Concordii” zmalał do kwoty około 35 tysięcy Euro. 
Warto wspomnieć, że dzisiejsza wartość całego ośrodka 
wzrosła do kwoty około kilku milionów Euro.

Od 1 maja 1999 r. do września 2004 r. dyrektorem 
Ośrodka „Concordia” był ks. dr Andrzej Krefft, kapłan 
diecezji pelplińskiej a po nim na tę funkcję Zarząd Chrześ-
cijańskiego Centrum powołał mgr. inż. Wiesława Kempę 
z Duisburga. Od 28 lutego 2003 r. posługują tu Siostry Słu-
żebniczki NMP Śląskie: Andrzeja Spyra SM, Barbara Je-
ziorna SM oraz Dalmacja Machnik SM. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Marek Konsek, kapłan archidiecezji katowi-
ckiej. Zatrudnione są również osoby świeckie. Przy orga-
nizacji imprez „Concordię” wspomaga też liczna rzesza 
wolontariuszy. Concordia jest oficjalną siedzibą Chrześ-
cijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języ-
ka Polskiego w Niemczech e.V.

Ośrodek dysponuje dwoma domami z 55 miejscami 
noclegowymi w pokojach 2-, 3-, 4- osobowych, 6-, 8-, 10- 
osobowymi salami młodzieżowymi (łącznie 126 miejsc 
noclegowych), dwoma polami namiotowym, dwiema sto-
łówkami, kaplicą domową, salą konferencyjną, salą audio-
wizyjną, salą gier i zabaw, boiskami do koszykówki i do 
piłki nożnej, sprzętem sportowym, kawiarnią i klubem dla 
spotkań wieczornych oraz miejscem do grilowania. 

W każdą niedzielę o godzinie 12 odprawiana jest w ka-
plicy Msza św. w języku polskim oraz jest możliwość Spo-
wiedzi św. Przyjmowane są intencje mszalne. 

W kaplicy Domu „Concordia” znajduje się Kopia Obra-
zu Jasnogórskiej Pani, która peregrynowała w latach 90-
tych po ośrodkach parafialnych Polskiej Misji Katolickiej 
w Niemczech. 

W pierwszą niedzielę po 26 sierpnia jest zawsze od-
pust – święto Matki Boskiej Częstochowskiej – Patron-
ki „Concordii”. 

W „Concordii” pielęgnowany jest kult Jezusa Miłosier-
nego. W kaplicy znajduje się Obraz Miłosierdzia Boże-
go oraz relikwie św. S. Faustyny, które przywiozły siostry 
z Krakowa – Łagiewnik. O godz. 15 odmawiana jest Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego. Tydzień po Wielkanocy, 
obchodzona jest Uroczystość Odpustowa.

Concordię odwiedzili:
•  Ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski; Ks. abp. 

Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Polski ds. Dusz-
pasterstwa Emigracji; ks. bp Ryszard Karpiński, Dele-
gat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Emigracji oraz inni hierarchowie Kościoła Katolickie-
go; Wicemarszałek Senatu RP Maciej Płażyński;

•  Senatorowie RP: prof. dr hab. Ryszard Bender, prze-
wodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą i pan Czesław Ryszka – wiceprzewodniczą-
cy Komisji Kultury i Środków Przekazu;

•  Regularnym gościem była pani minister Elżbieta So-
bótka, Konsult Generalny RP w Północnej-Nadre-
nii-Westfalii oraz jej następca pan konsul Andrzej 
Kaczorowski.

II Zjazd Nauczycieli i Orgtanizatorów  
SzkolnictwaPolskiego w Niemczech  

odbędzie się w Concordii  
w dniach 19 – 22 kwietnia 2007 r.
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Rok 2006

W Concordii przeżywano wspólnie:
•  Triduum Paschalne i Wielkanoc;
•  Wigilię dla rodzin i osób samotnych oraz święta Bo-

żego Narodzenia.

W Concordii odbyły się:
•  spotkanie polonijne młodych z całych Niemiec;
• spotkania Chrześcijańskiego Centrum, szkolenio-

wo-formacyjne przewodniczących Rad Parafialnych 
z PMK w Niemczech, Rekolekcyjno-Edukacyjne „Sur-
sum Corda” z udziałem „Radia Maryja”, zebrania de-
kanalne księży z Okręgu Środkowego, młodzieżowej 
grupy modlitewnej „Orły” (kilkakrotnie), Rad Para-
fialnch z PMK Regensburg, Essen i Frankfurtu, Gmi-
ny Polskiej „Piast” – Essen;

• przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmo-
wania z PMK Mainz i Bielefeld, szkolenie szafarzy 
PMK, szkolenie organistów PMK, szkolenie kateche-
tów PMK;

• rekolekcje dla czcicieli Miłosierdzia Bożego, dni sku-
pienia grupy liderów Odnowy w Duchu Świętym, dni 
skupienia dla polskich sióstr zakonnych pracujących 
w Niemczech, V Forum Wspólnot polskojęzycznych 
Odnowy w Duchu Świętym;

• odpust w Uroczystość Bożego Miłosierdzia;
• Festyn Concordii” w święto Wniebowzięcia;
• Dzień Kultury Polskiej, II Polonijne Mistrzostwa Nie-

miec w Szachach oraz „Barbórka”;

• kolonie zimowe, wiosenne, letnie i jesienne dla dzieci 
i młodzieży;

• warsztaty dla nauczycieli, warsztaty teatralne polonij-
nej grupy młodzieżowej z Leverkussen, warsztaty ta-
neczne dla polonijnych zespołów folklorystycznych: 
„Krakowiak” z PMK Frankfurtu, „Iskierki” z PMK Sie-
gen, „Wisełka” z PMK Dortmund i „Krakowiaczek”z 
PMK Ludwigsburg, warsztaty rzeźbiarsko-malarskie 
(org. P. Bukowska), warsztaty malarskie szkółki pol-
skiej z Siegen;

• zabawa karnawałowa dla rodzin polonijnych oraz za-
bawa Sylwestrowa z powitaniem 2007 r.;

• Sympozjum Polonijne zorganizowane przez pana me-
cenasa Edmunda Ropla.

W Concordii przebywała:
• młodzież z Polskich Misji Katolickich z Leverkusen, 

Monachium, dzieci z PMK Würzburg, młodzież 
z Norwegii, dzieci przygotowujące się do I Komunii 
z Herdorf, dzieci I-szo komunijne z Polskich Misji 
Katolickich: Düsseldorf, Mainz, Hannau, Frankfurt, 
Wuppertal, dzieci na „zielonej szkole” z PMK Mainz, 
dzieci wraz z rodzicami ze szkółki polskiej z Kolonii 
i Leverkussen, dzieci z PMK Karlsruhe i Mainz z oka-
zji zakończenia roku szkolnego, grupa ministrantów 
z PMK Duisburg, chór PMK z Düsseldorf oraz chór 
„Polonia” z Dortmundu;

Grupy niemieckie w „Concordii”
• Do „Concordii” przyjeżdżają również grupy niemie-

ckie. Na dni skupienia przybywają seniorzy z sąsied-
nich parafii z Dermbach, z Herdorf, Mudersbach, 
Kirchen i Brachbach.. Przyjeżdżają też dzieci z pobli-
skich szkół: Grundschule z Neunkirchen, Betzdorf, 
Siegen, Kirchen, jak również dzieci niemieckie, przy-
gotowujące się do komunii św. z parafii z Herdorf, 
Dermbach, Freundenberg i ministranci z Overath. 
Częstymi gośćmi są indywidualne rodziny niemie-
ckie z diecezji Trier. W 2006 r. po raz pierwszy odbył 
się festyn "Tanz im Mai" zorganizowany przez mia-
sto Herdorf oraz przyjechała Modlitewna Grupa nie-
miecka "Totus Tuus” w liczbie ok. 110 osób. Byli to 
przeważnie młodzi ludzie, którzy przybyli z całych 
Niemiec. Wsród nich było sporo młodzieży nie tyl-

IV Spotkanie Młodzieży – Concordia 2006

Kolonie letnie w Concordii

IV Spotkanie Młodzieży – Concordia 2006

V Spotkanie Młodych w Concordii 

odbędzie się w dniu 9 czerwca 2007 r.
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ko niemieckiej, ale polskiej i włoskiej, mieszkającej 
w Niemczech. Co roku na 2 tygodnie wakacji do „Con-
cordii” przyjeżdża grupa niepełnosprawnych. Są to do-
rośli, z niemieckiego Domu Opieki z Herne. Mają tu 
swoje zajęcia, wyjeżdżają na wycieczki z opiekunami 
oraz uczestniczą w codziennym Apelu Jasnogórskim 
wspólnie z polskimi dziećmi i młodzieżą przebywają-
cą na koloniach.

W maju 2006 r., już po raz trzeci, przebywała w „Con-
cordii” grupa młodzieży norweskiej z Norwegii. Przeby-
wali w Siegen, na wymianie międzyszkolnej z młodzieżą 
niemiecką. Mieszkali w „Concordii”, a na zajęcia jezdzili 
do szkoly niemieckiej do Siegen.

IV Polonijne Spotkanie Młodych 
w Concordii 

Jednym z ważniejszych wydarzeń 2006 r. było IV Polo-
nijne Spotkanie Młodych będące kontynuacją wcześniej-
szych spotkań mających za cel duchowe przygotowanie 
młodzieży na Światowe Spotkanie Młodych z Ojcem św. 
w Kolonii w sierpniu 2005 r. Hasłem ostatniego spotka-
nia było: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i świat-
łem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105) – słowa, z „Listu do 
Młodych” Ojca Świętego Benedykta XVI. Gościem spot-
kania był przybyły z Rzymu dlugoletni opiekun Polaków 
żyjących poza granicami Polski, ks abp Szczepan Weso-
ły, emerytowany Delegat Prymasa Polski ds. Duszpaster-
stwa Emigracji. 

Oprócz spotkania modlitewnego, na które składały się 
m.in: Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, modlitwa ró-
żańcowa, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa, świadectwa 
wiary, był czas na dobrą muzykę, taniec oraz ...smaczną 
kuchnię. Podczas spotkania młodym towarzyszyły, przyby-
łe z Polski, młodzieżowe zespoły muzyczne (m.in.:„Siewcy 
Lednicy”).

W spotkaniu brało udział ok. 1500 młodzieży. Niezapo-
mniany nastrój tego wyjątkowego dnia, jego żywiołowość, 
duch wzajemnej życzliwości, radość, cudowny śpiew, pory-
wajacy wszystkich do uwielbienia Boga i do tańca pozostał 
w sercach i pamięci wszystkich jego uczestników. 

Przez cały dzień młodzież wpisywała się do okolicz-
nościowej księgi. Listy były kierowane do Ojca Świętego 
Benedykta XVI i zawierały zapewnienia o modlitwie, sło-
wa pozdrowień, wdzięczności, radości, że następcą Jana 
Pawła II jest Niemiec. Księga została wysłana do Watyka-
nu i przekazana Ojcu św. Benedyktowi XVI jako pamiąt-
ka z IV Polonijego Spotkania Młodych.

Kolonie dla dzieci i młodzieży

W miesiącach letnich w Concordii odbywają się za-
wsze kolonie dla dzieci i młodzieży polonijnej. W 2006 r., 
zostało zorganizowanych 9 turnusów tj. o dwa więcej niż 
rok wcześniej. Wzięło w nich udział 516 dzieci i młodzie-
ży (w 2005 r. – 390). W ramach programu kolonii, mło-
dzi uczestnicy mają zajęcia pogłębiające znajomość języka 
polskiego, kultury, historii i geografii Polski. Organizowa-
ne są wyjazdy do „wesołego miasteczka” – Panorama-Park, 

do pobliskiej kopalni rud żelaza i jaskiń Atta-Höhle oraz 
przejażdżka statkiem, dla jednych po jeziorze – Biegesee, 
a dla innych po rzece Lahn w Limburgu. Wychowawcami 
w większości są studenci pedagogiki z Polski. Na każdym 
turnusie jest też kilku kleryków z Wyższego Seminarium 
Duchownego z Wrocławia. Podczas kolonii nie brakuje 
również zajęć sportowych na świeżym powietrzu, base-
nie oraz wypraw do lasu czy zabaw harcerskich. Uczest-
nicy kolonii w Concordii, wieczorami spotykają się często 
przy ognisku, gdzie przy akompaniamencie gitary śpiewa-
ją polskie piosenki. W koloniach mogą uczestniczyć dzie-
ci i młodzież w wieku 8 – 16 lat. Stało się już tradycją, że 
kolonie odbywają się nie tylko latem, ale również wiosną 
– przed Świętami Wielkanocnymi, jesienią (przełom paź-
dziernika i listopada), a od roku także zimą. 

Kolonie wiosenne są świetną okazją, aby przybliżyć 
uczestnikom polskie, wielkanocne tradycje i przygotować 
je do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Młodzi wspólnie przeżywają Niedzielę Palmową. Robią 
i dekorują palmy, z którymi następnie przez pagórki wę-
drują do miejscowego kościoła. Uczą się nowych, polskich 
piosenek, malują pisanki, przygotowują koszyczki ze świę-
conym. Dzieci „szukają wiosny” w pobliskich lasach, ucząc 
się przez to przyrody budzącej się wiosny. W programie 
zajęć nie brakuje zajęć sportowych na świeżym powietrzu 
oraz pobliskim basenie. Wychowawcy przekazują dzie-
ciom i młodzieży wartości chrześcijańskie. W okresie 8 
– 14 kwietnia 2006 r. w koloniach wiosennych uczestni-
czyło 85 osób.

W ostatnim roku podczas kolonii jesiennych odbyło 
się 5 turnusów w których łącznie wzięło udział 154 dzieci 
i młodzieży (w 2005 r. – 124 osoby). Po raz pierwszy przy-
jechały dzieci z dalszych misji, z Polskich Misji Katolickich 
z Neumünster-Itzehoe, Kilonii i Monachium. 

Wakacje w Concordii są dla młodych szansą spędzenia 
pięknych chwil z rówieśnikami, chwil pełnych przygód. Są 
okazją do pogłębienia wiary, pielęgnowania polskiej kul-
tury i języka ojczystego. 

Wydawca: Chrześcijańskie Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji, Języka Polskiego w Niemczech e.V
Redakcja:  dr Barbara Małoszewska, 
     ks. dr Ryszard Mroziuk

Kolonie letnie w Concordii
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STOWARZYSZENIE PARAFIALNE

Stowarzyszenie parafialne przy Polskiej 
Misji Katolickiej w Ludwigsburgu

Polonia w Ludwigsburgu to Polacy z obozów jenieckich 
kampanii września 1939 r., robotnicy wywiezieni na 

roboty przymusowe podczas II wojny światowej, emigra-
cja powojenna, solidarnościowa i postsolidarnościowa. Po-
lonię zasilają też osoby wstępujące w związki małżeńskie 
z obywatelami Niemiec. Wśród tutejszej Polonii wyrasta 
już trzecie i czwarte pokolenie wychowywane w tradycjach 
polskich. W 1953 r. w Ludwigsburgu powstała Polska Mi-
sja Katolicka, przy której do chwili obecnej skupia się ca-
łe życie polonijne. 

W 1995 r. z inicjatywy ks. proboszcza mgr. Eugeniusza 
Bartnika oraz panów: Stanisława Paszewskiego i Tadeusza 
Rogali zostało zarejestrowane w miejscowym sądzie Cen-
trum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy 
Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu e.V. otrzymując 
status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Obec-
nie do stowarzyszenia należy 50 osób. Powołanie do życia 
stowarzyszenia otworzyło dla środowiska polonijnego wie-
le nowych możliwości. Statut stowarzyszenia powołuje się 
na Traktat polsko-niemiecki z 17 czerwca 1991 r., a szcze-
gólnie na prawa przyznane osobom narodowości polskiej 
lub przyznającym się do polskiej kultury, stawiając sobie za 
cel urzeczywistnienie tych praw w konkretnej działalności. 
Stowarzyszenie jako podmiot prawny jest równorzędnym 
partnerem dla urzędów i władz niemieckich oraz przed-
stawicielem środowiska we wszystkich sprawach, przede 
wszystkim w dotyczących pielęgnowania polskiej kultu-
ry, języka i tradycji. 

Ważnym zadaniem Centrum jest informowanie opi-
nii publicznej o istnieniu Polskiej Grupy i o jej aktywno-
ści. Centrum nawiązało kontakty z urzędami niemieckimi 
oraz współpracę z Miastem Ludwigsburg. Nasz przedsta-
wiciel pan Stanisław Paszewski już drugą kandencję jest 
członkiem Komisji Cudzoziemców (Ausländerausschuß). 
Centrum dużą wagę przywiązuje do współpracy ze wszyst-

kimi stowarzyszeniami, których cele są wspólne z naszymi 
celami. Kontakty takie wzbogacają nasze doświadczenie 
i przyczyniają się do wspierania pożytecznych inicjatyw. 
Nawiązaliśmy kontakty z Towarzystwem Niemiecko-Pol-
skim, które pomagało nam w nawiązaniu kontaktów z urzę-
dami landowymi. Przy jego wsparciu zapraszani jesteśmy 
na spotkania na szczeblu landowym, które dają możliwość 
nawiązania pożytecznych kontaktów i możliwość informo-
wania innych o naszym istnieniu. Za sprawą Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego nasze postulaty wspierane są obec-
nie przez wysoko postawionych przedstawicieli parlamen-
tu landowego a informacje o naszych imprezach ukazują 
się w prasie niemieckiej. Czytelnicy „Naszego Słowa” są 
informowani regularnie o aktywności naszej wspólnoty. 
Urządzamy spotkania z niemieckimi politykami, którzy 
w ten sposób dowiadują się o naszym istnieniu, działal-
ności i problemach. Z inicjatywy Centrum powstał dzie-
cięcy zespół folklorystyczny, który zdążył już podbić serca 
niemieckiej publiczności.. Zespół, w którym obecnie tań-
czy prawie dwadzieścia dzieci, prowadzi pani Łucja Ritter-
shofen. Folklorystyczny zespół dziecięcy wspierał swoimi 
występami m.in. polskich wystawców turystyki na mię-
dzynarodowych targach turystycznych CMT w Stuttgar-
cie. Występ był filmowany przez miejscową telewizję. Ale 
przede wszystkim zespół występuje na uroczystościach 
parafialnych i polonijnych.. Ważnym przedsięwzięciem 
Centrum Kształcenia było powołanie do życia Szkoły Pol-
skiej, w której dzieci intensywnie uczą się języka polskiego. 
W chwili obecniej istnieją cztery klasy, do których uczęsz-
cza w sumie ponad 40 dzieci. Centrum nawiązało kontakty 
z polskimi instytucjami w Polsce wspierającymi polonijną 
działalność oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi. 
Efektem tych kontaktów jest pomoc otrzymana od Wspól-
noty Polskiej na zakup strojów folklorystycznych i pomoc 
dla Szkoły Polskiej. Organizujemy tradycyjnie akademie 
partiotyczne z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada u udzia-
łem uczniów Szkoły Polskiej. Z okazji 50-tej rocznicy PMK 
w Ludwigsburgu stowarzyszenie opracowało kronikę za-
wierającą 50-letnią historię Misji. Organizujemy spotkania 
z pracownikami konsulatu, na których poruszamy sprawy 
dla nas ważne oraz informujemy o stanie realizacji trakta-
tu polsko-niemieckiego. Kilkakrotnie organizowaliśmy se-
minaria wyjazdowe poświęcone zagadnieniom aktywności 
katolików w życiu społecznym.

Urządzamy polskie imprezy kulturalne na terenie Mia-
sta Ludwigsburg. Tradycją już stała się szopka zakopiańska 
wystawiana w pierwszą niedzielę Adwentu na dziedzińcu 
zamku królewskiego w Ludwigsburgu. W 2005 r. na dzie-
dzińcu zamku odbyła się wystawa ponad dwunastu szo-
pek zakopiańskich wykonanych przez uczniów Liceum 
Plastycznego w Zakopanym. Także w galerii zamku kró-
lewskiego w 2005 r. urządziliśmy wystawę sztuki poświę-
conej Edycie Stein.

Tadeusz Rogala

o Sobie

60-ta rocznica zakończenia II Wojny Światowej – składanie kwiatów 
na grobach polskich ofiar w Ludwigsburgu


