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Ośrodek Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 
„Concordia“ zosta³ ju¿ sp³acony!

Moi Drodzy!

Z  dużą radością pragnę podzielić się wiadomością, że dzię-
ki Waszej życzliwości i ofi arności, drodzy Rodacy, udało 

się spłacić długi związane z zakupem ośrodka „Concordia” 
w Herdorf-Dermbach  i od 1 czerwca 2007 r. stał się on w pełni 
własnością Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Niemczech. Jedno-
cześnie z całego serca dziękuję 
inicjatorom zakupu tego do-
mu: byłemu rektorowi PMK 
ks. prałatowi dr. Franciszkowi 
Mrowcowi, księżom probosz-
czom, „Wspólnocie Polskiej” 
oraz Wam wszystkim, moi dro-
dzy, za okazane zainteresowa-
nie, ofi arność i współpracę.

Wielu z Was doświadczy-
ło, czym jest ten dom. Wielu 
doznało już jego polskiej go-
ścinności i otwartej atmosfery 
przepełnionej duchem Miło-
sierdzia Bożego i czci Matki Bożej. Każdy, niezależnie od wie-
ku i pochodzenia, mógł i może w nim odnaleźć swoje miejsce: 
dom rodzinny, gdzie oczekują życzliwe siostry zakonne, oa-
zę modlitwy przepełnionej Bożym duchem, i bliskość natu-
ry, której nam tak często brak. 

Pragnę złożyć podziękowanie Zarządowi Chrześcijańskie-
go Centrum za zaangażowanie i odpowiedzialność, za troskę 
i ofi arność, za bezinteresowną pracę.

Dziękuję Wam wszystkim, drogie Rodaczki i Rodacy, za 
ofi ary pieniężne składane w minionych latach na zakup, za 
poświęcone godziny pracy nad adaptacją budynków i otocze-
nia, za zainteresowanie i odwiedzanie tego domu. 

Wiedzcie, że ten ośrodek to Wasz dom, zawsze dla Was 
otwarty: katolicki, maryjny, polski i serdeczny! 

ks. prałat Stanisław Budyń

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Czcigodni Bracia Kapłani!
Drodzy Bracia i Siostry!

W imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Centrum 
Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego 

w Niemczech pragnę z ogromną radością wyrazić Wam 
wdzięczność za ofi arność, która doprowadziła do cał-

kowitej spłaty długu zacią-
gniętego na zakup Domu 
„Concordia” w Herdorf-
Dermbach. Ten polski Dom 
– to już nasz własny Dom, 
Dom Polskiej Misji Kato-
lickiej w Niemczech. Praw-
nym właścicielem jest nasze 
Chrześcijańskie Centrum, 
które zakupiło „Concordię” 
na warunkach kredytowych 
za cenę 500 tysięcy euro. Wy-
rażam wdzięczność i uznanie 
byłemu rektorowi Polskiej 
Misji Katolickiej w Niem-
czech ks. prałatowi dr. Fran-

ciszkowi Mrowcowi za ideę i odwagę zakupu tego ośrodka 
w 1999 r. Dziękuję ks. dr. Andrzejowi Krefft   za odno-
wienie i modernizację ośrodka. Słowa podziękowania 
składam również ks. prałatowi Stanisławowi Budyniowi, 
rektorowi PMK, za troskę o ten polonijny ośrodek. Dzię-
kuję za wszelkie wpłaty indywidualne oraz ofi ary prze-
kazane przez księży proboszczów, pochodzące od nich 
samych i ze zbiórek parafi alnych. Dziękuję również Sto-
warzyszeniu „Wspólnota Polska”, które z funduszy Senatu 
RP pomogło spłacić część długu. Wszystkim ofi arodaw-
com serdeczne Bóg zapłać! 

Ten Dom służy zachowaniu wiary i polskości oraz bu-
dowaniu pomostów między dwoma naszymi narodami. 
Życzę, by rozwijało się tu dalej wspólne dobro. 

ks. prałat dr Ryszard Mroziuk

Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum
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ZARZĄD CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
CENTRUM KRZEWIENIA 

KULTURY, TRADYCJI I JĘZYKA 
POLSKIEGO W NIEMCZECH e.V:

Przewodniczący – ks. prałat dr Ryszard Mroziuk 
 (email: mroziuk@aol.com),
Wiceprzewodniczący – Piotr Małoszewski 
 (email: maloszewski@gsf.de), 
Sekretarz – mecenas Edmund Ropel 
 (email: RAedmund.ropel@aol.com),
Skarbnik – ks. dr Krzysztof Romanowski, 
Członkowie – ks. prałat Kazimierz Latawiec 
i dr Piotr Jachimczak.

17 marca br. w domu Polskiej Misji Katolickiej w Niem-
czech „Concordia” w Herdorf-Dermbach odbył 

się coroczny zjazd sprawozdawczy Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech e.V., które zostało założone w 1994 r. 
i zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym 
w 1995 r., otrzymując status organizacji wyższej użyteczno-
ści publicznej. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest na-
uczanie języka polskiego, którym objętych jest ponad 3500 
dzieci, co stanowi ponad 80% wszystkich dzieci uczących 
się przedmiotów ojczystych w organizacjach polonijnych 
w Niemczech. Władze niemieckie, pomimo zapisów trak-
tatu z 1991 r., nie wspierają w ogóle fi nansowo tej formy na-
uczania języka polskiego, a władze polskie jak na razie nie 
przeznaczają środków nawet na częściowe przejęcie pensji 
dla nauczycieli języka polskiego. Całkowity roczny koszt 
utrzymania wszystkich 54 szkół przedmiotów ojczystych 
Chrześcijańskiego Centrum szacuje się na około 500,000 €, 
a środki te pochodzą ze składek rodziców oraz ze wspar-
cia udzielanego przez polskie parafi e, które też bezpłatnie 
użyczają pomieszczeń na prowadzenie zajęć. Roczne wy-
nagrodzenie dla blisko 170 nauczycieli wynosi około 1/3 
całkowitych kosztów i często sprowadza się tylko do re-
kompensaty kosztów przejazdu na zajęcia. 

Sprawy finansowania szkolnictwa polonijnego oraz 
starań podejmowanych u władz polskich i niemieckich, 
funkcjonowanie domu „Concordia”, przygotowania do II 
Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech oraz 
sprawy organizacyjne stowarzyszenia były głównymi te-
matami zjazdu, którego otwarcia dokonał przewodniczący 
stowarzyszenia ks. prałat dr Ryszard Mroziuk z Dortmun-
du. Zebranych delegatów pozdrowił rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń. Refe-
rat podsumowujący działanie stowarzyszenia przez ostat-

ni rok wygłosił prowadzący obrady prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski z Monachium. Po dyskusji zjazd Chrześci-
jańskiego Centrum jednomyślnie przyjął uchwały o wy-
stąpieniu: 

- do marszałka Sejmu Marka Jurka z pełnym poparciem 
propozycji zmian Konstytucji RP jednoznacznie defi niują-
cych ochronę życia – od poczęcia do naturalnej śmierci; 

- do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pani kanc-
lerz Niemiec Angeli Merkel z apelem o dalsze dążenie do 
wprowadzenia odniesienia do Boga w Konstytucji Unii 
Europejskiej; 

- do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza o wpro-
wadzenie przedstawiciela Polonii i Polaków z Niemiec, 
trzeciej co do wielkości Polonii na świecie, do Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. 

Piotr Małoszewski

Zjazd sprawozdawczy Chrześcijañskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Jêzyka Polskiego w Niemczech e.V.

Zjazd Sprawozdawczy Chrześcijańskiego Centrum. Od lewej: ks.prałat Kazimierz 
Latawiec, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, 

mec. Edmund Ropel

Narada w Warszawie w dniu 18 maja br. na temat możliwości wspierania szkół 
sobotnio-niedzielnych. Od lewej: dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej MEN Sławomir Adamiec, wicepremier Roman Giertych,
 ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab.  Piotr Małoszewski
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Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i 
Języka Polskiego w Niemczech e.V. jest organizacją da-

chową działającą na terenie całych Niemiec. W jego skład 
wchodzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne 
– zarejestrowane sądownie organizacje parafi alne. W 2000 
r. były zarejestrowane 22 parafi alne stowarzyszenia. Za-
rząd Chrześcijańskiego Centrum zwraca się z apelem oraz 
prośbą do księży i świeckich działających bezinteresownie, 
z dużym zaangażowaniem i poświęceniem w szkolnictwie 
polonijnym, w ośrodkach duszpasterskich Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech, o zakładanie takich stowarzyszeń. 
W rozmowach z miejskimi czy gminnymi niemieckimi 
władzami administracyjnymi na temat fi nansowania szkol-
nictwa, wynajmowania sal na zajęcia lekcyjne, dofi nanso-

wania imprez oświatowych czy kulturalnych partnerem 
może być tylko zarejestrowane stowarzyszenie parafi al-
ne (e.V.). W dzisiejszych czasach sprawa ta jest szczegól-
nie istotna i niezwykle pilna, gdyż w ramach reorganizacji 
duszpasterstwa oraz oszczędności fi nansowych w Kościele 
niemieckim będą zamykane nasze ośrodki duszpasterskie. 
Natomiast zarejestrowane sądownie stowarzyszenia wykra-
czają poza ramy kościelne i są organizacjami działającymi 
na niemieckim prawie administracyjnym. Jako takie pozo-
staną i będą mogły działać dalej, stając się podstawą dla za-
chowania naszej tożsamości kulturowej oraz prowadzenia 
nauki języka polskiego czy katechezy. Informacje na temat, 
jak zakłada się stowarzyszenie, można przeczytać poniżej 
w artykule mec. Edmunda Ropel.   

Wymóg chwili – zarejestrowane 
stowarzyszenia parafi alne

W wielu ośrodkach parafialnych Polskiej Misji Ka-
tolickiej od lat działają stowarzyszenia lokalne 

mające na celu krzewienie kultury, tradycji i języka pol-
skiego w Niemczech. Stowarzyszenia te wchodzą w skład 
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niemczech e. V. z siedzibą w Herdorf-
Dermbach, sądownie zarejestrowanego stowarzyszenia 
dachowego obejmującego swoim zasięgiem teren całych 
Niemiec. Byłoby rzeczą niezmiernie pożyteczną, żeby ta-
kie lokalne stowarzyszenia powstały również w tych ośrod-
kach duszpasterskich, w których ma miejsce działalność 
społeczna parafi an, ale nie przybrała ona jeszcze formy za-
rejestrowanej sądownie. 

By ułatwić założenie stowarzyszenia (Verein), posta-
ram się przekazać kilka ważnych uwag i wyjaśnić for-
malności, których należy dopełnić, by stowarzyszenie 
zostało sądownie zarejestrowane. Sprawy związane z za-
łożeniem i działalnością stowarzyszenia uregulowane 
są przede wszystkim w niemieckim kodeksie cywilnym 
(BGB, §§ 21-79) i w ustawie o stowarzyszeniach (Vere-
insgesetz). Generalnie istnieje wolność zakładania sto-
warzyszeń, która zagwarantowana jest w konstytucji 
niemieckiej (Vereinsfreiheit). 

Formalności, których trzeba dopełnić, by założyć sto-
warzyszenie, nie są tak skomplikowane, jak by się mo-
gło na pozór wydawać. Stowarzyszenie zarejestrowane 

może założyć już 7 osób. Muszą się one zgromadzić na 
zebraniu założycielskim (Gründungsversammlung), prze-
dyskutować i uchwalić statut stowarzyszenia (Satzung), 
wybrać organy stowarzyszenia, a w szczególności jego za-
rząd (Vorstand). Zarząd ten składa się najczęściej z prze-
wodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. Z zebrania 
założycielskiego należy sporządzić protokół zawierający 
informacje o tym, gdzie i kiedy odbyło się zebranie i kto 
je prowadził. W protokole powinny być też zawarte pod-
jęte decyzje co do uchwalenia statutu oraz nazwiska, adre-
sy i zawody wybranych członków zarządu stowarzyszenia. 
Uchwalony statut stowarzyszenia powinien być podpisa-
ny przez wszystkich członków założycieli. Statut powinien 
zawierać cel, dla którego stowarzyszenie zostało założone, 
jego nazwę, siedzibę, zasady członkowstwa, organy stowa-
rzyszenia  i sposób ich wyboru, zasady reprezentowania 
stowarzyszenia na zewnątrz. Nowo wybrany zarząd po-
winien zameldować stowarzyszenie w miejscowym sądzie 
i zawnioskować wpisanie stowarzyszenia do sądowego re-
jestru stowarzyszeń (Vereinregister). Najczęściej może się 
to odbyć za pośrednictwem notariusza, który gromadzi 
niezbędne dokumenty, notarialnie poświadcza podpisy 
złożone przez członków zarządu stowarzyszenia i wysyła 
to do właściwego sądu. Sąd sprawdza formalności zwią-
zane z założeniem stowarzyszenia i powiadamia zarząd 
o wpisaniu stowarzyszenia do rejestru sądowego. Po za-

Niezbêdne formalności dla za³o¿enia 
i zarejestrowania parafi alnego stowarzyszenia
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rejestrowaniu stowarzyszenia ma ono prawo używać do-
datku do nazwy stowarzyszenia: eingetragener Verein (e. 
V. ). Warto przy tym wspomnieć, że każda zmiana statu-
tu stowarzyszenia, jak i składu osobowego członków za-
rządu powinna być również zameldowana we właściwym 
sądzie i wpisana do rejestru stowarzyszeń. Z tego wzglę-
du nie powinno się wpisywać do statutu wysokości skład-
ki członkowskiej, np. rocznej, gdyż w razie podwyższenia 
tej składki trzeba byłoby za każdym razem informować 
o tym sąd rejestrowy. 

Stowarzyszenie zarejestrowane ma osobowość praw-
ną. Może ono zawierać wszelkie umowy, np. wynajmu 
pomieszczeń na różne imprezy, zatrudniać inne osoby, 
posiadać majątek, własne konto bankowe, występować 
przed sądami. Odpowiedzialność stowarzyszenia, tzn. 
wszystkich członków, jak i zarządu, w zasadzie ograni-
czona jest do majątku stowarzyszenia. Nie odpowiada-
ją oni zatem majątkiem osobistym za ewentualne długi 
stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie może złożyć we właściwym urzędzie 
skarbowym wniosek o uznanie go za stowarzyszenie wyż-

szej użyteczności (tzw. gemeinnütziger Verein). W tym 
celu już w statucie powinno być zawarte stwierdzenie, że 
majątek stowarzyszenia służy tylko celom użyteczności 
publicznej, np. celom religijnym, dobroczynnym, wspie-
rania przyjaźni między narodami, celom kulturalnym, 
wychowaniu młodzieży. Powinno się tam też znajdować 
uregulowanie, komu przypadnie majątek stowarzyszenia 
w razie jego rozwiązania. Stowarzyszenie uznane za sto-
warzyszenie wyższej użyteczności ma prawo przyjmować 
dary (Spenden) i wystawiać odpowiednie zaświadczenia. 
Celem takiego stowarzyszenia nie może być zarabianie 
pieniędzy. 

Zarząd Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultu-
ry, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e. V. może udo-
stępnić wzory statutów, jak i innych pism potrzebnych do 
zarejestrowania stowarzyszeń lokalnych. W razie potrzeb 
i pytań szczegółowych można się skontaktować z sekreta-
rzem Zarządu mec. Edmundem Ropel listownie lub tele-
fonicznie pod numerem telefonu 06403 9728382.

Edmund Ropel 

II Zjazd Nauczycieli Jêzyka Polskiego 
w Niemczech

„Concordia“, 20-22.04.2007

Tegoroczny Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego pod-
jął temat realizacji postanowień polsko-niemieckiego 

traktatu z 17 czerwca 1991 r., chcąc tym samym wyrazić 
troskę o to, aby młode pokolenie wywodzące się z Polski 
miało w przyszłości dobrze utrwalony język ojczysty i wie-
dzę o kraju swojego pochodzenia; by nie wstydziło się swo-
ich korzeni oraz czuło przynależność, miłość i szacunek 
do narodu polskiego. Patronat nad zjazdem objęli: mar-
szałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister eduka-

cji narodowej wicepremier Roman Giertych, ambasador 
RP w Niemczech dr Marek Prawda, prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” prof. dr Andrzej Stelmachowski, 
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. pra-
łat Stanisław Budyń oraz dyrektor telewizji Polonia pani 
Agnieszka Romaszewska-Guzy. W zjeździe udział wzię-
li przedstawiciele najwyższych władz RP, wyrażając tym 
samym troskę o polską oświatę w Niemczech. Marszał-
ka Senatu RP reprezentował min. Romuald Łanczkowski, 

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Przedstawiciele: premiera, MEN, MSZ, Senatu RP, Wspólnoty Polskiej, oraz goście honorowi: ks. abp Szczepan Wesoły i aktorka Małgorzata Kożuchowska, 
obok ks. prałata dra Ryszarda Mroziuka, z dziećmi z zespołu „Krakowiak“ z Siegen
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Adres do korespondencji:

Christliches Zentrum zur Förderung der Polnischen 
Sprache, Kultur und Tradition e. V.

Haus Concordia, D-57562 Herdorf – Dermbach

Nr konta bankowego:

Christliches Zentrum e.V. 
Nr Konta 21034509    BLZ: 57391200

Volksbank Herdorf

zastępca szefa kancelarii Senatu; premiera rządu RP pan 
Michał Dworczyk, doradca premiera RP ds. Polonii; mi-
nistra edukacji narodowej pan Sławomir Adamiec, dyrek-
tor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN; 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych pani Regina Jurkow-
ska, pierwszy sekretarz w Departamencie Konsularnym 
i Polonii oraz przedstawiciele ambasady RP i konsula-
tów generalnych w Niemczech. Przybyli przedstawiciele 
wszystkich organizacji oświatowych w Niemczech oraz 
delegaci oświaty polonijnej z Danii, Szwecji i Wielkiej Bry-
tanii, a także przewodniczący Europejskiej Uniii Wspól-
not Polonijnych pan Tadeusz Pilat.

Obrady poprzedziła okolicznościowa Msza św., której 
przewodniczył przybyły z Rzymu gość honorowy zjazdu 
ks. abp Szczepan Wesoły, wieloletni delegat prymasa Polski 
ds. duszpasterstwa emigracji, a koncelebrowali ks. prałat 
dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego 
Centrum, i ks. proboszcz Robert Krawiec z Siegen. Ofi -
cjalnego otwarcia zjazdu, w którym uczestniczyło 80 osób 
(w tym 49 nauczycieli), dokonał ks. prałat dr Ryszard Mro-
ziuk, witając wszystkich przybyłych. Po powitaniach od-
czytano okolicznościowe listy nadesłane do uczestników 
obrad przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 

premiera rządu RP Jarosława Kaczyńskiego, wicepremie-
ra i ministra edukacji narodowej Romana Giertycha, am-
basadora RP w Niemczech dr. Marka Prawdy oraz prezesa 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. dr. Andrzeja Stel-
machowskiego.

Rada Programowa Zjazdu, z prof. dr hab. Janem Ma-
zurem na czele, opracowała program zjazdu, uwzględ-
niając (1) analizy stanu realizacji zapisów traktatowych 
przeprowadzone przez polonijne organizacje oświatowe 
w Niemczech i dokonaną na ich podstawie analizę ogól-
ną; (2) potrzeby nauczania języka polskiego, także jako 
ojczystego, w nowych uwarunkowaniach i na przykładzie 
innych krajów Unii Europejskiej; (3) strategię państwa pol-
skiego i organizacji pozarządowych wobec oświaty polo-
nijnej w Niemczech. 

Podczas trzydniowych obrad usłyszeliśmy wiele wy-
powiedzi, z których bardzo wyraźnie wynikało, że traktat 
polsko-niemiecki w zapisach dotyczących nauczania ję-
zyka polskiego nie był i nie jest realizowany przez stronę 
niemiecką. Zgodnie stwierdzono, że przez 15 lat polskie 
władze nie dość skutecznie domagały się jego realizacji. 
Podkreślono, iż obecnie po raz pierwszy rząd RP mówi 
o tych sprawach zdecydowanie i głośno. Wielokrotnie 
podkreślano, że prawa polskiej grupy etnicznej w Niem-
czech są w traktacie zrównane z prawami mniejszości nie-
mieckiej w Polsce i jako takie powinny być respektowane. 
Nauka języka polskiego, polskiej historii, geografi i i kultu-
ry odbywa się dla większości dzieci w organizacjach pol-
onijnych, działających głównie przy polskich parafi ach. 
Mówiono także o znaczeniu zespołów tanecznych i teat-
ralnych dla zachowania języka polskiego. Podczas zjazdu 
pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Piotra Małoszew-
skiego pracowała Komisja ds. Uchwał i Wniosków. Zostały 
one przedstawione w ostatnim dniu obrad i po dyskusji 
i poprawkach jednomyślnie przyjęte. 

Obradom towarzyszyły słowa Ojca świętego Jana Pawła 
II: „Polacy również i poza Ojczyzną niosą Ojczyznę”, a je-

Uczestnicy II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, 
od lewej: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski oraz mgr Halina Koblenzer.
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go pamięci poświęcony został sobotni wieczór, kiedy to ze 
wzruszeniem oglądaliśmy prezentację obrazów Stanisła-
wa Świątkowskiego, spotkaliśmy się z autorami książki Jan 
Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich oraz wysłu-
chaliśmy wspomnień aktorki Małgorzaty Kożuchowskiej 
z jej spotkań z Ojcem świętym. 

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego zorganizowało 
Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niemczech, przy wsparciu fi nanso-
wym „Wspólnoty Polskiej“ ze środków Senatu RP. Zjazd 
zakończył się Mszą św., podczas której okolicznościową 
homilię wygłosił ks. abp Szczepan Wesoły. Podczas eucha-
rystii pani Maria Piotrowicz przeczytała ułożoną przez sie-
bie modlitwę wiernych: 

Niech ta modlitwa będzie uwieńczeniem moich refl ek-
sji na temat zjazdu.

Halina Koblenzer
Koordynator Chrześcijańskiego Centrum 

ds. Nauczania Języka Polskiego w Niemczech

Na czele Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech stała 
pani mgr Halina Koblenzer, a w jego skład wchodziły panie: Magdalena Kobiesa, Mariola Szabadosz, 

mgr Anna Susek, mgr Halina Różyńska, oraz s. Andrzeja Spyra i ks. Marek Konsek. 

Dziękujemy!

Uchwały i postulaty II Zjazdu 
Nauczycieli Języka Polskiego 

w Niemczech

Uczestnicy II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niem-
czech obradujący w Domu Polskiej Misji Katolickiej „Con-
cordia“ w Herdorf-Dermbach w dniach 20-22 kwietnia 
2007r.:

- w przedstawionych referatach i dyskusji jedno-
znacznie stwierdzili, że postanowienia traktatu między 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpi-
sanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., w zapisach dotyczą-
cych oświaty polonijnej nie są przez stronę niemiecką 
realizowane;

-  przyjęli informację o dostrzeganiu przez władze pol-
skie braku realizacji zapisów traktatowych przez stro-
nę niemiecką i czynieniu wysiłków w celu zmiany tej 
sytuacji;

- z ubolewaniem przyjęli informację o braku efek-
tów działań podejmowanych przez stronę polską, mi-
mo że w zapisach traktatu prawa polskiej grupy etnicznej 
w Niemczech zostały zrównane z prawami mniejszości 
niemieckiej w Polsce.
Wobec zaistniałej sytuacji II Zjazd Nauczycieli Języka Pol-
skiego w Niemczech zgłasza następujące postulaty:

1. Apeluje do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o konty-
nuowanie podejmowanych wysiłków na rzecz reali-

zacji traktatu przez stronę niemiecką, tym bardziej 
że rząd Polski w pełni realizuje postanowienia trak-
tatowe wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Za-
istniała dysproporcja w realizacj traktatu jest nie do 
przyjęcia.

2. Zwraca się do Władz Rzeczpospolitej Polskiej, by jak 
najszybciej wspólnie z Konwentem Organizacji Pol-
skich w Niemczech wypracowały strategię funkcjo-
nowania oświaty polskiej w Niemczech.

3. Apeluje do Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej 
w Niemczech o reaktywowanie pracy Zespołu ds. 
Nauczania Języka Polskiego w Niemczech.

4. Zwraca się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Kon-
wentu Organizacji Polskich w Niemczech o podję-
cie działań na rzecz szerokiego wprowadzania języka 
polskiego do szkolnictwa niemieckiego wszystkich 
szczebli.

5. Zwraca się do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o pod-
jęcie rozmów ze stroną niemiecką w sprawie zapew-
nienia polonijnym stowarzyszeniom oświatowym 
stałych środków fi nansowych na działalność progra-
mową, instytucjonalną i inwestycyjną.

6. Zwraca się do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o prze-
znaczenie środków fi nansowych w celu zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania polonijnych stowarzyszeń 
oświatowych prowadzących nauczanie języka ojczy-
stego.

7. Zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej Rzecz-
pospolitej Polskiej o opracowanie kryteriów określa-
jących status nauczyciela polonijnego.

Dobry Boże, weź w opiekę wszystkich Polaków rozpro-
szonych po świecie, w sposób szczególny pochyl się nad ty-
mi, którzy zamieszkują na ziemi niemieckiej, umocnij w nich 
wiarę i nadzieję. Spraw, by przetrwały w nich pamięć i toż-
samość. Boże, prowadź wszystkich nauczycieli polonijnych 
drogą prawdy i miłości.
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Spotkanie Rekolekcyjno-Edukacyjne Spotkanie Rekolekcyjno-Edukacyjne 

ww „Concordii”

W dniach 25-29 kwietnia 2007 r. w ośrodku PKM 
„Concordia” w Herdorf-Dermbach odbyły się już 

po raz siódmy tradycyjne rekolekcje dla Polonii w Niem-
czech połączone z sympozjum naukowym. Spotkanie zor-
ganizowane przez pana Krzysztofa Walotkę z ramienia 
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Trady-
cji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. prowadził ks. pra-
łat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący stowarzyszenia 
i proboszcz PMK w Dortmundzie. 

Nauki rekolekcyjne na temat „Przypatrzmy się powo-
łaniu naszemu” głosił ks. prałat dr Aleksander Radecki, 
pełniący funkcję ojca duchownego w Metropolitalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ojciec 
rekolekcjonista w swoich konferencjach przekonywał nas, 
że wszyscy jesteśmy powołani do życia w wierze, do apo-
stolstwa i do świętości. Zachęcał nas również do pielęgno-
wania tak często wykpiwanej pobożności ludowej jako ostoi 
tradycji religijnej i patriotycznej. Wyjątkowy sposób prowa-
dzenia rekolekcji przez ks. prałata dr Aleksandra Radeckie-
go, przekazywanie przez niego głębokich treści duchowości 
religijnej, opartej na długoletnim i bogatym doświadczeniu 
duszpasterskim, jego tryskający humor, pomimo schorowa-
nego ciała – na długo pozostaną w sercach i pamięci uczest-
ników. Nauki rekolekcyjne były uzupełniane projekcjami 
wartościowych fi lmów, poruszających ważne zagadnienia 
moralne i obyczajowe, oraz pokazem fi lmu dokumentalne-

go o Golgocie Wschodu z udziałem ks. prałata Zdzisława 
Jastrzębca-Peszkowskiego, który nie mógł przybyć osobi-
ście do „Concordii” z powodów zdrowotnych.

Część naukową wypełniały refl eksje i wspomnienia 
prof. dr. hab. Gabriela Turowskiego, mikrobiologa z Aka-
demii Medycznej w Krakowie, przyjaciela Ojca świętego 
Jana Pawła II z tzw. „kręgu wujkowego”, uczestnika wielu 
wędrówek i spływów kajakowych w towarzystwie ks. bp. 
Karola Wojtyły, a później częstego gościa w Watykanie. By-
liśmy nie tylko głęboko poruszeni wspomnieniami prof. 
Turowskiego, ale czuliśmy się również szczególnie wyróż-
nieni tym, że mogliśmy cieszyć się bliskością tak niezwy-
kłego świadka życia sługi Bożego Jana Pawła II.

Dni rekolekcji wypełnione od porannych Godzinek do 
wieczornego Apelu Jasnogórskiego naukami, wykładami 
i modlitwą w pięknej, skłaniającej do duchowego skupienia 
i wyciszenia się kaplicy, jak również przebywaniem w nie-
powtarzalnej scenerii wiosennej zieleni, słońca i górskiej 
przyrody można porównać do ładowania „duchowego aku-
mulatora”, wzmacniającego w nas życie Boże, abyśmy mo-
gli realizować nasze powołanie do świętości w jakże nieraz 
trudnym otoczeniu. Te wspaniałe przeżycia zawdzięczamy 
jak zwykle inicjatorowi i organizatorowi corocznych spo-
tkań Krzysztofowi Walotce z Berlina, zaangażowaniu i opie-
ce duchowej ks. prałata dr. Ryszarda Mroziuka oraz całemu 
zespołowi „Concordii”, z niezawodną siostrą Andrzeją na 
czele, którym zawdzięczamy nie tylko wspaniałe posiłki, 
ale także niepowtarzalną, niezwykle gościnną i serdeczną 
atmosferę ośrodka, w którym każdy czuje się naprawdę jak 
w domu. Odjeżdżając, żegnaliśmy się wszyscy bez wyjąt-
ku słowami: „Do zobaczenia, jak Bóg da, za rok w «Con-
cordii»”. Zapraszamy już teraz wszystkich czytelników do 
udziału w przyszłorocznych rekolekcjach i obiecujemy, że 
będziecie tak jak my, co rok, wracać do „Concordii”.

Krystyna i Henryk Żurkowie

Uczestnicy spotkania rekolekcyjno-edukacyjnego w „Concordii“. W pierwszym rzędzie od lewej: 
ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, państwo Henryk i Krystyna Żurkowie, prof. dr hab. Gabriel Turowski. 

W drugim rzędzie ks. prałat dr Aleksander Radecki

Prof. dr hab. Gabriel Turowski (z prawej strony) w rozmowie z panem Krzysztofem Walotką, 
organizatorem spotkania
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STOWARZYSZENIA PARAFIALNE

Szkoła Polska 
przy PMK w Karlsruhe

Obowiązek nauczania i wychowania człowieka, w tym 
także młodego pokolenia, wynika z misji nauczycielskiej 
zleconej Kościołowi przez Chrystusa. „Idźcie więc i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu (…) uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przekazałem” (Mt 28,19). 
Kościół, wypełniając mandat samego Chrystusa, zakładał 
w ciągu swej historii szkoły różnego typu, od szkół para-
fi alnych poczynając, a na uniwersytetach kończąc. Wraz 
z powstaniem szkół publicznych i powszechnego obowiąz-
ku szkolnego nauka religii znalazła się w ramach szkolne-
go nauczania, stając się jednym z przedmiotów szkolnych. 
Kościół troszczy się o obecność wartości religijnych i mo-
ralnych w dzisiejszym nauczaniu i wychowaniu. Każdy 
człowiek, nawet niewierzący, w swoich sądach zgodzi się 
z tym, że kształcenie religijne, poza funkcją formacyjną, 
moralną i światopoglądową, spełnia niesłychanie ważną 
funkcję intelektualną i ogólnokulturową. Religia więc od-
grywała i odgrywa fundamentalną rolę w każdej kulturze. 
Ważną funkcję w tej dziedzinie spełnia placówka duszpa-
sterska na emigracji.

Po latach indywidualnych zmagań poszczególnych 
duszpasterzy na emigracji, działań na własną rękę, do-
czekaliśmy się odpowiednich struktur, wypracowaliśmy 
właściwe podstawy prawne. Na tej bazie powstało Chrze-
ścijańskie Centrum Kształcenia i Pielęgnowania Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. W ramach dzia-
łalności tego centrum istnienie szkół polskich przy PMK 
ma charakter priorytetowy. One to mają być miejscem 
przekazywania i pielęgnowania wartości religijnych, mo-
ralnych, kulturalnych i patriotycznych. W wielu placów-
kach duszpasterskich istnieją od latach stowarzyszenia, 
które przynależą do Chrześcijańskiego Centrum, które ma 
swoją siedzibę w polskim ośrodku „Concordia”.

Działalność naszej placówki oświatowej ma ścisły zwią-
zek z instytucją nadrzędną, jaką jest Chrześcijańskie Cen-
trum, i z nią ściśle współpracuje. Szkoła Polska przy PMK 
w Karlsruhe istnieje de facto od 12.09.1992 r. W tym dniu 
zainaugurowaliśmy naukę przedmiotów ojczystych w na-
szej placówce. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu 
w wymiarze 5 godzin. Mamy pięć grup szkolnych oraz jed-
ną przedszkolaków. Obecnie w zajęciach szkolnych bierze 
udział ponad 100 dzieci. Mamy do dyspozycji odpowied-
nio przygotowaną kadrę nauczycielską składającą się z 10 
osób. Oprócz nauczania początkowego oferujemy w szkole 

język polski, geografi ę, historię, religię. Każdego roku kil-
kanaście dzieci pisze dodatkowo prace kontrolne, które wy-
syłamy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Warszawie 
celem otrzymania oryginalnego świadectwa polskiego. Do-
tyczy to tych dzieci, których rodzice zamierzają wrócić do 
kraju. Ponadto od kilku lat dzieci biorą udział w olimpia-
dach języka polskiego w Niemczech organizowanych przez 
Konsulat Generalny w Monachium. W tych olimpiadach 
nasze dzieci zdobywają zaszczytne miejsca. Życzylibyśmy 
sobie, by tego rodzaju olimpiady nie tylko języka polskie-
go, ale także znajomości Pisma Świętego były organizowa-
ne przez nasze Chrześcijańskie Centrum.

Jakie cele przyświecają naszej placówce? Dążymy naj-
pierw do tego, by przekazać uczniom poczucie dumy 
i radości z powiązań z polskością. Chcemy, by opuszcza-
li szkołę z życzliwym nastawieniem do Polski, jej wiary, 
kultury, tradycji. Próbujemy stworzyć uczniom poczucie 
wspólnoty; świadomość, że nie są ze swoją polskością, tak 
pieczołowicie przechowywaną i przekazywaną przez ro-
dziców, odosobnieni, że nie trzeba się tej polskości wsty-
dzić, że Polska jest państwem i narodem wartościowym, 
z bogatą historią, głęboką wiarą, różnorodną i ciekawą kul-
turą. Dajemy również młodym okazję do kontaktów towa-
rzyskich, do zawierania przyjaźni poprzez organizowanie 
wycieczek, w połączeniu z innymi placówkami duszpaster-
skimi, czy też okolicznościowych akademii, które trwają 
po zakończeniu szkoły. Zwracamy również uwagę na ści-
słą współpracę szkoły z domem rodzinnym. Organizuje-
my spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na 
tematy wychowawcze, wyjaśniamy program roczny czy też 
przedstawiamy cele, które sobie nauczyciel danego przed-
miotu stawia.

ks. kanonik dr Kazimierz Kosicki

o sobie

Uroczystości z okazji 15-lecia Szkoły Polskiej przy PMK w Karlsruhe z udziałem ks. 
rektora prałata Stanisława Budynia oraz pani konsul generalnej min. Elżbiety Sobótki

•   •   •


