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W dniach od 22 do 26 września 2007 r. odbył się  
w Warszawie III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy,  

na który przybyło blisko 270 delegatów z ponad 60 krajów  
oraz 200 zaproszonych gości. Otwarcie Zjazdu poprzedzi-
ła Msza św. w kościele św. Krzyża, której przewodniczył  
ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Po Eucharystii 
przedstawiciele Polonii zło-
żyli wieńce przed Grobem  
Nieznanego Żołnierza. Uro-
czystego otwarcia Zjazdu  
w Sali Plenarnej Sejmu do-
konał Marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz. Obec-
ni byli: Prezydent RP Lech 
Kaczyński, który wygłosił 
okolicznościowe przemó-
wienie, Marszałek Sejmu  
Ludwik Dorn, przedstawi-
ciele Rządu oraz posłowie  
i senatorzy. Gościem hono-
rowym Zjazdu był ostatni 
Prezydent RP na Uchodź-
stwie Ryszard Kaczorow-
ski. Pierwsza sesja plenarna 
dotyczyła wkładu Polonii w odzyskanie niepodległo-
ści Polski. Uczestnicy Zjazdu omawiali i dyskutowali  
w sesjach plenarnych i Komisjach Zjazdowych 7 bloków 
tematycznych: 

■  Ochrona dobrego imienia Polski i Polaków oraz  
budowania wizerunku Polski,

■  Promocja kultury polskiej i ochrona polskiego dzie-
dzictwa narodowego,

■  Przyszłość oświaty polonijnej,
■  Duszpasterstwo wśród Polonii,
■  Ochrona polskich mniejszości narodowych,
■  Pomoc nowej emigracji w państwach UE,
■  Sprawy młodzieży i sportu.

W niedzielę 23 września uczestnicy Zjazdu przebywa-
li, na zaproszenie prof. dr. Andrzeja Stelmachowskiego, 
prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w niezwy-
kle gościnnym Domu Polonii w Pułtusku. Natomiast  
w poniedziałek wieczorem wzięli udział w projekcji filmu 

Otwarcie III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sali Plenarnej Sejmu RP. 
Przemawia Prezydent RP Lech Kaczyński

Oświata polonijna na III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy

„Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po zakończeniu  
filmu przedstawiciele Polonii i zaproszeni goście oddali  
w sali kinowej cześć 15 tysiącom polskich oficerów pomor-
dowanym przez Rosję Sowiecką wspólnym odśpiewaniem 
modlitwy: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”. 

Delegatami na Zjazd re-
prezentującymi Polską Misję 
Katolicką oraz Chrześcijań-
skie Centrum Krzewienia  
Kultury, Tradycji i Języka 
Polskiego w Niemczech byli:  
ks. prałat Stanisław Budyń, 
Rektor Misji, panie: mgr 
Aleksandra Bedrunka i mgr 
Halina Koblenzer oraz prof. 
dr. hab. inż. Piotr Małoszew-
ski. Nasi dwaj przedstawicie-
le przewodniczyli pracom 
dwóch komisji zjazdowych: 
ks. prałat Stanisław Budyń - 
Komisji ds. duszpasterstwa 

wśród Polonii, a prof. Piotr 
Małoszewski – Komisji ds. 

oświaty polonijnej. Prof. Małoszewski został również  
wybrany w skład Komisji Wnioskowej III Zjazdu.

Referaty wprowadzające w tematykę przyszłości oświa- 
ty polonijnej na sesji plenarnej w Sejmie wygłosili:  
pani Aleksandra Podhorodecka – prezes Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, pani Andżelika Borys 
– prezes Związku Polaków na Białorusi oraz pani Halina 
Ziółkowska – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich  
w Ameryce Północnej.

W popołudniowych obradach Komisji ds. oświaty  
polonijnej, które odbywały się w Senacie RP, uczestniczy-
ło ponad 60 osób, nauczycieli i organizatorów szkolnictwa  
z kilkudziesięciu krajów świata. Gościem honorowym  
obrad była pani Anna Walentynowicz, legenda NSZZ  
„Solidarność”. Referat wprowadzający pt.: „Stan szkol-
nictwa polskiego w Niemczech a traktat polsko-niemie-
cki z 17 czerwca 1991 r.” wygłosił prof. Piotr Małoszewski. 
Zwrócił on m.in. uwagę na fakt, że Polska przeznacza →
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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 – prof. dr hab. inż. 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.

zbyt małe środki na wspieranie nauczania języka pol-
skiego poza granicami kraju. Łącznie Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Senat RP przeznaczają na ten 
cel kwotę rzędu 11 milionów € podczas, gdy np. rząd  
niemiecki przeznacza na naukę języka niemieckie-
go dzieci i młodzieży swojej diaspory na świecie ponad  
250 milionów €. Dziś w państwach UE uczy się języka  
polskiego średnio tylko około 4% wszystkich dzieci z pol- 
skich rodzin i bez wyraźnego wsparcia szkolnictwa  
polonijnego przez kraj grozi nam, że ponad 90% dzieci 
ulegnie asymilacji. W ponad trzygodzinnej dyskusji głos 
zabrało 27 mówców. Zaproponowane przez nich wnioski, 
postulaty i uchwały zostały przedstawione Komisji Wnio-
skowej Zjazdu a następnie przyjęte przez uczestników  
III Zjazdu podczas obrad plenarnych. 

Zamknięcie III Zjazdu odbyło się w środę 26 wrześ-
nia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie  
z udziałem Premiera Rządu RP Jarosława Kaczyńskiego. 
Podczas tej uroczystości wręczone zostały wyróżnienia 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska – „Wawrzyny Polonij-
ne”, którymi uhonorowani zostali m.in.: ks. abp. Szczepan 
Wesoły długoletni Delegat Prymasa Polski ds. Dusz- 
pasterstwa Emigracji, Ryszard Kaczorowski ostatni Prezy-
dent RP na Uchodźstwie oraz pośmiernie Edward Moskal  
długoletni prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Zakończenie III Zjazdu na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Od prawej: prof. Andrzej Stelmachowski, Premier RP Jarosław Kaczyński, 

Przewodnicząca III Zjazdu - Helena Miziniak, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w sprawach 
oświaty polonijnej przyjął jednomyślnie następującą 
uchwałę:

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy wyraża 
ogromne uznanie i wdzięczność nauczycielom polo-
nijnym, duchownym oraz organizatorom szkolnictwa  
za ich  społeczne zaangażowanie w zachowanie języ-
ka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej  
diasporze na świecie.

oraz cztery następujące rezolucje:

Piotr Małoszewski

1. III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zwraca się  
z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej:

■ o jak najszybsze przyjęcie i wprowadzenie Karty Nauczy-
ciela Polonijnego, która między innymi uwzględniałaby 
lata pracy w szkolnictwie polonijnym i wliczała je w od-
powiedni sposób do stażu pracy w Polsce; 

■ o przejęcie dofinansowania wynagradzania nauczycieli 
pracujących w szkolnictwie prowadzonym przez orga-
nizacje polonijne; 

■ o uporządkowanie i uaktualnienie bilateralnych umów mię-
dzynarodowych w sprawie szkolnictwa polonijnego; 

■ o podjęcie starań, aby w polskich szkołach na Litwie 
przywrócono egzamin z języka polskiego na maturze 
jako obowiązkowy; 

■ o stworzenie podstaw prawnych umożliwiających przy-
znawanie stypendiów na studia w Polsce obywatelom 
polskim zamieszkującym za granicą, którzy uzyskali  
maturę poza Polską. 

2. III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zwraca się 
do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o zwiększenie pu-
li środków na cele oświatowe: dokształcanie nauczy-
cieli, różnorodne formy wymiany dzieci i młodzieży, 
opracowanie wspólnie z nauczycielami polonijnymi 
odpowiednich podręczników do nauki języka pol-
skiego i przedmiotów ojczystych. 

3. III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zwraca się 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

■ o kontynuowanie i podejmowanie wysiłków na rzecz 
realizacji traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 
1991 r. w zapisach dotyczących prowadzenia i wspie-
rania nauki języka ojczystego w stowarzyszeniach po-
lonijnych i szkolnictwie publicznym w Niemczech; 

■ o poparcie kandydatur polonistów i slawistów na sta-
nowiska nauczycieli języka polskiego w publicznym 
szkolnictwie niemieckim.

4. III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zwraca się  
z apelem do Konferencji Episkopatu Polski, by wspólnie 
z Ordynariuszami diecezji rzymskokatolickich na tere-
nach byłych republik ZSRR doprowadzili do odprawia-
nia Mszy świętych i katechezy w języku polskim.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. przewodniczącym Konwen-
tu Organizacji Polskich w  Niemczech jest prof. dr hab. inż. Piotr  
Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.
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W czwartek 29 listopada 2007 r. w Ambasadzie RP  
w Berlinie odbyło się spotkanie delegacji Senatu RP, 

której przewodniczył Marszałek Senatu Bogdan Boruse-
wicz z przedstawicielami Konwentu Organizacji Polskich  
w Niemczech. W spotkaniu oprócz Marszałka Senatu 
uczestniczyli m.in. przewodniczący senackich Komisji: 
Łączności z Polonią - senator Andrzej Person, Spraw  
Zagranicznych - senator Leon Kieres, Samorządu Te-
rytorialnego - senator Mariusz Witczak, oraz dyrektor  
Biura Polonijnego Senatu Artur Kozłowski, Ambasador RP  
w Niemczech dr Marek Prawda, a ze strony polonijnej 
przedstawiciele Konwentu: Aleksander Zając – przewod-
niczący Rady Polskiej w Niemczech, prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski – wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego 

Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego 
w Niemczech, Krzysztof Nowacki – prezes Związku Pola-
ków w RFN „Zgoda”, mec. Dariusz Odyniec – przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Kongresu Polonii Niemieckiej  
a także pan Józef Malinowski – przewodniczący Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Niemczech, pani Barbara Rejak – 
przewodnicząca Towarzystwa Szkolnego „Oświata”  
w Berlinie oraz panie Bronisława Karkos – przewodniczą-
ca oddziału oraz Halina Rometzki z berlińskiego oddziału 
Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. 

Głównym tematem rozmów były sprawy oświaty  
polonijnej i realizacji traktatu polsko-niemieckiego z 17 
czerwca 1991 r., a przede wszystkim kwestia finansowa-
nia nauki języka polskiego w stowarzyszeniach polonij-
nych. Przedstawiciele Polonii zaapelowali do Marszałka 
o „nacisk polityczny” na stronę niemiecką w tej sprawie 
oraz prosili o udzielanie większego wsparcia oświacie  
polonijnej przez Senat RP. Polska przeznacza na potrzeby 
nauczania języka niemieckiego jako ojczystego mniejszo-
ści niemieckiej kwotę prawie 14 mln euro. Dzięku temu 
wsparciu ponad 80 proc. dzieci mniejszości niemieckiej  
w Polsce uczy się języka niemieckiego. Natomiast po tej 

Spotkanie Konwentu Organi-
zacji Polskich w Niemczech  
z delegacją Senatu RP

stronie granicy środki, które strona niemiecka przezna-
cza na nauczanie języka polskiego jako ojczystego są oko-
ło sto razy mniejsze, a języka polskiego uczy się tylko  
około 3 proc. dzieci z polskiej grupy etnicznej w Niemczech. 
Marszałek Borusewicz obiecał przede wszystkim poru-
szyć w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawę wsparcia  
finansowego stowarzyszeń polonijnych prowadzących  
nauczanie języka polskiego.

Redakcja na podstawie materiałów PAP

Wierni korzeniom

Polskie szkoły przy Polskich Misjach Katolickich 
działają dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wielu osób 

– duszpasterzy, nauczycieli, komitetów rodzicielskich 
i tych Rodaków, którzy pragną, aby ich dzieci żyjące 
w Niemczech znały język polski, ubogacały się warto-
ściami kultury polskiej i były wychowane w duchu 
katolickim.

Nie da się ukryć, że niektórzy Polacy mieszkający za 
granicą sądzą, że jeśli pozbędą się własnej tożsamości, 
to automatycznie zdobędą nową tożsamość narodową. 
Jest to bardzo błędne przekonanie. W rzeczywistości 
tracąc swoją polską przynależność narodową znajdują 
się w próżni, bo nie są wtedy ani Polakami ani Niemcami. 
Przykłady wielkich Polaków, jakich zna historia, 
przekonują nas o tym, że właśnie głębokie poczucie 
własnej tożsamości oparte na kulturze daje możliwość 
nawiązywania owocnych kontaktów z ludźmi, którzy 
należą do innych narodowości. Tak więc, żeby nie 
być kimś wyobcowanym w innym państwie, wśród 
innego narodu, trzeba zachować polską tożsamość, 
świadomość, która umożliwia jednocześnie otwarcie 
się na innych. Polak gdziekolwiek mieszka, powinien 
być dumny z tego, że jest Polakiem. Wielu wielkich 
Polaków, którzy znaleźli uznanie w świecie nie kryło 
się ze swoją polskością.

Trzeba też zauważyć, że kraje mające zdrowy i mądry 
stosunek do obcokrajowców nie dążą do ich szybkiej 
asymilacji we własne społeczeństwo, ale szanują  
i popierają, również finansowo, pielęgnowanie ich 
tradycji rodzimych.

By polska szkoła mogła dalej funkcjonować i rozwijać 
się, musi się pogłębiać wśród nas świadomość jej 
potrzeby i ważnej roli, jaką ma do spełnienia. Zapewne 
szkoła ta kojarzy się nam z uczeniem dzieci pisania  
i mówienia po polsku. Rodzice chcą, aby ich dzieci znały 
język polski, by mogły swobodnie porozumiewać się  
z babcią, dziadkiem i krewnymi w Polsce. Owszem, 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych spełnia takie zadanie, ale 
to nie wyczerpuje jej istotnego celu. Taka szkoła pragnie 
przede wszystkim kultywować i przekazywać specyficzne 
wartości kultury polskiej. Kultura ta od początków 
nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie 

Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z delegacją Senatu  
w Ambasadzie RP w Berlinie. Od lewej: prof. Piotr Małoszewski – Chrześcijańskie 

Centrum, Józef Malinowski – prezes Macierzy Polskiej, Aleksander Zając – 
przewodniczący Konwentu, Barbara Rejak – TS Oświata w Berlinie, Bogdan Borusewicz 

– Marszałek Senatu RP, Krzysztof Nowacki – prezes Związku Polaków „Zgoda” w RFN

→
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przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o tej 
kulturze jest „Bogurodzica”. We wspaniałych dziełach 
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego czy Norwida 
przebija się duch chrześcijański. I tak jest do dzisiaj. 
Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być źródłem 
twórczości polskich artystów. Dzięki tej chrześcijań-
skiej inspiracji kultura polska zawsze odznaczała się 
głębokim humanizmem, wyrażającym się szacunkiem 
do drugiego człowieka, tolerancji, gościnności i dobroci 
serca. W Polsce nie było nigdy wojen religijnych. Było 
w niej zawsze miejsce dla ludzi innego wyznania.

Polskość kształtowana była jako kultura, jako narodo-
wość poprzez przyjęcie chrześcijaństwa. Dlatego 
też nasze wartości ojczyste ściśle związane są  
z wartościami chrześcijańskimi. Można więc stwier-
dzić, że zachowanie polskości jest także dochowaniem 
wierności korzeniom chrześcijańskim. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że żyjemy w tej części Europy, gdzie 
nasila się proces dechrystianizacji i propaguje się taki 
styl życia, w którym związek człowieka z Bogiem jest 
przerwany, a forma chrześcijaństwa często daleka jest 
od przyjęcia całokształtu prawd wiary, a zwłaszcza 
wymogów życia moralnego. W tej sytuacji powinniśmy 
się czuć jeszcze bardziej przynagleni do tego, aby – jak  
o to nas prosi Papież Benedykt XVI – „dzielić się 
skarbem wiary z innymi narodami Europy i świata, 
również przez pamięć o naszym Rodaku Janie Pawle II, 
który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą  
i skutecznością”.

Jan Paweł II nigdy nie krył swego pochodzenia. Nie 
wstydził się ani języka, ani wartości wyniesionych 
z Ojczyzny, lecz odwrotnie – były one dla Niego 
powodem do dumy. Z uznaniem mówił o polskiej 
szkole, uniwersytecie, literaturze, kulturze i polskiej 
religijności. Przykład Jana Pawła II oraz innych wielkich 
Polaków, którzy znaleźli uznanie w świecie, których 
polskość stała się czytelna dla całego świata, powinna 
nas zachęcać do jeszcze intensywniejszego promowania 
języka i kultury ojczystej w kraju nowego zamieszkania. 
Musimy potraktować poważnie apel, który Jan Paweł 

II skierował do Polaków żyjących na 
emigracji: „Proszę was, abyście całe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przejęli z wiarą, nadzieją  
i miłością ..., abyście sami nie podcinali 
tych korzeni, z których wyrastamy”.

Jan Paweł II w czasie swoich licznych 
spotkań z Polakami rozsianymi po całym 
świecie dawał jasno do zrozumienia, że nie 
możemy zamykać się we własnym getcie, 
ale musimy służyć krajowi, w którym 
żyjemy, pracować dla niego, przyczyniać 
się do jego rozwoju, zachowując jednak 
swoją tożsamość kulturową i religijną. 
Kluczowe słowa w tym względzie wy-
powiedział podczas spotkania dla Polo- 
nii niemieckiej w Moguncji, 16 listo-
pada 1980 r.: „... człowiek świadomy 
swej tożsamości płynącej z wiary,  
z chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa 

ojców i dziadów, zachowa swą godność, znajdzie 
poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym 
członkiem społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć”. 
Niewątpliwe te wskazania niezapomnianego Jana Pawła 
II – największego z rodu Polaków – powinny być dla 
nas inspiracją do podejmowania dalszych, ofiarnych 
wysiłków, aby nasze szkoły przy Polskich Misjach 
Katolickich jeszcze lepiej służyły sprawie promowania 
języka i kultury polskiej przesiąkniętej wartościami 
chrześcijańskimi, a uczniowie umiłowali to, co piękne  
i wzniosłe w naszej kulturze ojczystej.

o. dr Stanisław Pławecki CSsR

O. dr Stanisław Pławecki CSsR jest redemptorystą, 
proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, 
dziekanem dekanatu południowego PMK w Niemczech, 
przewodniczącym Zarządu Szkoły Przedmiotów 
Ojczystych im. Jana Pawła II przy PMK w Monachium 
oraz członkiem założycielem Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech.

Akademia z okazji Dnia Niepodległości w Szkole Przedmiotów Ojczystych 
przy PMK Monachium

Dzień Matki w Szkole Języka Polskiego przy PMK Würzburg
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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

Na III Forum Oświaty Polonijnej w Paryżu w 1999 r. 
miałam zaszczyt reprezentować nauczycieli z Pol-

skiej Misji Katolickiej w Niemczech. To spotkanie ubo-
gaciło mnie o doświadczenia nauczycieli polonijnych  
z całego świata. Dowiedziałam się, jak radzą sobie  
z organizacją pracy, jakie treści nauczania realizują,  
z jakich podręczników korzystają.  Zainteresowałam się 
ich sposobem  podnoszenia kwalifikacji warsztatowych. 
Bogata oferta podręcznikowa, którą poznałam oraz zapre-
zentowanie wydawnictw prasy polonijnej poszerzyły moją 
wiedzę o szkolnictwie polonijnym. Tak więc prezentacja 
Polonijnego Centrum Nauczycielskiego spowodowała, że 
zaraz po powrocie postanowiłam organizować coroczne 
spotkania nauczycieli PMK w Niemczech na warsztatach 
metodycznych w „Concordii”.

Już od 8 lat  nauczyciele z Polskich Misji Katolickich 
mają możliwość doskonalenia tu swojego warsztatu  
metodycznego. Zajęcia prowadzą specjaliści - metodycy  
z zakresu metodyki nauczania początkowego, metody-
ki nauczania języka polskiego w klasach starszych i me-
todyki zajęć muzycznych. Wielu nauczycieli, od samego  
początku, uczestniczy w warsztatach co roku.

Celem wiodącym naszych spotkań są metody akty-
wizujące proces polonijnego nauczania. Należą do nich 
praktyczne przykłady zajęć lekcyjnych, które zawiera-
ją elementy muzyki, tańca, plastyki, zabaw ruchowych,  
ćwiczeń językowych, przygotowują do samodzielnego wy-
powiadania się oraz motywują do samodzielnego myślenia  
i działania. Panie prowadzące zajęcia: Małgorzata Małyska 
- metodyk nauczania początkowego i Grażyna Wiśniew-
ska – metodyk języka polskiego w klasach starszych przy-
gotowują dla nas  materiały  metodyczne: są to konkretne 
konspekty lekcji, nagrania zabaw ruchowych. Utkwiły mi 
w pamięci zajęcia  polonistyczno – plastyczne, a to dlate-
go, że nigdy nie odznaczałam się zdolnościami w plastyce. 
I te zajęcia  uświadomiły mi, ile może dokonać  nauczyciel 
w pracy z dzieckiem - wydobyć to, co jest w nim ukryte, 
może nawet stłamszone. 

Podczas warsztatów przedstawiane są ciekawe propo-
zycje metodyczne. Podam tu parę przykładów. „W jaki  
sposób wpływać, by świat był bardziej ludzki, czyli jak 
uczyć dzieci w duchu wartości polskich i chrześcijań-
skich?” - zabawa edukacyjna - „Giełda wartości” (Deka-
log, patriotyzm rodzina, miłość). „Co to jest szczęście?” 
- na podstawie wiersza „Ballada o szczęściu” - poszuki-

wanie odpowiedzi co dla ucznia jest szczęściem, przy tym 
ma miejsce doskonalenie umiejętności wypowiadania się 
i czytania. ”Jakie kolory mają emocje?”- wyrażanie emocji 
przy pomocy ruchu i mimiki twarzy, budowanie emocji 
podczas słuchania bajek. W programie zajęć warsztato-
wych nauczyciele uczą się projektować efektywne zaję-
cia edukacyjne, np. przygotowanie do odbioru tekstów  
literackich na przykładzie liryków - ks. Jana Twardowskie-
go i J.Kulmowej.

Wymieniłam tylko nieliczne przykłady tego, co  
podczas warsztatów przekazują metodycy.

Podkreślić należy, że na zakończenie corocznych  
spotkań przekazywane są zawsze nauczycielom materia-
ły metodyczne. Podczas ostatnich warsztatów był to „Pro-
gram nauczania języka polskiego poza granicami Polski” 
opracowany przez metodyków PCN, MEN i nauczycieli 
polonijnych, między innymi nauczycieli PMK w Niem-
czech. Program ten obejmuje początkowy etap nauczania 
języka polskiego dzieci w trzech grupach wiekowych: 3-6 
lat, 7-9 lat i 10-12 lat.

„Program nauczania języka polskiego poza granicami 
Polski” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie oświatowych 
środowisk polonijnych. Ze względu na rożnorodne warun-
ki pracy i oczekiwania środowisk oświatowych program 
ma charakter katalogu obejmującego: cele ogólne kształ-
cenia, wymagania programowe, hasła programowe oraz  
tematykę wiodącą a także słownik. Do programu dołączo-

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
„Takie będą  Rzeczypospolite, jakie  ich młodzieży chowanie”- Słowa kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego Jana Zamoyskiego - hasłem III Forum Oświaty Polonijnej w 1999 r. w Paryżu

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w „Concordii”. W środku mgr Halina Koblenzer, 
Koordynator Chrześcijańskiego Centrum w Niemczech d/s Nauczania Języka Polskiego
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no materiały dydaktyczne wypracowane przez uczestni-
ków szkolenia oraz plan pracy na cały rok szkolny.

Warsztaty dla nauczycieli, które odbywają się w „Con-
cordii” to często jedyna okazja do pogłębienia wiedzy,  
wymiany doświadczeń, przekazywania ważnych informa-
cji oświatowych, np. jak i gdzie starać się o podręczniki, 
pomoce naukowe, pomoc finansową dla szkół, stroje dla 
zespołów. Trzeba podkreślić, o czym nie wszyscy wiedzą, 
że wszystkie zajęcia na warsztatach kończą się zaliczeniem 
i wpisem do indeksu.

W warsztatach uczestniczy zawsze 40 - 50 nauczycieli. 
Pobyt uczestników warsztatów w „Concordii” jest finan-
sowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środ-
ków Senatu RP.

W „Concordii” odbywają się również podobne szkole-
nia warsztatowe dla folklorystycznych zespołów dziecię- 

W 2008 r. odbędą się w „Concordii”: 
 • warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych  

w dniach od 6 do 8 czerwca oraz
• warsztaty choreograficzne dla zespołów folklorystycz-

nych: 24-26 października (1 termin) 
oraz 7-9 listopada (2 termin)

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech planuje  
zorganizowanie ogólnoniemieckich uroczystości 
Dnia Nauczyciela Polonijnego w październiku 2008 r. 
Dokładny termin zostanie podany w Naszym Słowie.

Wrześniowe Dni Kultury Polskiej w „Concordii”

Dzień Kultury Polskiej w „Concordii” 
W sobotę 8 września 2007 r. Polonijny Ośrodek 

Spotkań Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech  
„Concordia” stał się już po raz trzeci miejscem prezenta-
cji aktywności na polu kultury Polonii Europy, a w szcze-
gólności Polonii niemieckiej.

Nie jest łatwym zadaniem pokazanie w ciągu jedne-
go dnia reprezentatywnego przekroju bogatych inicjatyw  
podejmowanych przez Polonię dla zachowania i rozwoju 
tradycji i kultury polskiej. Również dlatego, że ta aktyw-
ność ma miejsce na różnych płaszczyznach. Począwszy  
od tej szeroko zakrojonej przy polskich ośrodkach dusz- 
pasterskich, poprzez działalność grup niekoniecznie zwią-
zanych ściśle z Kościołem, a skończywszy na profesjonalych  
artystach polskich, którzy mając podpisane kontrakty  
z niemieckimi instytucjami kulturalnymi uczestniczą  
aktywnie również w życiu kulturalnym Polonii.

Tak więc, podobnie jak to już miało miejsce w latach 
2005 i 2006, ośrodek „Concordia” podjął próbę w miarę 
możliwie szerokiego przeglądu tych inicjatyw, starając się 
jednocześnie zadowolić oczekiwania jak najszerszego  
kręgu publiczności.

Główny akcent prezentacji aktywności Polonii na  
polu kultury został położony na części muzycznej, ale 
aby tradycji stało się zadość, i aby prezentacja ta nie była  
jednokierunkowa miała miejsce również wystawa malar-
stwa artystów działających w Niemczech. I tak swoje pra-
ce pokazali malarze i graficy działający w grupie Art-Eria 
oraz kolońska malarka Sylwia Lewandowski.

Dzień Kultury Polskiej rozpoczął się od wspólnej mod-
litwy podczas Mszy św., której przewodniczył ks. prałat 
dr Ryszard Mroziuk – przewodniczący Chrześcijańskie-
go Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Pol-
skiego w Niemczech. Tego religijnego akcentu nie mogło 
zabraknąć z przynajmniej dwóch powodów. Po pierw-
sze „Concordia” jest ośrodkiem Polskiej Misji Katolickiej.  
Po drugie kultura polska jest tak bardzo głęboko zato-
piona w chrześcijaństwie i nierozerwalnie z nim zwią-
zana, że trudno sobie wyobrazić ją oderwaną od wiary. 
Rozpatrywanie historii i tradycji polskiej bez pierwiastka  
religijności jest w zasadzie niemożliwe, gdyż system wartości 
uznawanych w Polsce za priorytatywny opiera się całkowi-
cie na wartościach chrześcijańskich. Mówił o tym w czasie  
homilii podczas Mszy św., koncelebrowanej przez trzech 
kapłanów, ks. Marek Konsek. 

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęły się występy grup 
muzycznych i zespołów tanecznych. W tym roku gośćmi 

co-młodzieżowych. Warsztaty choreograficzne prowa-
dzi dyrektor artystyczny zespołu Mazowsze pan Janusz  
Chojecki. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością. Każ-
dego roku spotyka się w „Concordii” grupa ponad 100 
dzieci i młodzieży. Do zespołów: Wisełka i Krakowiak  
dołączyły Krakowiacy, Iskierki oraz Lajkonik. Przez ostat-
nie 6 lat dzieci i młodzież doskonaliły technikę tańca i pra-
cowały nad nowymi układami tanecznymi. I tak  w swoim 
repertuarze mają opracowane choreografie tańców naro-
dowych i regionalnych. Warsztaty te finansuje również  
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Bez tej pomocy żaden 
z tych projektów nie byłby możliwy do zrealizowania.

Halina Koblenzer
Mgr Halina Koblenzer jest Koordynatorem Chrześ-

cijańskiego Centrum w Niemczech d/s Nauczania Języ-
ka Polskiego.
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był znakomity chór „Benediktus” z Wuppertalu, który 
może popisać się szerokim repertuarem zarówno pieś-
ni kościelnych jak i świeckich. Swoje taneczne talenty  
zaprezentowały zespoły „Wisełka” z PMK w Dortmundzie, 
„Iskierki” z PMK Siegen oraz zespół „Krakowiak” z PMK 
Frankfurt. Eliza Grochowiecka z byłego zespołu „Andrzej 
i Eliza” przypomniała publiczności przeboje muzyki pop  
i rock z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Natomiast 
artyści opery kolońskiej Danuta Bernolak i Piotr Wnukow-
ski zaśpiewali znane arie operetkowe oraz pieśni polskie. 
Karolina Augustyn wystąpiła jako zdobywczyni nagrody 
specjalnej VIII Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył 
się w Duisburgu w ubiegłym roku.

Jednocześnie, aby wyjść poza granice tego, co więk-
szość Polonii mieszkającej w Niemczech zna już od lat,  
postanowiono zaprosić również artystów polonijnych spoza  
Niemiec. I tak przed publicznością zaprezentował się  
zespół „Czarna Góra” z Belgii, który przygrywał przez cały 
dzień racząc publiczność znakomitą muzyką góralską.

W tej atmosferze jeszcze bardziej smakowały potrawy 
przygotowane przez kuchnię ośrodka „Concordia”. Opiekę 

Polonijny Ośrodek Spotkań Polskiej Misji Katolickiej  
w Niemczech „Concordia”, ma powody ku temu, aby 

wołać: „Ojcze Święty Janie Pawle II - Concordia kocha Cię! 
Concordia dziękuje Ci!” 

Podczas odwiedzin „Concordii”, można zobaczyć  
pamiątki, które w sposób szczególny przypominają Jana 
Pawła II. Jest tu Jego modlitwa, błogosławieństwo oraz 
liczne dary. Wszystko zaczęło się w 2002 r., gdy popro-
siliśmy Ojca Świętego o szczególny znak Jego obecności 
na I-sze Polonijne Spotkanie Młodych. Marzenia nasze  
spełniły się szybko, a dopomógł nam w tym osobisty  
Sekretarz Ojca Świętego, ks prałat Mieczysław Mokrzy-
cki. Otrzymaliśmy wówczas dużą papieską świecę – pas-
chał, który zapłonął po raz pierwszy podczas nabożeństwa 
światła przy I-szym Spotkaniu Młodych. Niemniejszą  
radość sprawiła nam Księga Pisma Świętego, opatrzo-
na podpisem Jana Pawła II. Kolejne dary to: ornat, złoty 
kielich oraz papieska piuska. Podczas czerwcowej wizyty  
w Watykanie w 2003 r., w roku 25-lecia Pontyfikatu, otrzy-
maliśmy z rąk Jana Pawła II srebrny różaniec. Został on 
przekazany młodzieży podczas II Polonijnego Spotkania 
w „Concordii”. Różaniec pochodzi od pierwszych chrześ-
cijan z Argentyny. Stał się szczególnym znakiem łączno-
ści z Watykanem oraz wezwaniem młodych do modlitwy 
różańcowej. „Concordia” posiada też kilka medalionów 
wybitych m. in. z okazji wizyt papieskich. 

Pragnę jeszcze wspomnieć o jednym cennym darze  
z Wiecznego Miasta. Otrzymaliśmy kamień węgielny i 

O darach papieskich dla „Concordii”

„Ojciec Święty Jan Paweł II udziela swego błogosławieństwa Concordii, Polonijnemu Ośrodkowi Spotkań  
i obejmuje nim wszystkich wchodzących w te progi, całe rodziny, dzieci i młodzież. Niech Ośrodek ten pozostanie  
Wieczernikiem Miłosierdzia i Jasnogórskiej Pani. Niech Bóg da wzrost całemu Dziełu, wspomaga swą łaską i poma-
ga odnaleźć tu gromadzącym się pokój, wytchnienie i nadzieję, niech promieniuje stąd polska kultura i wiara.” 

Jan Paweł II Watykan, 6 stycznia 2005 r.

medialną przejęła jak zwykle TV Polonia, która wyemito-
wała reportaż o naszym spotkaniu dnia 22 września.

Już dawno zapadł zmrok, zrobiło się chłodno, a na ze-
wnątrz jeszcze spora grupa osób prowadziła nocne Pola-
ków rozmowy, którym towarzyszyły śpiewy grupy „Czarna  
Góra”. Wewnątrz natomiast zebrała się grupa kibiców 
piłkarskich, których wierność została wynagrodzona  
w postaci osiągnięcia przez reprezentację Polski remi-
su w wyjazdowym meczu z Portugalią, dającego jak już  
dzisiaj wiadomo awans Polsce do finałów mistrzostw  
Europy 2008.

Będąc obecnym na tej imprezie i wsłuchując się w ko-
mentarze gości miało się wrażenie, że gospodarze osiągnęli 
swój cel, jakim była zarówno prezentacja kultury polskiej 
jak i integracja Polonii. Goście Dnia Kultury Polskiej  
wyjeżdżali z „Concordii” mówiąc sobie do zobaczenia  
ponownie w dniu 6 września 2008 r.

Wiesław Kempa
Mgr inż. Wiesław Kempa jest kierownikiem administra-

cyjnym ośrodka „Concordia” oraz członkiem Zarządu Rady 
Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. 

to niezwykły. Dokument do niego dołączony informuje, 
że jest to cegła z Drzwi Świętych z Bazyliki św. Pawła za  
Murami, odmurowywanych w Roku Świętym. 

Z okazji III Polonijnego Spotkania Młodych, „Con-
cordia” otrzymała od Papieża ikonę Oblicza Pana Jezusa. 
Umieszczona ona jest w naszej kaplicy. Ostatnim darem 
Ojca Świętego Jana Pawła II było jego błogosławieństwo 
dla odwiedzających Concordię, podpisane na Watykanie 
6 stycznia 2005 r.

Ubogaceni papieskimi darami i Bożym błogosławień-
stwem, pragniemy nadal służyć dzieciom, młodzieży  
i dorosłym oraz troszczymy się o to, aby w „Concordii” kult 
Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej coraz 
bardziej się rozwijał. 

SM Andrzeja Spyra
Siostra Andrzeja Spyra, służebniczka śląska, jest dyrekto-
rem Polonijnego Ośrodka Spotkań Polskiej Misji Katoli-
ckiej w Niemczech „Concordia”.

Dary papieskie w „Concordii”
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STOWARZYSZENIA PARAFIALNE

Stowarzyszenie zostało założone 5 listopada 1994 r. Liczy  
obecnie 20 członków.  Przewodniczącym Stowarzy-

szenia jest ks. prob. Jerzy Sobota, jego zastępcą Eugeniusz  
Kowalski, skarbnikiem – Gabriela Sittek, członkami zarzą-
du – Elżbieta Steinberger oraz Marian Jama.

Stowarzyszenie podejmuje m. in. działalność edu-
kacyjno-wychowawczą dzieci i młodzieży, prowadząc  
szkołę języka polskiego w dwóch ośrodkach – w Würzbur-
gu oraz w Schweinfurcie. W Würzburgu istnieje też osob-
na grupa przedszkolna. Edukacją objętych jest łącznie  
ok. 80 osób. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach  
z języka polskiego, religii, historii i geografii. Organizo-
wane są też szczególne spotkania z okazji uroczystości  
św. Mikołaja, Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia 
Dziecka czy wycieczki na początku lata w ramach Dnia 
Rodziny. Do szczególnych form aktywności szkoły  
w Würzburgu należy przygotowywanie akademii z okazji 
świąt narodowych: rocznicy uchwalenia kontytucji 3 Maja 
oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy szkole  
w Schweinfurcie działa grupa taneczna „Lajkonik”. 

Niemal od początku swego istnienia Stowarzysze-
nie przygotowuje wymiany młodzieży między Polską  
a Niemcami. Również młodzież z Litwy gościła w tym roku  
w naszej Misji. Od 1994 r. odbyło się ok. 25 takich spot-
kań.  Ich celem jest poznawanie kultury i języka młodych 
ludzi z różnych krajów, budowanie więzi między uczestni-
kami wymian oraz kształtowanie w nich postawy chrześci-
jańskiej miłości. „Najważniejszą rzeczą podczas wymiany 
- wspomina Gosia z Bydgoszczy - jest atmosfera, to że się 
<<dogadujemy>> mimo różnic, połączeni tym samym 
językiem – polskim”. Każdego dnia młodzież uczestniczy  
w Eucharystii, modli się rano i wieczorem. Poznaje za-
bytki danego kraju, bierze udział we wspólnych grach  
i zabawach, tańczy i śpiewa. O tym, jak bardzo spotkania  
te ubogacają młodych ludzi świadczy relacja Tomka  
Sekarskiego z Litwy:

„Jestem zachwycony przyjazdem do Niemiec. Myślę, że 
jest to dla mnie jedyna możliwość, aby poznać ludzi, inny 
kraj, inną kulturę. Jestem wdzięczny Bogu i wam wszystkim 
za wspaniałe przyjęcie!” Jessica Mc Grath z Würzburga pisze 
w swoich wspomnieniach: „Uważam to spotkanie za bardzo 
udane, pomimo że nie znam języka polskiego, nie pochodzę  
z Polski i też nie należę do tutejszej wspólnoty parafialnej.”  

o sobie

Wydawca:  Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e. V.
Redakcja:  dr Barbara Małoszewska, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, (email: informator-redakcja@gmx.de)

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka 
Polskiego przy PMK w Würzburgu

 Stowarzyszenie podejmuje również działalność eduka-
cyjną dorosłych. Organizuje spotkania kształceniowe dla 
nauczycieli, przeprowadzane przez specjalistów z Centrum 
Kształcenia Nauczycieli  w Lublinie. Dwukrotym gościem 
w Würzburgu był  prof. dr. hab. Piotr Jaroszyński z Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego, który głosił wykłady na 
temat polskiej kultury.

     Członkowie Stowarzyszenia współpracują też z Radą 
Parafialną, organizując zabawy, spotkania dla pracowni-
ków polskich firm oraz pracowników sezonowych, para-
fialne spotkania opłatkowe, itp.

Nie sposób nie wspomnieć działalności wydawniczej 
podejmowanej przez członków Stowarzyszenia we współ-
pracy z Radą Parafialną. Sześć razy w roku drukowany 
jest Biuletyn parafialny, który zawiera m. in. dokumen-
tację najważniejszych wydarzeń religijnych i polonijnych  
z Würzburga i okolic.

     Dzięki działalności Stowarzyszenia wiele osób na  
nowo odkrywa swoje narodowe i religijne korzenie, a także 
jest dumnych z przynależności do polskiego narodu.

ks. Jerzy Sobota

ks. Jerzy Sobota jest proboszczem Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Würzburgu, przewodniczącym parafialnego 
stowarzyszenia i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Chrześcijańskiego Centrum w Niemczech.

Młodzież z PMK Würzburg gości licealistów z Bydgoszczy 
i młodzież z Litwy (kwiecień 2007)


