
1

socjologii są bardziej tolerancyjne, kontaktowe, preferują 
społeczeństwo wielowarstwowe.

Ale czy te argumenty trafi ają do rodziców? Oczywi-
ście nauka języka polskiego wymaga od nich poświęcenia, 
wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości i czasu, nie mówiąc 
o dodatkowych kosztach. Każdy normalny rodzic kocha 
swoje dziecko i chce dla niego jak najlepiej, dlatego z mi-
łością podejmuje te trudy i je realizuje.

Cieszyłbym się, gdyby moje słowo pomogło przemy-
śleć poruszane zagadnienie.

Rodzice, którzy chcą i potrafi ą przekazać swoim dzie-
ciom miłość do polskości, zasługują na głęboki szacu-
nek. 

Przy tej okazji pragnę wyrazić moje uznanie i po-
dziękowanie wszystkim nauczycielom, zarządom szkół 
przyparafi alnych naszych Misji za ofi arną pracę, wysiłek 
i poświęcenie.

ks. prałat Stanisław Budyń
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
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PO CO uczyć dzieci 

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 w Szkole Przedmiotów Ojczystych 
im. Jana Pawła II w Monachium (fot. M. Woszuk)

Czy jest sens zmuszać dzieci, by uczyły się języ-
ka polskiego? Przecież dla wielu z nich język 

ten stał się drugim językiem. Czy tylko sentyment 
powinien motywować rodziców – Polaków, czy 
z Polski pochodzących, do kultywowania mowy, 
tradycji i kultury polskiej? 

Pytań i odpowiedzi związanych z tym tema-
tem będzie wiele.

Sytuacja geopolityczna Europy, a w konsekwen-
cji i świata prowadzi do globalizacji. Dotyczy ona 
nie tylko polityki, fi nansów i gospodarki. Aby re-
alizować cele w zakresie tych dziedzin, potrzeb-
na jest międzyludzka komunikacja. Należy do niej 
znajomość języków. 

Od czasu włączenia Polski w struktury Unii 
Europejskiej język nasz został uznany jako jeden 
ze środków komunikacji urzędowej i medialnej 
Europy. Nie możemy konkurować z językami o sze-
rokim zasięgu światowym, niemniej jednak poza Polską 
język ten zna kilkanaście milionów Polaków i ludzi pol-
skiego pochodzenia, żyjących na całym globie ziemskim. 
Znajomość języka polskiego łączy nas z historią i geogra-
fi ą Kraju naszego pochodzenia, rozszerza horyzonty my-
ślowe i kulturowe, umożliwia kontakt z rodziną i bliskimi 
w Polsce, a także ułatwia rozumienie innych języków sło-
wiańskich.

Badania specjalistyczne wykazały, że najlepiej uczyć 
dzieci obcych języków, gdy są jeszcze małe. Mogą one bez 
większych trudności poznawać równocześnie cztery języki 
i bez kłopotu posługiwać się nimi. Dzieci mówią najczyst-
szym językiem, bez naleciałości i mieszania słów. Najgor-
szą rzeczą jest nie mówić pełnymi zdaniami, ośmieszać 
niepoprawnie wypowiedziane słowa, kpić i minimalizo-
wać uczenie się innego języka. Kto tak robi, sam sobie 
wystawia świadectwo.

Dzieci dwujęzyczne potrafi ą z większą łatwością prze-
stawić się z jednego zadania na inne, łatwiej się koncen-
trują, są bardziej twórcze, mają większą świadomość 
pluralizmu społecznego i osobistego. Z punktu widzenia 
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ka do miesięcznika PMK „Nasze Słowo”. Najważniejszym 
zeszłorocznym wydarzeniem było zorganizowanie w Con-
cordii, pod przewodnictwem pani mgr Haliny Koblenzer, 
w dniach 20-24.04.2007 r., II Zjazdu  Nauczycieli i Organi-
zatorów Szkolnictwa Polskiego w Niemczech, przy udziale 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Tematem zjazdu były sprawy realizacji 
traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r. w zapisach doty-
czących nauczania języka polskiego. Prof. Małoszewski 
przypomniał w tym miejscu podstawowe uchwały zjaz-
du (Biuletyn Informacyjny Chrześcijańskiego Centrum 
– nr 3). We wrześniu 2007 r. przedstawiciele naszego sto-
warzyszenia wzięli udział w III Zjeździe Polonii i Polaków 
z Zagranicy w Warszawie, gdzie aktywnie uczestniczyli 
m.in. w pracy Komisji ds. Oświaty Polonijnej (Biuletyn In-
formacyjny Chrześcijańskiego Centrum – nr 3). Prof. Ma-
łoszewski w swoim sprawozdaniu podkreślił, że głównym 
zadaniem stowarzyszenia jest w dalszym ciągu prowadzenie 
nauczania języka polskiego, którym objętych jest obecnie 
ponad 3200 dzieci. Nauka prowadzona jest w 240 grupach 
w ponad 50 tzw. Szkołach Przedmiotów Ojczystych dzia-
łających w PMK i w stowarzyszeniach parafi alnych PMK. 
Mimo wielu monitów w dalszym ciągu nie widać postępu 
w zakładaniu nowych stowarzyszeń parafi alnych. Obec-
nie istnieją one w 23 ośrodkach parafi alnych misji (niecałe 
40%). Niezbędny jest duży wysiłek wszystkich zaangażo-
wanych osób, duchownych, szczególnie księży dziekanów, 
oraz świeckich zarówno z Zarządu Chrześcijańskiego Cen-
trum, jak i z Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich 
w Niemczech. Mówca przypomniał, że wynagrodzenie dla 
blisko 170 nauczycieli pochodzi ze składek rodziców i ze 
wsparcia polskich parafi i, które też bezpłatnie udzielają 
swoich pomieszczeń na prowadzenie zajęć. Władze nie-
mieckie, pomimo zapisów traktatu z 1991 r., nie wspierają 
w ogóle fi nansowo tej formy nauczania języka polskiego. Na 
zakończenie sprawozdania prof. Małoszewski podkreślił, 
że Chrześcijańskie Centrum jest członkiem założycielem 
Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, jedynego 
uznanego przedstawiciela Polonii Niemieckiej. W ramach 
działalności w Konwencie (przedstawiciele 4 organizacji 
dachowych o zasięgu ogólnoniemieckim) Centrum mia-
ło możliwość mówić o najważniejszych sprawach doty-
czących nauczania języka polskiego, a przede wszystkim 
o problemach związanych z brakiem wsparcia fi nansowe-
go ze strony niemieckiej, na szeregu spotkań Konwentu 
z przedstawicielami Władz RP i Niemiec, m.in. na posie-
dzeniu Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu (Berlin, 
lipiec 2007); spotkaniu z Ambasadorem RP (listopad ub. 
i luty br.); na spotkaniu z delegacją Senatu RP pod przewod-
nictwem marszałka Bogdana Borusewicza (listopad 2007); 
podczas marcowej wizyty w Warszawie w Senacie (spotka-
nie z zarządem Komisji Łączności z Polakami za Granicą); 
w Kancelarii Prezydenta (z min. Anną Fotygą); w Kancelarii 
Premiera (z dyrektorem prof. Krzysztofem Miszczakiem) 
oraz podczas spotkania w kwietniu br. w Concordii z dele-
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Zjazd sprawozdawczy Chrześcijañskiego Centrum 
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W dniu 19 kwietnia 2008 r. w domu Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Niemczech Concordia w Her-

dorf-Dermbach odbył się doroczny zjazd sprawozdawczy 
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niemczech e.V. Stowarzyszenie zosta-
ło założone w październiku 1994 r., wykorzystując zapisy 
traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosun-
kach z 17 czerwca 1991 r., i jest zarejestrowane w niemie-
ckim sądzie administracyjnym od marca 1995 r., mając 
status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Pod-
stawowymi celami stowarzyszenia jest m.in.: popieranie 
nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niem-
czech, wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgo-
dzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, popieranie 
przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem pol-
skim i niemieckim.

 
Otwarcia zjazdu dokonał przewodniczący stowarzy-

szenia ks. dr prałat Ryszard Mroziuk, który po wspólnej 
modlitwie przywitał przybyłych członków indywidual-
nych, przedstawicieli stowarzyszeń parafi alnych oraz gości. 
Słowo pozdrowienia i uznania dla działalności społecznej 
w Chrześcijańskim Centrum, które działając w strukturach 
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, skupia i zrzesza 
katolicką Polonię i polskich katolików we wszystkich pol-
skich ośrodkach duszpasterskich na terenie Niemiec, wy-
głosił ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK.

 
Podsumowania działalności stowarzyszenia w 2007 r. 

dokonał prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, wiceprzewod-
niczący Chrześcijańskiego Centrum. Przypomniał on, że 
w zeszłym roku odbyły się trzy statutowe spotkania zarządu, 
a po kilku latach zbierania ofi ar dokończono spłatę domu 
PMK Concordia, który stał się obecnie w pełni naszą wspól-
ną własnością, oraz ukazały się już trzy numery „Biuletynu 
Informacyjnego Chrześcijańskiego Centrum”, który zawiera 
najważniejsze informacje z pracy stowarzyszenia. Biuletyn 
wydawany jest w nakładzie 5500 egzemplarzy jako wkład-

→



3

Działalność ośrodka PMK Concordia w 2007 r. przed-
stawił dyrektor domu mgr inż. Wiesław Kempa. Podkreślił 
on, że jak na razie ośrodek sam zarabia na swoje utrzyma-
nie oraz na drobne remonty. W zeszłym roku Concordię 
odwiedzało średnio 30 osób dziennie (ok. 25-30% moż-
liwości), co wykluczało wygospodarowanie środków na 
większe remonty lub inwestycje. Przeciętny koszt same-
go tylko utrzymania domu wynosi około 200 tysięcy eu-
ro rocznie. W zeszłym roku Senat RP za pośrednictwem 
„Wspólnoty Polskiej” wsparł kwotą 100 tysięcy euro po-
ważne remonty w Concordii (m.in. zainstalowanie mini-
elektrowni na olej). Dziękując za otrzymaną z Polski po-
moc, dyrektor domu podkreślił, że tylko od nas samych 
zależy jego rozwój i utrzymanie. Wszystkim powinno za-
leżeć na tym, by jak najwięcej grup młodzieży, dzieci i star-
szych z naszych ośrodków parafi alnych przyjeżdżało do 
Concordii. Concordia jest otwarta dla wszystkich. W ostat-
nich latach obserwuje się wzrost liczby grup niemieckich, 
grup spoza Niemiec i równoczesne zmniejszanie się zain-
tertesowania przyjazdami do Concordii z naszych parafi i 
w Niemczech. 

Mgr Halina Koblenzer, Koordynator Chrześcijańskie-
go Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego, przedstawiła 
stan realizacji projektów fi nansowanych przez „Wspólnotę 
Polską”. Oprócz współfi nansowania raz na dwa lata Zjaz-
dów Nauczycieli Języka Polskiego, Chrześcijańskie Cen-
trum otrzymuje wsparcie w wysokości około 12 tysięcy 
euro rocznie na organizację warsztatów metodycznych dla 
nauczycieli, warsztatów choreografi cznych, pielgrzymki 
dla nauczycieli oraz sprzętu szkolnego. 

Po dyskusji nad poszczególnymi wystąpieniami i przy-
jęciu wniosków obrady zakończono wspólnym obiadem.

Piotr Małoszewski

→

gacją MSZ z min. Janem Borkowskim na czele. Na zakoń-
czenie mówca podkreślił, że reakcją strony niemieckiej na 
nasze postulaty jest przeznaczenie przez BKM środków na 
projekt badawczy nad Polonią, jej strukturami i działalnoś-
cią, który jest realizowany przez Instytut Badań Stosunków 
Międzynarodowych (IFA). Natomiast w wyniku wielu roz-
mów prowadzonych w Warszawie kierownictwo MSZ prze-
kazało wczesną jesienią 2007 r. większe środki na wsparcie 
nauczania języka polskiego w Niemczech. Były one rozpro-
wadzane bezpośrednio poprzez Konsulaty RP i nie wszę-
dzie w jednakowy sposób.

Sprawozdanie finasowe stowarzyszenia przedstawił 
skarbnik ks. dr Krzysztof Romanowski, który zapoznał 
zebranych ze stanem fi nansów oraz przypomniał o ko-
nieczności płacenia składek, które dla członków indywi-
dualnych wynoszą 15 €, a dla stowarzyszeń parafi alnych 
(tzw. podmiotów prawnych) 30 € rocznie. 

Wystąpienie przewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum ks. prałata dr. Ryszarda Mroziuka. 
Pierwszy z lewej: mgr inż. Wiesław Kempa, dyrektor domu Concordia (fot. W. Lewicki)

KONWENT ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH 

NA SPOTKANIACH W WARSZAWIE

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jest jedy-
nym uznawanym przez władze polskie i niemieckie 

przedstawicielem Polonii i Polaków w Niemczech. Powstał 
w 1998 r. jako „rada prezesów” czterech największych or-
ganizacji polskich i polonijnych, które działają na terenie 
całych Niemiec: Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.; 
Kongresu Polonii Niemieckiej e.V.; Rady Polskiej w Niem-
czech-Zrzeszenia Federalnego oraz Związku Polaków Zgo-
da w RFN e.V. Przewodniczącym Konwentu jest przez okres 
6 miesięcy jeden z prezesów organizacji członkowskich, po 
czym funkcja ta przechodzi rotacyjnie na następną osobę. 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. przewodniczą-
cym Konwentu był prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, 
reprezentujący Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kul-
tury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, organizację 

działającą w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. Po nim 
funkcję przewodniczącego przejął pan Zbigniew Kostecki. 
Każdy z prezesów, gdy nie pełni funkcji przewodniczącego 
Konwentu, jest wiceprzewodniczącym i ma swój stały ob-
szar odpowiedzialności. Chrześcijańskie Centrum odpo-
wiada za sprawy oświaty i nauczania języka polskiego. 

W dniach 17-19 marca 2008 r. przedstawiciele Konwen-
tu: prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący), Wiesław Le-
wicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Krzysztof Nowacki 
(Związek Polaków Zgoda w RFN) oraz Aleksander Zając 
(Polska Rada w Niemczech) przebywali w Warszawie na za-
proszenie przewodniczącego senackiej Komisji Łączności 
z Polonią i Polakami za Granicą senatora Andrzeja Perso-
na. W dniu 18 marca członkowie Konwentu uczestniczyli 
w Senacie w spotkaniu z Zarządem Komisji Łączności, Biu-
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ra Polonijnego Kancelarii Senatu i przedstawicielami MEN. 
Głównym tematem narady były sprawy związane z naucza-
niem języka polskiego w Niemczech, pomocą Senatu dla 
organizacji polonijnych w Niemczech oraz dalszej wzajem-
nej współpracy. Dzień wcześniej Konwent Organizacji Pol-
skich był gościem min. Anny Fotygi – szefowej Kancelarii 
Prezydenta RP. Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego przedyskutowano obecne proble-
my Polonii i możliwości ich rozwiązywania. Przewodniczą-
cy Konwentu podziękował min. Fotydze za środki fi nansowe 
przekazane w 2007 r., pod koniec jej pracy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, na wsparcie nauczycieli języka pol-
skiego w Niemczech oraz za zaangażowanie w obronę pol-
skiej grupy etnicznej w Niemczech i przysługujących jej praw. 
W dniu 18 marca po naradzie w Senacie członkowie Kon-
wentu byli, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gośćmi 
prof. dr. Krzysztofa Miszczaka, dyrektora Biura Pełnomocni-
ka Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, 
gdzie rozmawiano o obecnych relacjach polsko-niemieckich 
oraz polityce integracyjno-asymilacyjnej strony niemieckiej 
wobec polskiej grupy etnicznej. Dzień później przedstawi-
ciele Konwentu spotkali się z wiceministrem spraw zagra-
nicznych Janem Borkowskim oraz uczestniczyli w roboczej 
naradzie u prof. dr. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”.

Redakcja

Narada Konwentu Organizacji Polskich z prof. dr. Krzysztofem Miszczakiem 
w Kancelarii Premiera RP. 

Od lewej: prof. K. Miszczak, prof. P. Małoszewski oraz A. Zając (fot. W. Lewicki)

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech podczas spotkania z szefową Kancelarii 
Prezydenta RP. Od lewej: A. Zając, prof. P. Małoszewski, min. A. Fotyga, W. Lewicki 

oraz K. Nowacki (fot. W. Lewicki)

POLONIJNE SPOTKANIE 
Z DELEGACJ¥ POLSKIEGO 
MSZ W CONCORDII 

W dniu 12 kwietnia br. w ośrodku rekolekcyjno-wypoczyn-

kowym Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Concor-

dia” w Herdorf-Dermbach przebywała delegacja polskiego Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych, której przewodniczył min. Jan 

Borkowski, Sekretarz Stanu w MSZ. Oprócz min. Borkowskie-

go, w skład delegacji MSZ wchodzili m.in.: zastępca dyrektora 

Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech Tyciński; na-

czelnik Wydziału Polonii Andrzej Osiak, przedstawiciele Kon-

sulatów Generalnych RP w Niemczech oraz wicedyrektor Biura 

Polonijnego Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski. Kon-

went Organizacji Polskich w Niemczech reprezentowali prof. 

Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kul-

tury, Tradycji i Języka Polskiego), Zbigniew Kostecki i Wiesław 

Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej) oraz Krzysztof Nowacki 

(Związek Polaków Zgoda w RFN). Ze strony gospodarzy spotka-

nia, Polskiej Misji Katolickiej i Chrześcijańskiego Centrum, obec-

ni byli Rektor PMK ks. prałat Stanisław Budyń oraz ks. prałat dr 

Ryszard Mroziuk, RA Edmund Ropel i mgr inż. Wiesław Kem-

pa. Narada koncentrowała się na przedstawieniu i przedyskuto-

waniu dwóch bloków tematycznych: (1) Znaczenie Polskiej Mi-

sji Katolickiej dla kształtowania tożsamości Polaków w Niemczech 

oraz (2) Jak najskuteczniej wspierać działalność polonijną w Niem-

czech? Finansowanie działalności polonijnej. Propozycje ze strony 

organizacji polonijnych i pozarządowych. Przedstawiciele Polonii 

omówili najważniejsze sprawy związane z działalnością organiza-

cji polskich w Niemczech. Wymieniano tu przede wszystkim brak 

partnera po stronie niemieckiej ds. realizacji postanowień trak-

tatu polsko-niemieckiego z 1991 r., brak wsparcia przez władze 

niemieckie: działalności statutowej, nauczania języka polskiego, 

utrzymania domów polskich itp. wynikających, w ocenie przed-

stawicieli Polonii, z polityki integracyjnej, która w rzeczywisto-

ści ma na celu asymilację polskiej grupy etnicznej. Podkreślano 

przykładowo, że nawet wspólnie wypracowane zasady rozdziału 

środków na projekty kulturalne są następnie z czasem stopnio-

wo zmieniane na niekorzyść Polonii. Ponadto podkreślano, że 

dla rozwiązywania powstałych problemów konieczne jest wspól-

ne działanie władz polskich, a przede wszystkim polskiego MSZ, 

z przedstawicielstwem Polonii, jakim jest Konwent Organizacji 

Narada polonijna w Concordii z udziałem delegacji MSZ (fot. W. Lewicki)
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Polskich. Podczas wizyt władz polskich w Niemczech niezbędne 

są protokolarne spotkania z Konwentem, podobnie jak konieczny 

jest udział przedstawicieli Konwentu w dyskusjach ze stroną nie-

miecką na tematy polonijne. Na zakończenie spotkania zwrócono 

się m.in. z apelem do przedstawicieli MSZ i Polskiej Misji Kato-

lickiej o pomoc w rozwiązaniu problemów najstarszej organiza-

cji Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Postulaty polonijne 

zostały przyjęte ze zrozumieniem przez min. Jana Borkowskiego, 

który obiecał pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Redakcja

Narada polonijna w Concordii. Przemawia min. Jan Borkowski, Sekretarz Stanu 
w MSZ. Siedzą (od lewej): Wojciech Tyciński, wicedyrektor Departamentu Konsularnego 
i Polonii MSZ; Andrzej Kaczorowski, Konsul Generalny RP w Kolonii, ks. prałat Stanisław 

Budyń, Rektor PMK w Niemczech (fot. W. Lewicki)

Konwent Organizacji Polskich w Niem-
czech przyznał medal „Zasłużony dla 

Polonii Niemieckiej” wieloletniemu prze-
wodniczącemu Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” prof. dr. Andrzejowi Stelmachow-
skiemu, za Jego zaangażowanie i zasługi 
w obronie polskiej grupy etnicznej w Niem-
czech i przysługujących jej praw. Wręcze-
nie medalu „Cordi Poloniae” odbyło się 20 
czerwca br. podczas uroczystości w Warsza-
wie, na którą przybyli przedstawiciele Kon-
wentu oraz Zarządu Wspólnoty Polskiej 
z nowym prezesem stowarzyszenia marszał-
kiem Maciejem Płażyńskim na czele.

WYRÓ¯NIENIE 
PROF. DR. ANDRZEJA 
STELMACHOWSKIEGO

 MEDALEM „CORDI POLONIAE” 
– ZAS£U¯ONY DLA POLONII 

NIEMIECKIEJ 

Odznaczenie prof. dr. Andrzeja Stelmachowskiego (z prawej) medalem „Zasłużony dla 
Polonii Niemieckiej“. Od lewej: prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący Konwentu), 

Krzysztof Nowacki (prezes Zgody), marszałek Maciej Płażyński (prezes Wspólnoty 
Polskiej) oraz Zbigniew Kostecki (prezes Kongresu Polonii Niemieckiej) (fot. W. Lewicki)

Medal Cordi Poloniae (Zasłużony dla Polonii Niemieckiej) 
przyznawany przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech 

(fot. W. Lewicki) 
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Katolickich, nasuwało się porównanie do modlitewnego 
spotkania w Lednicy. Można śmiało powiedzieć, że Po-
lonijne Spotkanie Młodych jest „małą Lednicą” w Niem-
czech. W tym kontekście wielkim optymizmem i radością 
napawa fakt, że w spotkaniach pomyślanych pierwotnie 
jako spotkanie młodzieży bierze udział coraz więcej do-
rosłych, którzy przybywają wspólnie z młodymi ludźmi 
w grupach lub indywidualnie. W ten sposób powstaje au-
tentyczna modlitewna wspólnota Kościoła. Dowód na to, 
że Kościół jest żywy, dynamiczny i ciągły, że trwa.

Myślą przewodnią tegorocznego VI Polonijnego Spot-
kania Młodych był cytat z Ewangelii św. Jana: „Duch Świę-
ty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i staniecie się moimi 
świadkami”. Tą moc odczuwało ok. 1300 uczestników te-
go wspaniałego spotkania modlitewnego. Uroczystej Mszy 
św. przewodniczył ks. biskup Zygmunt Zimowski, ordyna-
riusz diecezji radomskiej oraz delegat Konferencji Episko-
patu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji. Ks. biskup 
Zimowski był w czasie Spotkania symoblicznie ogniwem 
łączącym Concordię ze stolicą chrześcijaństwa, z Watyka-
nem. Dlaczego? Nie wszyscy to może wiedzą, ale ks. biskup 
był przez prawie 20 lat jednym z najbliższych współpra-
cowników obecnego papieża Benedykta XVI, kiedy ks. kar-
dynał Ratzinger przewodniczył Kongregacji Nauki Wiary. 
Był też bardzo blisko związany z naszym ukochanym Oj-
cem św., Janem Pawłem II.

Kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Dlatego właśnie 
każde Polonijne Spotkanie Młodych jest również świętem 
pieśni i tańca. Uświetniają je, już od wielu lat rozgrzewając 
atmosferę: zespół „Gaudeamus” z seminarium Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz słynni 
„Siewcy Lednicy”. W tym roku po raz pierwszy zaprezento-
wał się także niedawno powstały zespół „Concordia Band”. 
Tak właśnie nazywa się zespół, który tworzą młodzi ludzie 

VI POLONIJNE SPOTKANIE MŁODYCH 
w Concordii

TRWAJMY

Cierpliwość popłaca. To stare powiedzenie, które znaj-
duje zastosowanie w różnych sytuacjach życiowych. 

Szczególnego znaczenia nabiera ono jednak w kontekście 
pielęgnownia tradycji. Trzeba dużo cierpliwości i konse-
kwencji, aby powstało to, co nazywamy tradycją, zwłasz-
cza wtedy, kiedy rodzi się ona zupełnie od nowa. Tak jak 
to miało miejsce w przypadku Polonijnego Spotkania Mło-
dych w Concordii. Pierwsze modlitewne spotkanie mło-
dych chrześcijan odbyło się w Concordii w 2002 r. Jego 
celem było rozpoczęcie duchowego przygotowania mło-
dzieży na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii w 2005 r. 
oraz ściślejsza integracja polskojęzycznych katolików ży-
jących w diasporze w Niemczech. Nie ma chyba wątpliwo-
ści co do tego, że szczytne cele da się realizować ze swego 
rodzaju duchową lekkością, rzec by można, bez wysiłku. 
Naturalnie nie mam na myśli wysiłku organizacyjnego, bo 
Polonijne Spotkanie Młodych jest przedsięwzięciem, któ-
re wymaga pracy i wielkiego zaangażowania wielu ludzi, 
przede wszystkim tych, którzy działając w imię szczytnych 
celów dla ogółu, czynią to charytatywnie. Dzięki tym świa-
domie zaangażowanym wolontariuszom, zarówno mło-
dzieży, jak i osobom dorosłym, takie przedsięwzięcia mogą 
mieć w ogóle miejsce. Wysiłek organizacyjny wielu nagra-
dzany jest potem tą ze wszech miar głęboko duchową at-
mosferą, panującą przez cały dzień Spotkania.

Uwzględniając fakt, iż w roku 2005 ze względu na 
ŚDM spotkania w Concordii nie było, łatwo obliczyć, że 
w tym roku młodzi katolicy z, praktycznie rzecz biorąc, 
całych Niemiec spotkali się w Concordii po raz szósty. 
Obserwując tych młodych ludzi, którzy w przeważają-
cej większości przybyli do naszego polskiego Domu pod 
przewodnictwem swoich duszpasterzy z 30 Polskich Misji 

VI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, czerwiec 2008. Siedzi ks. bp Zygmunt 
Zimowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. 

Obok stoi ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech (fot. B. Małoszewska)

Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Zygmunta Zimowskiego podczas VI Polonijnego 
Spotkania Młodych w Concordii, czerwiec 2008 (fot. B. Małoszewska)
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spotykający się kilka razy w roku na wspólnotowej modli-
twie w Concordii. Właśnie ta młodzież w szczególny spo-
sób wspierała Ośrodek w trakcie tegorocznego Spotkania 
jako „Team Concordia”. To wsparcie jest nieodzowne, mi-
mo że główny ciężar przygotowania Spotkania spoczywa 
na siostrze Andrzei, księdzu Marku i osobach świeckich 
zatrudnionych w Concordii oraz ks. Bogdanie Renuszu 
z PMK Leverkusen i Rektorze PMK ks. prałacie Stanisła-
wie Budyniu. Dzięki wysiłkowi wielu, w Concordii trwa 
więc już od sześciu lat idea wspólnotowej modlitwy mło-
dzieży i dorosłych, świeckich i duchownych. To, jak bar-
dzo to wspólnotowe spotkanie modlitewne jest ziarnem 
padającym na żyzną glebę, odczuwa się bezpośrednio w je-
go trakcie, kiedy każdy na swój sposób, ale we wspólnocie 
ludzi wierzących spotyka się w modlitwie z Chrystusem. 
Do takich spotkań czują się szczególnie zaproszeni ci, któ-
rzy są świadkami świadectw wiary wypowiadanych wobec 
wszystkich. Wtedy w „Dolinie Concordii” zalega prawie 
absolutna cisza, a każdy stara się być jak najbliżej drugie-
go człowieka i Boga.

Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym 
Polonijnym Spotkaniu Młodych, w przyszłym roku. Trwaj-

my nieustannie w modlitwie, której wspólnotowym pogłę-
bieniem są takie właśnie spotkania. Ich przeżycie pomaga 
wątpiącym odnaleźć właściwą drogę, wierzącym pogłębić 
wiarę, słabym napełnić się mocą, a wszystkim odczuć po-
tęgę wspólnotowej modlitwy.

Wiesław Kempa

VI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, czerwiec 2008 (fot. B. Małoszewska)

RELIKWIE w Concordii
Mała kaplica domu PMK w Niemczech Concordia posiada wiele skarbów. Wchodzących do niej wita 

duży Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i drugi – Jezusa Miłosiernego. Tu każdy może wejść, by po-
modlić się. Concordia znana jest również z rozwijanej duchowości maryjnej i kultu Bożego Miłosierdzia. 

Obecność duchową świętych i błogosławionych w naszej kaplicy podkreślają w sposób szczególny 
dwie relikwie. Blisko portetu św. Siostry Faustyny jest umieszczony relikwiarz z jej relikwiami, tzw. I stop-
nia. Zawiera on cząsteczki kości św. Faustyny. Relikwiarz ten został przywieziony na Spotkanie Młodych 
13 września 2004 r. przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik – s. Małgorzatę i s. Klarę. Pod-
czas Godziny Miłosierdzia siostry uroczyście przekazały relikwie w ręce gospodarzy. Od tej pory są one 
u nas bardzo czczone i często wystawiane w czasie odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz 

innych modlitw. Podczas corocznego „Spotkania Młodych w Dolinie 
Concordii” relikwiarz ten jest niesiony przez młodzież w procesji za 

Najświętszym Sakramentem. 
Drugi relikwiarz jest dla nas nie mniej cenny. Zawiera on 

cząstki kości ręki bł. Edmunda Bojanowskiego – Założyciela 
Sióstr Służebniczek NMP, które posługują w Concordii. Bło-
gosławiony jest patronem dzieci i wychowawców, gdyż sam 
poświęcił swoje życie służbie dzieciom, zwłaszcza biednym. 
Powołał do życie żeńskie zgromadzenie zakonne, którego 
głównym charyzmatem jest wychowywanie najmłodszego 

pokolenia, jak również praca z młodzieżą. To nie przypadek, 
że bł. Edmund Bojanowski trafi ł do Concordii, gdzie przez ca-

ły rok przybywają dzieci i młodzież. Czujemy jego obecność, tro-
skę o dzieci i opiekę nad nami. Relikwiarz podarowała Concordii 

Matka Generalna Sióstr Służebniczek, M. Brygida Biedroń w 2003 r., 
kiedy to siostry przybyły do Concordii, aby posługiwać wszystkim tam 

przyjeżdżającym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Ufamy, że kolejny relikwiarz będzie u nas wkrótce po beatyfi kacji, na 

którą już tak bardzo wszyscy czekamy! W naszych marzeniach są relik-
wie, mamy nadzieję, już wkrótce błogosławionego Jana Pawła II!

SM Andrzeja Spyra , służebniczka NMP

Relikwie św. Siostry Faustyny Relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego
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Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Kassel. Zakończenie roku szkolnego 
i katechetycznego 2007/2008 na pielgrzymce dziękczynnej do Calden – Ehrsten. 

W środku ks. proboszcz kan. Stanisław Marecik

Dwujęzyczność: szansa czy utrudnienie?
SZKOŁA POLSKA PRZY PMK W KASSEL

Większość ludzi na świecie wychowuje się w wieloję-
zycznym środowisku. Każdy z nas konfrontowany jest 

z innymi językami: na urlopie, w sąsiedztwie, w przedszko-
lu, w pracy… Jeśli każdy inny język jest dla nas bogactwem, 
to pielęgnujmy te języki, które znamy, i uczmy się nowych, 
czerpmy ze skarbca wiedzy i bądźmy z tego dumni!

Każdy człowiek wyposażony jest w możliwości nauki 
języka i jak potwierdzają naukowcy, nie tylko jednego! Już 
w pierwszych miesiącach życia, poprzez powtarzanie dźwię-
ków, nabieramy umiejętności powtarzania tych spółgłosek, 
które są typowe dla języka lub języków, w których wyrastamy. 
Mózg ludzki dysponuje miejscem na wiele języków (LIST, 
2001). Oznacza to, że każdy z nas niezależnie od inteligen-
cji i talentu ma możliwości mówienia równocześnie co naj-
mniej dwoma językami. Faktem jest, że inteligencja i talent 
wpływają na jakość mówionego i pisanego języka, ale ważne 
są również uwarunkowania w rodzinie, dostęp do literatury, 
kontakty z językiem, kompetencje nauczycieli. W zależności 
od wieku uczących się, konieczne są odpowiednie metody 
i środki dydaktyczne, aby wspomagać naukę. 

Polska Misja Katolicka w Kassel w ramach parafi alnego 
stowarzyszenia prowadzi naukę języka polskiego w czterech 
grupach wiekowych. Najmłodsze dzieci mają po cztery lata, 
bawiąc się, śpiewając, modląc się i ucząc wierszyków na pa-
mięć, rozwijają swoje kompetencje językowe. Starsze dzieci, 
realizując program, uczą się gramatyki i ortografi i, ale po-

przez kontakty z rówieśnikami, wspólne przeżycia, nie zda-
jąc sobie nawet z tego sprawy, doskonalą sposoby wyrażania 
się, ubogacają słownictwo, rozwijają język. Niewielkie gru-
py pozwalają pracować nam, nauczycielom, indywidualnie 
i dopasowywać poziom nauki do uczniów. Dla nauki języ-
ków ważne są uczucia, motywacja, skupienie uwagi, dlatego 
należy jak najlepiej przygotować klasy, np. duże pomieszcze-
nia powodują, że dzieci czują się zagubione, rozproszone, nie 
potrafi ą się skupić. Poza tym klasy powinny być wyposażo-
ne w pomoce naukowe. Dobrze przygotowani nauczyciele 
i zaangażowani rodzice to również warunki, by osiągnać do-
bre efekty w nauczaniu. Tym bardziej że uczyć się języka raz 
w tygodniu to za mało. Msze św. można traktować jako do-
datkowe warsztaty językowe. Język i religijność są ważnymi 
aspektami w życiu człowieka, tutaj łączą się mowa i emocje 
na innej płaszczyźnie. Dodatkowym wsparciem w rozwoju 
języka są w dzisiejszych czasach: łatwy dostęp do środków 
masowego przekazu (polskie radio, polska telewizja, polska 
prasa), internet, kontakty i spotkania z ludźmi mówiącymi 
po polsku, np. z rodziną lub parafi anami podczas uroczy-
stości parafi alnych przy PMK. Wspólne zabawy, pozytyw-
ne przeżycia i związane z nimi emocje, kojarzone z językiem 
wpływają na pozytywny obraz języka. Jeśli nasze dzieci będą 
dumne z języka rodziców (rodzica), z polskiej kultury i bo-
gatego dorobku literackiego, chętnie będą się  dokształcać 
i mówić bez zażenowania po polsku. Sami często jako dorośli 
nie jesteśmy najlepszymi przykładami, wstydzimy się mówić 
na ulicy po polsku, ponieważ w otoczeniu niemieckim Pol-
ska i Polacy są raczej negatywnie przedstawiani. Ale to każ-
dy z nas pracuje na obraz Ojczyzny, więc starajmy się, aby to 
było pozytywne i chwalebne świadectwo. Mówmy więc z du-
mą piękną polszczyzną zarówno w domu, jak i na ulicy, żeby 
nasze dzieci uczyły się na dobrych przykładach. 

Język niemiecki jest nieodzownym elementem integracji. 
Jego doskonała znajomość jest kluczem do sukcesów w szko-
le i na drodze zawodowej. Równocześnie pojawiają się coraz 
częściej koncepcje wychowywania dzieci w dwóch językach. 
Dzieci, które mówią dwoma językami, zastanawiają się nad 
mową, dlatego łatwiej dobierają i analizują słowa, jak i teks-
ty. Z dwujęzyczności wynika również lepsza umiejętność 
komunikowania się, co z kolei ma wpływ na kompetencje 
socjalne dzieci. Dwujęzyczność nie jest więc ani ciężarem, 
ani utrudnieniem, tylko kwalifi kacją!

Irena Dworas


