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P
ięknie położony na czterech hektarach łąk i lasów 
w  Górach Westerwaldu ośrodek rekolekcyjno-
wypoczynkowy Polskiej Misji Katolickiej „Con-

cordia” świętuje w  tym roku 10 lat swojego istnienia. 
W 1999 r. kuria diecezjalna w Trierze doszła do wnio-
sku, że nie może dalej utrzymywać leżącego na obrzeżu 
diecezji młodzieżowego ośrodka „Concordia”, ze wzglę-
du na olbrzymie straty fi nansowe, które każdego roku 
przynosiło jego prowadzenie. Ówczesny Rektor Polskiej 
Misji Katolickiej ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, po 
uzyskaniu zgody Episkopatu Polski, zaproponował za-
kup ośrodka przez Chrześcijańskie Centrum. W Trierze 
przyjęto tę propozycję z dużą radością. Zakup ośrodka 
przez PMK dawał bowiem pewność, że będzie on w dal-
szym ciągu służył Kościołowi katolickiemu. Zapropono-
wano więc stronie polskiej promocyjną cenę 1 miliona 
DM. Przez dziewięć lat duszpasterze i wierni świeccy or-
ganizowali indywidualne oraz parafi alne zbiórki, które 
doprowadziły w  2008 r. do spłacenia ostatnich rat za-
dłużenia, a ośrodek „Concordia” stał się naszą wspólną 
własnością. Dziś, gdy świętujemy jego 10-lecie, należy 
jeszcze raz złożyć jak najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu, spłaty 
i modernizacji „Concordii”.

Dziś „Concordia” to dar Boga dla Rodaków za-
mieszkałych w Niemczech. Jest to miejsce, gdzie mło-
dzież i  dzieci mogą przyjeżdżać na kolonie, by nie 
tylko wypoczywać, ale także by ćwiczyć język swoich 
ojców i dziadków. Tu spotykają się co roku młodzi – 
27 czerwca br. miało miejsce siódme już spotkanie 
młodzieży z Niemiec i Polski, w którym uczestniczy-
ło ponad dwa tysiące osób. Tutaj spotykają się świec-
cy i  duchowni, w  tym księża, szczególnie z  dekanatu 
Środkowskiego, oraz siostry zakonne, które mogą po-
głębić swoją wiarę i wiedzę podczas różnych konferen-
cji czy dni skupienia. Tutaj formują swoją religijność 
młodzi ludzie w różnych grupach, takich jak np. For-
macyjne Spotkanie Młodych (FSM) czy grupa mło-
dzieżowa „Orły”. Dokształcają się tutaj nauczyciele ję-
zyka polskiego z całych Niemiec, szafarze Eucharystii, 
organiści, ministranci i  inni związani z  Polską Misją 
Katolicką w Niemczech. Tutaj odbywają się spotkania 
edukacyjno-wychowawcze dla rodzin. Ważne dla Po-
lonii są Dni Kultury Polskiej w Niemczech, które po-
zwalają na prezentację dziedzictwa polskiego: tańców 
folklorystycznych, pieśni polskich, tradycji oraz pięk-
nych strojów ludowych. Ważnym wydarzeniem oraz 

10 lat Ośrodka Polskiej Misji Katolickiej 
w Niemczech „Concordia”

ogromną radością była wizyta Prymasa Polski ks. kar-
dynała Józefa Glempa wraz z wieloma biskupami pol-
skimi, którzy w okresie pobytu Benedykta XVI w Ko-
lonii przyjechali autokarem do „Concordii”. Bardzo 
wielu biskupów polskich odwiedziło ten ośrodek in-
dywidualnie. Przebywali tu wielokrotnie duszpasterze 
Polonii: ks. abp Szczepan Wesoły, Delegat Prymasa Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Emigracji oraz Delegaci Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji: 

ks. bp Ryszard Karpiński i ks. abp Zygmunt Zimowski,
a  ostatnio ks. abp Mieczysław Mokrzycki, długoletni 
sekretarz dwóch papieży, obecnie metropolita łaciń-
ski archidiecezji lwowskiej. Ponadto niemieccy biskupi 
wielokrotnie okazywali zainteresowanie tym katolickim 
ośrodkiem i wyrażali uznanie dla jego działania. Warto 
tu wymienić szczególnie ordynariusza Trieru, a obecnie 
metropolitę archidiecezji Monachium-Freising ks. abp. 
Reinharda Marksa czy ks. bp. Petera Schwarza z Trieru. 

Klerycy z seminariów duchownych we Wrocławiu, 
Świdnicy, Siedlcach oraz pochodzący z innych diecezji 
w Polsce mają tu swoje wakacyjne praktyki duszpaster-
skie. Radosnym wydarzeniem jest, gdy klerycy, po ukoń-
czeniu studiów, odprawiają w „Concordii” prymicyjną 
Mszę św. W tym domu nie zapomina się o modlitwie 

Uczestnicy kolonii Lato 2009 w „Concordii” z s. Andrzeją Spyrą 
przed pomnikiem Jana Pawła II. Fot. ks. Marek Konsek.



2

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@helmholtz-muenchen.de), 
Sekretarz – mecenas Edmund Ropel 

 (email: RAedmund.ropel@aol.com),
Skarbnik – ks. dr Krzysztof Romanowski, 
Członkowie – ks. prałat Kazimierz Latawiec 
 i dr Piotr Jachimczak.

różańcowej, o nabożeństwie do Serca Jezusa, są również 
praktykowane nabożeństwa majowe. Tu pielęgnowany 
jest kult Jezusa Miłosiernego, a w kaplicy domu znajduje 
się obraz Jezu, ufam Tobie według wizji św. Siostry Fau-
styny. W polonijnym ośrodku nie może zabraknąć czci 
do Matki Bożej. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
który pielgrzymował po wszystkich polskich parafi ach 
w Niemczech, odbiera tu wielką cześć. Obecny w „Con-
cordii” na stałe ks. Jacek Pajewski SDB codziennie od-
prawia Mszę św. i słucha spowiedzi. 27 czerwca br. nasz 
ośrodek otrzymał patronat Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II przeznaczył dla 
„Concordii” szereg osobistych darów, jak kielich, ornat, 
piuska, różaniec, Pismo Święte, świeca. Papież wiedział 
bardzo wiele o naszym ośrodku. 

Nie można zapomnieć, że rady parafi alne z różnych 
miejscowości spotykają się w  „Concordii” na wspól-
nych konferencjach i szkoleniach lub w pojedynczych 
grupach. Najwięcej dzieci i  młodzieży przybywa na 
wakacje oraz kolonie letnie i  jesienne. Wiele samot-
nych osób, jak również rodziny przeżywają w „Concor-
dii” święta Bożego Narodzenia czy wielkanocne. Chó-
ry przyjeżdżają tutaj, aby przygotować się do występów 
koncertowych. Wielkim zainteresowaniem cieszą się 
Polonijne Mistrzostwa Szachowe z udziałem mistrzów 
z Polski. W „Concordii” można też spotkać się ze sztu-
ką. Odbywają się tu wystawy malarskie polskich arty-
stów z Niemiec, prezentacje dorobku literackiego pisa-
rzy itp. Wielokrotnie odbywały się spotkania Polonii 
z aktorami z Polski.

Nasz ośrodek odwiedzali politycy, przedstawiciele 
Senatu i Sejmu RP, przedstawiciele MSZ a  także Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. Konsulat Generalny 
z Kolonii wielokrotnie miał w „Concordii” spotkania 
z Polonią. Zebrania Zarządu oraz członków Chrześci-
jańskiego Centrum zawsze odbywają się tutaj. 

Dom „Concordia” to także miejsce pielęgnowania 
historii i tradycji naszego narodu, to spotkania z boha-
terami walki o pokój i sprawiedliwość w Polsce. Tu orga-
nizowane są różne sympozja, np. „Quo vadis Domine” 
i „Sursum Corda”, a także spotkania z wybitnymi ludź-
mi, jak ze śp. ks. prałatem dr. Zdzisławem Peszkowskim, 
duszpasterzem Rodzin Katyńskich – ofi arą prześlado-
wań na Kresach Wschodnich; z prof. med. Gabrielem 
Turowskim z  Krakowa, mikrobiologiem, przyjacielem 
Jana Pawła II i członkiem grupy „wujka” ks. bp. Karo-
la Wojtyły. Bywał tu również śp. prof. Andrzej Stelma-
chowski, wielki dobrodziej naszego ośrodka. 

„Concordia” – to miejsce jednoczenia nie tylko Po-
laków, ale i Niemców. W tym domu przygotowują się 
młodzi obu narodów do przyjęcia sakramentów bierz-
mowania i  Pierwszej Komunii Św. Organizowane są 
kursy dla katechetów oraz tych, którzy w  przyszłości 
poprowadzą kursy przygotowania młodych do mał-
żeństwa. W  zjednoczonej Europie jest to ważne cen-
trum integracji młodzieży z wielu krajów.

Pragnę na zakończenie raz jeszcze wyrazić wdzięcz-
ność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
„Concordia” istnieje jako nasz polski ośrodek już 
dziesięć lat. Dziękuję ks. Rektorowi dr. Franciszkowi 
Mrowcowi za odwagę podjęcia decyzji zakupu. Dzię-
kuję obecnemu Rektorowi ks. prałatowi Stanisławowi 
Budyniowi za troskę o sprawy ośrodka i za to, że tak 
bardzo przyczynił się do powstania pomnika Papieża 

Jana Pawła II na placu przed domem „Concordia” oraz 
do tego, że zbudowane zostało nowe stabilne podium, 
służące do odprawiania polowych Mszy Św. i jako sce-
na dla występujących grup. Podziękować należy ks. 
dr. Andrzejowi Krefft  owi, wieloletniemu dyrektorowi 
„Concordii” i  następcy ks. dr. Franciszka Mrowca na 
stanowisku przewodniczącego Chrześcijańskiego Cen-
trum oraz mgr. inż. Wiesławowi Kempie, kolejnemu 
dyrektorowi ośrodka. Dziękuję okolicznym duszpaste-
rzom niemieckim, którzy również korzystają z nasze-
go ośrodka i popierają jego duszpasterską i kulturalną 
działalność. Ogromne podziękowanie składam trzem 
siostrom Służebniczkom Marii z  Prowincji Śląskiej 
z siostrą Andrzeją Spyrą na czele. Podziękowania nale-
żą się wszystkim naszym duszpasterzom, którzy wspie-
rają działalność ośrodka i  przyjeżdżają tu ze swoimi 
wiernymi świeckimi i grupami parafi alnymi, oraz wła-
dzom Wspólnoty Polskiej za popieranie i fi nansowanie 
naszych projektów i inwestycji w „Concordii”. 

Niech wszystkim, którym na sercu leży nasz polski 
ośrodek „Concordia”, błogosławi Bóg, a Sługa Boży Jan 
Paweł II otacza ich opieką i wsparciem. 

ks. prałat dr Ryszard Mroziuk
Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum

Ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, Rektor PMK w 
Niemczech (1986-2002), pierwszy przewodniczący 
Chrześcijańskiego Centrum. Fot. archiwum.



Spotkanie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech 
z ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim w „Concordii”. Od lewej: ks. prałat 
dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – przewodniczący 
Rady, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, sekretarz ks. abp., dr Piotr 
Jachimczak, ks. prałat Stanisław Budyń, mgr inż. Wiesław Kempa, 
mec. Edmund Ropel. Fot. Barbara Małoszewska.
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W 
sobotę 21 marca 2009 r. w domu Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech „Concordia” w Her-
dorf-Dermbach odbył się doroczny zjazd spra-

wozdawczy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. Sto-
warzyszenie zostało założone w październiku 1994 r. i jest 
zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym 
od marca 1995 r., mając status organizacji wyższej uży-
teczności publicznej. 

Po wspólnej modlitwie otwarcia zjazdu dokonał prze-
wodniczący ks. dr prałat Ryszard Mroziuk, który przywitał 
przybyłych członków indywidualnych, przedstawicieli sto-
warzyszeń parafi alnych, nowego duszpasterza „Concordii” 
ks. Jacka Pajewskiego SDB oraz gości. Słowo pozdrowienia 
i uznania dla działalności społecznej w Chrześcijańskim 
Centrum, które działając w strukturach Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Niemczech, skupia i zrzesza katolicką Polonię 
i polskich katolików w polskich ośrodkach duszpasterskich 
na terenie Niemiec, wygłosił ks. prałat Stanisław Budyń, 
Rektor PMK. Podkreślił on niezwykłą wagę prowadzonej 
działalności stowarzyszenia mającej na celu obronę i za-
chowanie wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim 
wychowanie młodego pokolenia w tych wartościach.

Podsumowania działalności stowarzyszenia w roku 
2008 dokonał wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski. Przypomniał on, że w zeszłym roku, po kil-
ku latach zbierania składek, ukończono spłatę domu PMK 
„Concordia”, który stał się obecnie w pełni naszą wspólną 
własnością, oraz że ukazały się kolejne numery „Biuletynu 
Informacyjnego Chrześcijańskiego Centrum”, który zawie-
ra najważniejsze informacje na temat pracy stowarzysze-
nia. Biuletyn wydawany jest w nakładzie 5500 egzemplarzy 
jako wkładka do tygodnika PMK „Nasza Misja”. Niestety, 
mimo wielu apeli organizowanie stowarzyszeń parafi al-

Zjazd sprawozdawczy Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, 

Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

nych (22 zarejestrowane stowarzyszenia lokalne) utknęło 
w martwym punkcie i nie widać tu postępu. Niezbędny 
jest duży wysiłek wszystkich zaangażowanych osób, du-
chownych, szczególnie księży dziekanów oraz świeckich 
zarówno z Zarządu Chrześcijańskiego Centrum, jak i z Ra-
dy Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, 
by poprawić tę sytuację. Obecnie najważniejszym proble-
mem Chrześcijańskiego Centrum jest zbyt słabe wyko-
rzystanie „Concordii” przez naszych wiernych z Niemiec. 
Z 65 polskich ośrodków duszpasterskich regularnie przy-
jeżdżają do „Concordii” grupy tylko z około 15 parafi i. Jest 
niezwykle istotne, aby rady parafi alne i duszpasterze wzię-
li sobie do serca sprawy naszego polskiego domu, który 
przetrwa tylko wtedy, gdy będzie w pełni wykorzystany.

Prof. Małoszewski przypomniał, że w dalszym ciągu 
nie ma postępu w realizacji postanowień traktatu polsko-
niemieckiego w zapisach dotyczących wspierania szkol-
nictwa języka polskiego w stowarzyszeniach polonijnych. 
Wynagrodzenie dla blisko 170 nauczycieli pochodzi dalej 
ze składek rodziców i ze wsparcia z polskich parafi i, które 
też bezpłatnie udzielają swoich pomieszczeń na prowadze-
nie zajęć. Władze niemieckie, pomimo zapisów traktatu 
z 1991 r., nie wspierają w ogóle fi nansowo tej formy na-
uczania języka polskiego. 

Prof. Małoszewski podkreślił na zakończenie spra-
wozdania, że Chrześcijańskie Centrum jest od 1999 r. 
członkiem założycielem Konwentu Organizacji Polskich 
w Niemczech, jedynego uznanego przedstawiciela Polonii 
Niemieckiej. W ramach działalności w Konwencie (przed-
stawiciele 4 organizacji dachowych o zasięgu ogólnonie-
mieckim) mieliśmy możliwość przedstawić najważniejsze 
sprawy dotyczące nauczania języka polskiego na szeregu 
spotkaniach Konwentu z przedstawicielami Władz RP 

Zebranie plenarne Chrześcijańskiego Centrum. Od lewej: 
mec. Edmund Ropel, ks. prałat Kazimierz Latawiec, ks. prałat 
dr Ryszard Mroziuk - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski, ks. prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK 
w Niemczech, dr Piotr Jachimczak. Fot. Barbara Małoszewska.

„Concordia” - uczestnicy zebrania plenarnego Chrześcijańskiego 
Centrum.  Fot. archiwum.
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i Niemiec. Na zakończenie mówca podkreślił, że jedną 
z reakcji strony niemieckiej na nasze postulaty jest prze-
znaczenie przez BKM środków na projekt badawczy nad 
Polonią, jej strukturami i działalnością, który został reali-
zowany przez Instytut Badań Stosunków Międzynarodo-
wych (IFA), a o jego wynikach dowiemy się na jesieni br. 

Pod nieobecność skarbnika ks. dr. Krzysztofa Ro-
manowskiego sprawozdanie finansowe stowarzyszenia 
przedstawił sekretarz mec. Edmund Ropel, który zapo-
znał zebranych ze stanem finansów oraz przypomniał 
o konieczności płacenia składek, które dla członków in-
dywidualnych wynoszą 15 €, a dla stowarzyszeń parafi al-
nych (tzw. podmiotów prawnych) – 30 € rocznie. 

Działalność ośrodka PMK „Concordia” w 2008 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” 
odwiedzały średnio 32 osoby dziennie (ok. 25% możliwo-
ści), co powoduje, że jest wykluczone, by można było wy-
gospodarować z tego jakieś środki na większe remonty 
lub inwestycje. Niestety, liczba ośrodków duszpasterskich 
PMK wysyłających zorganizowane grupy (15) na pobyty 
weekendowe do „Concordii”, w sumie ok. 480 osób, jest 
w dalszym ciągu bardzo niska. Wpływy budżetowe „Con-
cordii” w dużym stopniu poprawiają przyjazdy grup nie-
mieckich (ok. 15 grup, w sumie 450 osób), nowej grupy 
młodych (SFM) kierowanej przez ks. Bogdana Renusza 

 (6 razy w roku po ok. 40 osób) oraz przede wszystkim akcja 
kolonijna (12 turnusów, 815 dzieci, w tym 76 dzieci z Pol-
ski). Dyrektor Domu podkreślił, że tylko od nas samych 
zależy rozwój i utrzymanie „Concordii”, która jest otwar-
ta dla wszystkich. Wszystkim powinno zależeć na tym, by 
jak najwięcej grup młodzieży, dzieci i starszych z naszych 
ośrodków przyjeżdżało tutaj. Sytuacja uległaby zdecydo-
wanej poprawie, gdyby do „Concordii” raz w roku przy-
jechała na cały weekend jedna trzydziestoosobowa grupa 
z każdej z 40 polskich parafi i. 

Siostra Andrzeja przedstawiła najbliższe plany „Con-
cordii” związane przede wszystkim z uroczystościami 
10-lecia ośrodka. Są to m.in. tradycyjna uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego, Polonijne Spotkanie Młodych 
(27 czerwca 2009) połączone z wizytą ks. abp. Mieczy-
sława Mokrzyckiego ze Lwowa, który nada domowi imię 
Jana Pawła II oraz odsłoni pomnik ku czci naszego umiło-
wanego Ojca świętego; sierpniowe uroczystości MB Czę-
stochowskiej wraz z sympozjum (26 sierpnia) z udziałem 
m.in. ks. abp. Szczepana Wesołego (byłego delegata KEP 
ds. Duszpasterstwa Emigracji) i prof. dr. hab. Jana Mazu-
ra (Wspólnota Polska); oraz Święto Rodzin prowadzo-
ne przez duszpasterza „Concordii” ks. Jacka Pajewskiego 
SDB (12 września). 

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

Redakcja

Chrześcijańskie Centrum w Konwencie 
Organizacji Polskich w Niemczech 

C
hrześcijańskie Centrum jest od ponad 10 lat człon-
kiem Konwentu Organizacji Polskich w  Niem-
czech. Konwent jest jedynym uznawanym przez 

władze przedstawicielem Polonii i  Polaków w  Niem-
czech. Powstał w  1998 r. jako „rada prezesów” pięciu 
największych organizacji polskich i  polonijnych, które 
działają na terenie całych Niemiec. Pomysł stworzenia 
takiej formy wspólnej reprezentacji Polonii Niemieckiej 
przedstawił prof. Jerzy Buzek, ówczesny premier rządu 
RP, a obecnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 
Do Konwentu należą: Chrześcijańskie Centrum Krzewie-
nia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.; 
Kongres Polonii Niemieckiej e.V.; Rada Polska w Niem-
czech-Zrzeszenie Federalne oraz Związek Polaków Zgo-
da w RFN e.V. Poza Konwentem pozostaje nadal Zwią-
zek Polaków w  Niemczech „Rodło”. Przewodniczącym 
Konwentu jest przez okres 6 miesięcy jeden z prezesów 
organizacji członkowskich, po czym przechodzi ono ro-
tacyjnie na następną osobę. Od 1 lipca br. przewodniczą-
cym Konwentu jest inż. Aleksander Zając, prezes Polskiej 
Rady w Niemczech.

3 lipca br. Konwent w składzie: przewodniczący Alek-
sander Zając oraz trzech wiceprzewodniczących – prof. 
dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Cen-
trum), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej) 
i Krzysztof Nowacki (Związek Polaków Zgoda w RFN), 
uczestniczyli w  Warszawie w  uroczystych obchodach 

Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech 
z min. Janem Borkowskim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
w Warszawie. Od lewej: Aleksander Zając-przewodniczący 
Konwentu (Rada Polska w Niemczech); pani Marta Sęk-Spirydowicz 
– wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, 
Krzysztof Nowacki (Związek Polaków „Zgoda” w RFN), min. Jan 
Borkowski (MSZ), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), 
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum). 
Fot. archiwum.
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Spotkania młodych w „Concordii” 

XX rocznicy odrodzenia się Senatu RP. Do południa 
członkowie Konwentu spotkali się z  min. Janem Bor-
kowskim na roboczej naradzie w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. W spotkaniu uczestniczyła również pani 
Marta Sęk-Spirydowicz, zastępca dyrektora Departamen-
tu Współpracy z Polonią MSZ. Podczas kilkugodzinnej 
narady przedyskutowano najbardziej istotne proble-
my nurtujące Polonię, formy dalszej współpracy z MSZ 
przy rozwiązywaniu istotnych problemów oraz ustalono 

niezbędne działania na przyszłość. Jednym z  ważnych 
punktów narady była sprawa nauczania języka polskiego 
w  Niemczech. Konwent wyraził zdecydowany sprzeciw 
wobec aktualnej polityki MEN zmierzającej do zamyka-
nia szkół przykonsularnych, a także prowadzenia polityki 
zmierzającej do skłócenia polonijnego środowiska szkol-
nego. Min. Borkowski ze zrozumieniem przyjął postulaty 
Konwentu w tej sprawie.

Redakcja



D
oroczne wspólne spotkanie młodych w „Con-
cordii” weszło już w  normalny cykl polonij-
nych przeżyć w  Niemczech. Dowodem za-

interesowania nim jest corocznie wzrastająca liczba 
uczestników: młodzieży, młodych małżeństw z dzieć-
mi, również tych w wózkach, jak i starszych. Wytwarza 
się specyfi czny klimat religijnego i polskiego biotopu 
na niemieckiej ziemi.

Podkreślić trzeba kilka istotnych czynników 
wpływających na taki charakter tego wydarzenia. 
Pierwszym z nich jest samo miejsce: nikomu się nie 
przeszkadza, nikt się „krzywo” nie patrzy na żywe 
i  radosne zachowanie uczestników. Samo położenie 
„Concordii” w pięknej oprawie lasów, „wśród swoich 
i na uboczu” pomaga rozwinąć serdeczność i mobili-
zuje do otwartości. 

Drugim czynnikiem jest dobrze przygotowany pro-
gram, który zawdzięczamy s. Andrzei i ks. Bogdanowi 
Renuszowi z Leverkusen. Tylko oni sami mogą powie-
dzieć, ile to kosztowało zabiegów, przemyśleń, spotkań 
i selekcji przesuwających się po głowie idei. Każdemu 

spotkaniu towarzyszy aktualne motto z życia Kościoła 
lub papieskiego nauczania. Celnie i trafnie przepraco-
wane, dostosowane do naszej rzeczywistości w Niem-
czech, słowa motta zaczerpnięte z Pisma Świętego ubo-
gacone są różnego rodzaju gadżetami i upominkami, 
pozwalającymi uczestnikom powracać do usłyszanych 
słów piosenek, rytmicznych refrenów. 

Następnym cennym czynnikiem jest dobra realiza-
cja programu. Jest czas na wszystko: na modlitwę, na 
skupienie przed Miłosiernym Panem Jezusem, przed 
Obrazem Matki Bożej, na spowiedź św. w plenerze, na 
eucharystyczne przeżycia obecności Jezusa i przyjęcie 
Go w  Komunii św., ale również i  na „tuptanie”, czyli 
taniec, rozrywkę, wykrzyczenie się, pośpiewanie. In-
teresujące w tym wszystkim jest zachowanie młodzie-
ży: nikt ich do niczego nie zmusza, są wolni w swoich 
postawach i  dysponowaniu czasem, mogą wybierać 
między spożywaniem kiełbaski a klęczeniem na łące. 
Podziwiać można było ich pełną skupienia postawę 
na klęczkach, jest to rzadki obraz współczesnej mło-
dzieży. Rozmaitość muzyki proponowanej przez trzy 

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski i ks. prałat 
Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech podczas VII Spotkania 
Młodych w „Concordii”. Fot. Barbara Małoszewska.

„Concordia”. VII Polonijne Spotkanie Młodych (2009). 
Fot. Barbara Małoszewska.
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zespoły: „Siewców Lednicy”, grupę młodzie-
żową z oryginalnym ks. Janem Bagińskim 

oraz nowo powstały zespół muzyczny 
o  tajemniczej nazwie SFM, co oznacza 

„Spotkania Formacyjne Młodych”, do-
dawała swoistego uroku. 

Ponad 70-osobowa grupa SFM 
ubrana w  niebieskie koszulki wi-
doczna była nie tylko na scenie, ale 
już we wczesnych godzinach ran-

nych, zaangażowana w  prace przy-
gotowawcze na placu przed ołtarzem 
polowym. Nie wolno zapomnieć o kil-
kudziesięciu cichych, oddanych oso-
bach zatrudnionych w  kuchni, przy 
grillowaniu, przy sprzedaży posiłków. 
To wszystko stwarzało atmosferę ro-
dzinnego spotkania.

Tegoroczne spotkanie ubogacone 
było poświęceniem pomnika Jana 

Pawła II według projektu prof. An-
drzeja Dźwigaja z Krakowa. Jako 

trzeci na ziemi niemieckiej zo-
stał on odsłonięty przed Mszą 
św. i  poświęcony przez dłu-
goletniego sekretarza papieży 
ks. abp. Mieczysława Mo-
krzyckiego, obecnego metro-
politę łacińskiego archidiecezji 
lwowskiej z  Ukrainy. Równo-
cześnie „Concordii” nadano 

drugie imię: Dom Jana Pawła II. Tym samym chce-
my prosić sługę Bożego, aby był Gospodarzem tego 
polonijnego ośrodka w  sercu Niemiec, aby przyjmo-
wał i  żegnał przybywających, by Jego duch towarzy-
szył wszystkim imprezom, spotkaniom, oazom, temu 
wszystkiego, co tu się dzieje i dziać będzie. Nie zapo-
minamy ciężkiej pracy górników z  kopalni „Concor-
dia”, więc ten właśnie Papież, ciężko pracujący w mło-
dości, niech będzie pomostem łączącym Naród polski 
z  niemieckim na gościnnej ziemi Herdorfu. Dlatego 
pomnik stanął na typowym materiale budowlanym tej 
okolicy, czyli na ciemnym bazalcie. 

Jak zwykle punktem kulminacyjnym była uroczysta 
Msza św. koncelebrowana przez kilkudziesięciu księży 
naszych Misji. Ks. arcybiskup wygłosił kazanie obrazu-
jące zbieżność cech postaci i apostolskiego zaangażo-
wania św. Pawła i Jana Pawła II. Czterem zasłużonym 
osobom świeckim zostały wręczone kościelne odzna-
czenia polonijne, przyznane przez ks. abp. Szczepana 
Wesołego z Rzymu, za ich ofi arną pracę dla „Concor-
dii”. Msza św. była odprawiana po raz pierwszy na no-
wym podium, które będzie służyć religijnym i świec-
kim spotkaniom.

O nastroju i atmosferze tego spotkania niech świad-
czy fakt, że o godz. 22.00, kiedy już robiło się ciemno, 
pozostało na placu jeszcze ok. 1000 uczestników. Ze 
śpiewem i  radośnie wybierali się w  długą drogę po-
wrotną do swoich domów. 

Ks. prałat Stanisław Budyń
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 

P
oczątki szkolnictwa przedmiotów ojczystych przy Pol-
skiej Parafi i w Monachium (ustanowiona 17 czerwca 
1945 r. dekretem ks. bp. Józefa Gawliny, ordynariusza 

polskiej diecezji w Niemczech) sięgają wczesnych lat 50, kie-
dy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Pawła 
Kajki (1952–1978) i Związku Polskich Uchodźców powsta-
ła i działała przez blisko 20 lat szkoła sobotnio-niedzielna. 
Z uwagi na brak pomieszczeń parafi alnych naukę prowa-
dzono w kilku punktach miasta (m.in. w Haus der Bege-
gnung i w Katholisches Jugendzentrum w Ludwigsfeld). 
W połowie lat 70 działalność tej szkoły zanikła z uwagi na 
brak młodych emigrantów i ich dzieci. 

Nowy etap w szkolnictwie nastąpił z chwilą, gdy do Mo-
nachium przybyła wielka fala emigracji solidarnościowej. 
We wczesnych latach 80 mały kościół św. Jerzego na Bogen-
hausen (w okolicy Radia Wolna Europa) pękał w szwach, 
nie mogąc pomieścić wszystkich polskich wiernych, z któ-
rych znaczna część udała się później na dalszą emigrację. 
Z końcem 1982 r. Polska Misja Katolicka (ustanowiona 

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II 

przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium

STOWARZYSZENIA PARAFIALNE o sobie

1 grudnia 1978 r. w miejsce polskiej parafi i dekretem ks. 
kardynała Józefa Ratzingera, ordynariusza archidiecezji 
Monachium-Freising), prowadzona od 1978 r. przez ojców 
redemptorystów, otrzymała do użytku pomieszczenia przy 
Heßstr. w centrum Monachium. W 1983 r. z inicjatywy pa-
ni Grażyny Kozłowskiej powstała w pomieszczeniach mi-
syjnych świetlica dla dzieci – uczęszczało do niej 14 dzieci, 
a rok później została przekształcona w szkółkę parafi alną. 
W roku szkolnym 1984/85 w pierwszych zajęciach uczest-
niczyło około 20 dzieci. Od samego początku szkoła roz-
wijała się bardzo dynamicznie, gdyż już po sześciu latach, 
w roku szkolnym 1990/91, na zajęcia uczęszczało 100 dzie-
ci, a trzy lata później było ich ponad 130. Od 1994 r. liczba 
dzieci w szkole utrzymuje się praktycznie na jednym po-
ziomie (średnio ok. 140), a zajęcia prowadzone są w 8 kla-
sach szkolnych, zerówce i grupie przedszkolnej. 

Przez 25 lat na zajęcia szkolne w PMK Monachium 
I uczęszczało łącznie blisko 900 dzieci. Obecnie nauka od-
bywa się w soboty (4 lekcje: katecheza, j. polski oraz histo-
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ria/geografi a/śpiew) oraz w niedziele dla przedszkolaków. 
W 1991 r. wprowadzono nazwę: „Szkoła Przedmiotów Oj-
czystych przy Polskiej Misji Katolickiej Monachium I”, a na 
jej czele stanęła kilkunastoosobowa Rada Szkoły z ks. pro-
boszczem o. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR na czele. 
Pierwszym sekretarzem Rady Szkoły był przez dwa lata 
dr Mirosław Sztajno. Od 1993 r. szkołą kieruje czterooso-
bowy Zarząd Szkoły pod przewodnictwem księdza pro-
boszcza na czele. Obok niego do Zarządu wchodzą: ksiądz 
wikariusz oraz dyrektor szkoły i jego zastępca. Pierwszym 
dyrektorem był prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (1993–
1999). Po nim pałeczkę przejęła śp. dr Dorota Wieluńska 
(1999–2002), a od 2002 r. dyrektorem szkoły jest pani Ewa 
Wczasek. 

W 1995 r. szkoła weszła w skład Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech T.z., organizacji działającej w strukturach 
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. W 1999 r. założo-
no i zarejestrowano w monachijskim sądzie administracyj-
nym własną organizację parafi alną – Katolickie Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Mona-
chium T.z. będącą członkiem Chrześcijańskiego Centrum. 

W 2005 r. szkoła otrzymała imię Sługi Bożego Jana Paw-
ła II, co jeszcze bardziej zobowiązuje pedagogów do prze-
kazywania dzieciom wartości ojczystych i chrześcijańskich. 
W 2006 r. opracowany został regulamin szkolny kształtu-
jący postawy uczniów zgodnie z polskim i katolickim du-
chem szkoły, a od 2007 r. szkoła ma własne logo.

Od 1991 r. zaczęła się ukazywać gazetka szkolna, wy-
dawana w nakładzie 220 egzemplarzy. Ten dziś już ponad 
trzydziestostronicowy, bogato ilustrowany zdjęciami biu-
letyn ukazuje się w lipcu każdego roku i stanowi podsumo-
wanie całorocznej pracy szkoły. 

Szkoła to nie tylko lekcje, lecz także cały szereg imprez 
szkolnych przygotowywanych przez nauczycieli i Komitet 
Rodzicielski. W październiku organizowany jest uroczyście 
Dzień Nauczyciela połączony z przyjęciem pierwszoklasi-
stów do społeczności uczniowskiej; w listopadzie obcho-
dzone jest Święto Odzyskania Niepodległości; w grudniu 
dzieci odwiedza Święty Mikołaj; przed świętami Bożego 
Narodzenia organizowane są wigilie klasowe oraz spotka-

nia opłatkowe dla nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego. 
Pod koniec stycznia odbywają się jasełka, będące ponadgo-
dzinnym przedstawieniem z kilkoma odsłonami, w którym 
bierze udział zawsze ponad 40 dzieci. Jest to olbrzymie wy-
zwanie dla organizatorów – dobór aktorów do ról, przygo-
towanie dekoracji i strojów, wielogodzinne próby. W lutym 
organizowana jest zabawa karnawałowa, a niedługo po-
tem dzieci z rodzicami jadą na zimowisko w Alpy. W maju 
wszyscy spotykają się na majówce za miastem nad jezio-
rem, a pod koniec roku szkolnego w tym samym miejscu 
na festynie sportowym. W lipcu dzieci z nauczycielami ja-
dą na wycieczkę (np. do kopalni soli czy parku rozrywki). 
Przed świętami wielkanocnymi uczniowie robią palmy, 
a dochód z ich sprzedaży przekazywany jest na potrzeby 
dzieci w Domu Dziecka w Polsce. W maju uroczyście ob-
chodzony jest Dzień Matki. Szkoła bierze udział w corocz-
nych spotkaniach szkół polskich i polonijnych noszących 
imię Jana Pawła II, które odbywają się w Łodzi. W Wiel-
kim Poście dzieci uczestniczą w rekolekcjach głoszonych 
specjalnie dla nich przez przybyłych do misji rekolekcjoni-
stów, w maju uczniowie trzeciej klasy, po rocznych przygo-
towaniach przez ojca wikariusza, przystępują do I Komunii 
św. Tradycją wydarzeń szkolnych stał się Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, zorganizowany po raz pierwszy w 1994 r. i pro-
wadzony nadal przez panią Lidię Karpińską. Organizowane 
są różne konkursy, jak np. Konkurs Recytatorski czy Wie-
dzy o Polsce. W tym roku Komitet Rodzicielski zorgani-
zował pielgrzymkę uczniów do Rzymu do grobu Patrona 
szkoły Jana Pawła II.

Dynamiczny rozwój szkoły nie byłby możliwy bez spo-
łecznego zaangażowania wielu osób w pracę w Komite-
cie Rodzicielskim. Trudno zliczyć wszystkich tych, którzy 
w ciągu 25 lat działali społecznie, ale jest to niewątpliwie 
grupa ponad 150 osób. Pierwszym przewodniczącym Ko-
mitetu Rodzicielskiego był pan Alfred Ciernia. Funkcję tę 
pełnili kolejno: Piotr Małoszewski, Grzegorz Kumaszyński, 
Jagoda Konopka, Ewa Stypułkowska-Zahn, Alicja Wika, 
Anida Krajewska, Katarzyna Broncel, a obecnie sprawuje 
ją Jolanta Sularz. Na początku lat 90., po przyjściu nowego 
proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego, udało się wytwo-
rzyć w szkole szczególną i niepowtarzalną atmosferę jedno-
ści i solidarności. Komitet Rodzicielski urządzał wspaniałe 
zabawy karnawałowe czy andrzejkowe, spotykał się wspól-
nie na grillach, by podyskutować o szkolnych imprezach 
dla dzieci czy zaplanować przyszłość. W soboty i niedzie-
le całe rodziny spędzały więcej czasu na Misji niż w domu. 

W okresie 1984–2009 zajęcia w szkole prowadziło po-
nad 65 nauczycieli. Ich praca była i jest bardzo trudna. 
Ograniczeni czasem, starają się przekazać uczniom war-
tości – miłość do Polski, znajomość języka ich przodków, 
dumę z kraju pochodzenia ich rodziców i wartości chrze-
ścijańskie. Na 20-lecie szkoły w 2004 r. działalność grupy 
osób w Szkole Przedmiotów Ojczystych została uhonoro-
wana medalami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zło-
tym, srebrnym i brązowym medalem wyróżniono 9 osób 
– wieloletnich nauczycieli i członków komitetu rodziciel-
skiego. Medalem Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: 
ks. proboszcz o. dr Stanisław Pławecki CSsR, za trud i za-
angażowanie w prowadzenie monachijskiej szkoły przypa-
rafi alnej, i nauczycielka oraz wicedyrektor szkoły pani mgr 
Maryla Majchrzak, za ponadpiętnastoletni wkład w naucza-
nie i działalność społeczną w szkole.

Na obchody 25-lecia szkoły składało się wiele wydarzeń. 
W listopadzie 2008 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowa-
ny przez duchownych, wiernych, a przede wszystkim przez 
rodziców dzieci. W czerwcu 2009 r. odbyło się spotkanie 
absolwentów, nauczycieli i rodziców. Przybyli na nie byli 
uczniowie, zarówno ci, którzy w latach 80 rozpoczynali na-

Zakończenie Jubileuszu 25-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im. Jana Pawła II w Monachium. Kościół św. Józefa. Fot. Ewelina 
Charłaszów.

Jubileusz 25-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła 
II w Monachium. W środku  ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, z lewej 
strony ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. Fot. Ewelina 
Charłaszów.
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ukę w przedszkolu, jak i ci, którzy zasiedli wtedy w ławkach 
szkolnych; nauczyciele, którzy uczyli w momencie powsta-
nia szkoły i kładli podwaliny pod jej dzisiejszą działalność, 
jak i obecni pedagodzy oraz rodzice, którzy w ciągu 25 lat 
poświęcali swój czas na działalność społeczną, angażując 
się w Komitecie Rodzicielskim, Radzie Szkoły czy w Dyrek-
cji Szkoły. Spotkanie otworzył i przybyłych powitał o. pro-
boszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, który w serdecznych 
słowach podziękował nauczycielom i rodzicom za ich trud 
i wielkie zaangażowanie w powstanie i rozwój szkoły, za ich 
wielkie oddanie sprawie zachowania tożsamości narodowej 
i kultywowania polskości w polskich rodzinach. Pierwszy 
dyrektor szkoły prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski nawią-
zał do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianych 
podczas Mszy św. na Błoniach krakowskich 10 czerwca 
1979 r. Jan Paweł II mówił wtedy: „zanim stąd odejdę, pro-
szę was, byście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 
Polska, jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, (…) by-
ście sami nie podcinali korzeni, z których wyrastamy”. Sło-
wa Ojca Świętego były drogowskazem naszej parafi alnej 
szkoły pragnącej, by nasze dzieci zachowały polskość i wia-
rę katolicką. Misja stawała się dla emigrantów pierwszym 
adresem, którego szukali, i domem, w którym mogli się od-
naleźć, a szkoła założona przez nich jest rezultatem miłości 
do Ojczyzny. Po przedstawieniu historii szkoły przez pa-
nie mgr Marylę Majchrzak oraz Ewę Wczasek miłym mo-
mentem jubileuszowego spotkania było wręczenie przez o. 
proboszcza obecnym na spotkaniu nauczycielom i rodzi-
com zaangażowanym przez wiele lat w działalność szkoły 
pamiątkowych dyplomów przygotowanych przez Komitet 
Rodzicielski. Wspomnieniom i rozmowom towarzyszyła 
sentymentalna podróż w przeszłość – przygotowana na tę 
okazję wystawa zdjęć zorganizowana przez wikariusza misji 
o. Mariusza Mazurkiewicza CSsR i dr Barbarę Małoszew-
ską, obrazująca działalność szkoły przez ostatnie 25 lat, po-
kazująca wydarzenia szkolne, nauczycieli i działaczy oraz 
przedstawiająca obecne zdjęcia absolwentów. 

Obchody srebrnego jubileuszu uwieńczyła uroczysta 
akademia, która odbyła się w niedzielę 12 lipca 2009 r. w sali 
przy kościele św. Józefa. Po wprowadzeniu sztandaru szko-
ły i odśpiewaniu hymnu polskiego o. proboszcz dr Stani-
sław Pławecki CSsR powitał przybyłych gości, nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. Następnie kolejno zabrali głos: ks. 
prałat Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskie-
go Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech, pani minister Elżbieta Sobótka, Konsul 
Generalny RP w Monachium, pani Grażyna Kozłowska, 
inicjatorka powstania szkoły w 1984 r., prof. dr hab. inż. 
Piotr Małoszewski, przewodniczący Katolickiego Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Mona-
chium, panie: Małgorzata Papiewska i Jolanta Schilling, na-
uczycielki katolickiego gimnazjum i liceum im. Jana Pawła 
II w Łodzi, współorganizatorki spotkań szkół noszących 
imię polskiego Papieża. W następnym punkcie programu 
pani Aneta Berdys, Konsul ds. Polonijnych, wręczyła na-
grody laureatom Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, 
w której corocznie biorą udział i odnoszą sukcesy ucznio-
wie naszej szkoły. Natomiast pani Mirosława Lischka, na-
uczycielka naszej szkoły, nagrodziła zwycięzców konkursu 
pt. „Znam Jana Pawła II”. Po części ofi cjalnej odbyło się 
przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów, 
obrazujące historię szkoły, przygotowane przez panią mgr 
Marylę Majchrzak.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była okoliczno-
ściowa Msza św. dziękczynna za 25 lat szkoły odprawiona 
w kościele św. Józefa w Monachium. Mszę św. koncele-
brował i kazanie wygłosił ks. dr Ryszard Mroziuk. Po za-
kończeniu Mszy św. dziękczynnej Zarząd Szkoły wspólnie 
z Komitetem Rodzicielskim podziękowali osobom zaan-
gażowanym w działalność na rzecz szkoły. Czerwoną różę 
i pamiątkową fi liżankę z logo szkoły otrzymali nauczycie-
le, członkowie komitetów rodzicielskich, rodzice oraz inne 
osoby działające społecznie na rzecz szkoły, a dzieci lizaki 
z napisem „25 lat”.

Szkolne jubileusze kryją w sobie wielką siłę. Jest nią 
przywiązanie do szkoły, koleżanek, kolegów i nauczycieli. 
W przypadku naszej szkoły to również przywiązanie do pol-
skich ojców redemptorystów, którzy od ponad 30 lat pro-
wadzą Polską Misję Katolicką w Monachium. Jubileuszowe 
spotkanie, jak się okazało, to nie tylko znakomita okazja do 
refl eksji i wspomnień, dla absolwentów do powrotu do at-
mosfery szkolnych lat, a dla ich rodziców do wspomnień 
z lat młodości. Jubileuszowe spotkania były znakomitą oka-
zją do pokazania wszystkim, a szczególnie absolwentom, że 
misyjna szkoła jest niezmiernie ważnym elementem w ich 
życiu i że każdy z nich stanowi cząstkę jej historii.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy 
PMK Monachium I ma ogromne znaczenie dla zachowa-
nia polskości oraz wartości chrześcijańskich w tutejszym 
monachijskim środowisku, a jej działanie wykracza daleko 
poza ramy nauczania religii i przedmiotów ojczystych. Jej 
dynamiczny rozwój nie byłby jednak możliwy bez bardzo 
dobrej współpracy między księżmi a świeckimi, a szcze-
gólnie bez pełnego poparcia oraz rozumienia potrzeb 
i znaczenia szkoły ze strony o. dr. Stanisława Pławeckiego 
CSsR. Jubileuszowe spotkania przechodzą już do historii, 
ale z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników.

Barbara Małoszewska

Niektóre wydarzenia w „Concordii” 
przewidziane na ostatni kwartał 2009 r.

2–4.10.  Rekolekcje czcicieli Bożego Miłosierdzia

10–17.10  I turnus kolonii jesiennych dla dzieci i młodzieży

17–24.10 II turnus kolonii jesiennych dla dzieci i młodzieży

30.10–1.11. Spotkanie Formacyjne Młodzieży (SFM) „Emaus”

6–8.11.  Warsztaty taneczne dla folklorystycznych 

  zespołów dziecięcych – pani Halina Koblenzer

14–15.11. V Polonijne Europejskie  Mistrzostwa Szachowe 

  w Niemczech

4–6.12.  Grupa „Orły”

4–6.12.  Rekolekcje czcicieli Bożego Miłosiedzia

11–13.12 Spotkanie Formacyjne Młodzieży (SFM) „Emaus”

25–26.12 Święta Bożego Narodzenia w „Concordii”

28.12.–3.01. Kolonie zimowe dla dzieci i młodzieży 

  z Sylwestrem

31.12.   Sylwester w „Concordii” i przywitanie Nowego 

  Roku 2009


