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Certyfi kat z języka polskiego szansą rozwoju osobistego i awansu zawodowego

Wyzwanie dla Chrześcijańskiego Centrum

Concordia: Prof. dr hab. Jan Mazur wręcza medal Wspólnoty Polskiej siostrze 
Andrzei Spyrze. Obok pani Konsul Generalny RP w Kolonii Jolanta Kozłowska. 
Fot. Natalia Wojtoń

P
rzełom polityczny w Polsce lat 1989/1990 zaowo-
cował nie tylko szeregiem zmian w naszym kra-
ju, lecz także sprawił, że Polska, jej język i kultura, 

stały się przedmiotem zainteresowania zarówno naszych 
bezpośrednich sąsiadów, jak też mieszkańców nieraz bar-
dzo odległych krajów. Dynamiczny rozwój współpra-
cy gospodarczej i wymiany różnego rodzaju sprawił, że 
w świecie wzrosło zapotrzebowanie na fachowców z do-
brą znajomością języka polskiego, poświadczoną sto-
sownymi dokumentami. Taką możliwość zdobywania 
certyfi katu przez cudzoziemców dała nowelizacja ustawy 
o języku polskim z dnia 11.04.2003 r. (Dziennik Ustaw 
Nr 73, poz. 661). Pracujący od kilku lat zespół specja-
listów z polskich uczelni wyższych przygotował w na-
wiązaniu do Europejskiego systemu opisu kształcenia 
językowego Rady Europy oraz do Systemu testowania 
biegłości językowej Stowarzyszenia ALTE (Asociation of 
Language Testers in Europe) projekt niezbędnych pro-
cedur i wymagań, umożliwiających zdobywanie certy-
fi katów, poświadczających stopień znajomości języka 
polskiego. Na podstawie Ustawy w roku 2003 powoła-
na została przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 
w porozumieniu z Ministrem Kultury, Państwowa Ko-
misja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego, a szczegółowe zasady działania Komisji określiło 
stosowne rozporządzenie Ministra. Początkowo opracowa-
no tylko wymagania do zdobywania certyfi katu na trzech 
poziomach z ogólnej liczy sześciu, przewidzianych w syste-
mie europejskim. Były to poziomy: B1 (progowy), B2 (śred-
ni ogólny), C2 (zaawansowany). Wybór tych poziomów 
uzasadniała pragmatyka, a zwłaszcza wymagania instytucji 
zatrudniających określonych fachowców i oczekiwania po-
trzebujących (starających się o pracę, studentów, repatrian-
tów, ubiegających się o polskie obywatelstwo). Egzaminy 
organizowano zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyję-
to zasadę, że egzamin może się odbyć w danym ośrod-
ku (uczelni, mieście, szkole) przy zgłoszeniu co najmniej 
15 kandydatów, wnoszących stosowne opłaty, których wy-
sokość uzależniona jest od poziomu (B1 – 60 euro, B2 – 80 
euro, C2 – 100 euro) oraz 20 euro za dyplom. Wymagania 
i procedury egzaminacyjne, a także zbiory przykładowych 
testów opublikowano w formie książkowej i rozesłano do 
placówek dyplomatyczno-konsularnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w świecie. Zainteresowanie zdobywaniem certy-
fi katu jest duże i ciągle wzrasta. Do tej pory w ciągu 5 lat 
działalności Państwowej Komisji Poświadczania Znajomo-
ści Języka Polskiego jako Obcego w kraju i za granicą od-
było się 75 egzaminów. 

Co daje certyfi kat?
Przydatność certyfikatu jest wielo-

aspektowa. Zdający oświadczali najczę-
ściej, że potrzebny im był przy staraniu się 
o uzyskanie zatrudnienia w różnych in-
stytucjach i fi rmach kooperujących z Pol-
ską. Potrzebowały go też osoby pragnące 
podjąć pracę (lekarze, inżynierowie, spe-
cjaliści różnego rodzaju) lub studia w Pol-
sce, a także ci, którzy chcieli w naszym 
kraju założyć własną fi rmę. Certyfi katy 
zdobywają też Polacy ze Wschodu, pra-
gnący repatriować się do kraju, a także 
osoby starające się o polskie obywatel-
stwo. Sporą grupę stanowią studenci, pra-
gnący podjąć studia w Polsce, ale też i ci, 
którzy zamierzają przedstawić certyfi kat 
na uczelniach zagranicznych, np. w USA, 
jako dowód opanowania języka obcego, 
dający określoną liczbę tzw. kredytów. 
Pokaźną liczbę zdających stanowią na-
uczyciele szkół polonijnych, pragnący
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podnieść swoją sprawność językową i uzyskać stosow-
ny dokument. Coraz częściej organizowane są przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” specjalne kursy, 
przygotowujące nauczycieli, zwłaszcza ze Wschodu, do 
egzaminów certyfi katowych. Dużą grupę przystępują-
cych do egzaminów certyfi katowych stanowią uchodźcy 
z różnych krajów świata, przebywający aktualnie w Pol-
sce, wyrażający chęć pozostania w naszym kraju na stałe. 

Kto może się starać o zdobycie certyfi katu?
O certyfi kat mogą ubiegać się cudzoziemcy i oby-

watele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy 
ukończyli 16 lat (poziomy B1, B2) lub 18 lat (poziomy 
C1, C2), a którzy zgłoszą do sekretariatu Państwowej Ko-
misji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego w Warszawie chęć przystąpienia do egzaminu 
i wniosą stosowną opłatę. Mogą oni wyrazić chęć przy-
jazdu na egzamin do któregoś z miast w Polsce, w któ-
rych aktualnie będą się odbywały egzaminy, bądź też do 
któregoś z krajów sąsiednich. Jak wspomniałem wyżej, 
w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób egzamin 
może się odbyć w miejscu ich zamieszkania. 

Jak wygląda egzamin?
Na egzaminie oceniane są następujące sprawności: 
A. Rozumienie ze słuchu, B. Poprawność gramatycz-

na, C. Rozumienie tekstów pisanych, D. Pisanie, E. Mó-
wienie. Sprawności A, B, C, sprawdzane są na podstawie 
zadań polegających na wyborze właściwej odpowiedzi 
lub formy, sprawność D na podstawie napisania krótkie-
go tekstu na określony temat, sprawność E na podstawie 
ustnej wypowiedzi na trzy pytania (polecenia) w wylo-
sowanym zestawie. 

Egzamin pisemny trwa 225 minut i składa się z czte-
rech części: 

- Rozumienie tekstu ze słuchu – 30 minut;
- Poprawność gramatyczna – 60 minut;
- Rozumienie tekstu pisanego – 45 minut;
- Redagowanie wypowiedzi pisemnej – 90 minut. 
Egzamin ustny trwa od 15 do 20 minut. Egzamin oce-

niany jest przez komisję egzaminacyjną, a jego rezultaty 
zatwierdza Państwowa Komisja Poświadczania Znajo-
mości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie. Do-
piero po zatwierdzeniu przez Państwową Komisję wyniki 
egzaminu mogą być podane do wiadomości zaintereso-
wanych. Każda cześć egzaminu pozwala na uzyskanie 
maksimum 40 punktów. Ogólnie można więc na egza-
minie uzyskać 200 punktów. Egzamin uważa się za zda-
ny, jeżeli zdający uzyskał z każdej jego części co najmniej 
60 procent punktów. W przypadku niezdania jednej ze 
sprawności można tę część egzaminu poprawiać po upły-

wie 6 miesięcy. W organizowanych do tej pory egzami-
nach certyfi kat z języka polskiego uzyskało 1799 osób 
z 84 krajów świata. Najwięcej zdających było z Niemiec 
– 254 osoby, i z Ukrainy – 253 osoby. W Niemczech eg-
zaminy odbywały się 7 razy w Berlinie oraz po jed-
nym razie w Dreźnie i Poczdamie. Poza tym egzaminy 
odbyły się m.in. w tak odległych miastach, jak: Chicago 
(4 razy), Nowy Jork (5 razy), Pekin, Tokio, Seul, Irkuck 
(po jednym razie).

 
Zdecydowana większość zdających to ludzie młodzi: 

studenci, maturzyści, absolwenci szkół średnich i wyż-
szych. W trosce o uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów, kształcących się w szkołach polonijnych, a także 
w trosce o osoby potrzebujące certyfi katów z niższych 
poziomów znajomości języka polskiego, Państwowa Ko-
misja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego ja-
ko Obcego, pragnąc również nasz system dopasować 
w pełni do systemu europejskiego, przygotowała nie-
zbędne materiały (wymagania i testy) do wdrożenia po-
ziomów A1 (elementarny), A2 (wstępny), C1 (poziom 
efektywnej biegłości użytkowej), które w najbliższym cza-
sie uzupełnią dotychczasową ofertę. Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, przygotowujące ujednolicone programy 
nauczania dla szkół polonijnych i polskojęzycznych po-
za granicami kraju, stara się o skorelowanie tych pro-
gramów z wymaganiami egzaminów certyfi katowych na 
określone poziomy po to, aby uczniowie poszczególnych 
typów szkół mogli zdobywać kompetencje pozwalające 
im na zdobywanie certyfi katów z określonych poziomów.

 
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języ-

ka Polskiego jako Obcego zamierza też w najbliższej przy-
szłości opracować program wymagań egzaminacyjnych 
do certyfi katów „Junior” dla najmłodszych. Celem tych 
działań jest z jednej strony dążenie do zdynamizowania 
rozwoju osobowego młodzieży, z drugiej zaś do zapew-
nienia im lepszego startu w wyścigu po dobre miejsca 
pracy po zakończeniu edukacji.

 
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi infor-

macjami zapraszamy na stronę internetową Sekretariatu 
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka 
Polskiego jako Obcego w Warszawie, gdzie znajdują się 
szczegółowe informacje i przykładowe testy egzamina-
cyjne: certyfi kacja.buwiwm.edu.pl.

   Prof. dr hab. Jan Mazur 

Prof. dr hab. Jan Mazur jest dyrektorem Centrum Języka i Kultury 

Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skło-

dowskiej w Lublinie, członkiem Państwowej Komisji Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, wiceprzewodniczącym 

Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. 

Jest dobrze znany w naszym polonijnym środowisku. Był m.in. wie-

lokrotnie gościem Chrześcijańskiego Centrum, szczególnie pod-

czas Zjazdów Nauczycieli Polonijnych w Concordii.

Monachium: Lekcja historii Polski w Szkole Przedmiotów 
Ojczystych im. Jana Pawła II przy PMK. Fot. Jolanta Sularz
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Chrześcijańskie Centrum w Konwencie 
Organizacji Polskich w Niemczech 

VII Zjazd EUWP: uczestnicy zjazdu po Mszy św. w Bazylice 
Zwiastowania NMP w Pułtusku. W środku ks. proboszcz kanonik 
Wiesław Kosek oraz prezydent EUWP Tadeusz Pilat. Fot. Archiwum 
Parafi i św. Mateusza w Pułtusku 

C
hrześcijańskie Centrum jest od 1998 r. członkiem 
Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. 
Do Konwentu należą: Chrześcijańskie Centrum 

Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niem-
czech e.V.; Kongres Polonii Niemieckiej e.V.; Rada Polska 
w Niemczech-Zrzeszenie Federalne oraz Związek Pola-
ków Zgoda w RFN e.V. Przewodniczącym Konwentu 
jest przez okres 6 miesięcy jeden z prezesów organiza-
cji członkowskich, po czym przechodzi ono rotacyjnie 
na następną osobę. Konwent spotyka się na regularnych 
spotkaniach plenarnych (trzy razy w roku) oraz na spo-
tkaniach roboczych związanych z kontaktami z przed-
stawicielami władz polskich i niemieckich czy innymi 
wydarzeniami. Ostatnie spotkanie plenarne Konwentu 
odbyło się w listopadzie 2009 r. w Hanowerze w Rektora-
cie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Gospodarzem 
spotkania był ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK, 
a zaproszonym gościem Ambasador RP w Niemczech 
dr Marek Prawda. Podczas spotkania przedyskutowano 
najistotniejsze problemy związane z realizacją polsko-
-niemieckiego traktatu z 1991 r., statusu polskiej grupy 
etnicznej w Niemczech, relacjami z przedstawicielami 
władz niemieckich oraz współpracą Konwentu z pol-
skim MSZ. Dr Marek Prawda z zainteresowaniem wysłu-
chał też informacji o przejęciu przez Konwent wspólnie 
z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych roli gospo-
darza Dni Polonii i Polaków za Granicą w maju 2010 r.,
które będzie organizował przede wszystkim Kongres 
Polonii Niemieckiej początkowo w Sali Karola Wielkie-
go w Aachen, a następnie na styku granic Niemiec, Belgii 
i Holandii. Gościem honorowym święta Polonii będzie 
prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego.

Natomiast w dniach 23-25 października 2009 r. 
przedstawiciele Konwentu: Aleksander Zając (Rada Pol-
ska w Niemczech), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii 
Niemieckiej) oraz prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 
(Chrześcijańskie Centrum), wzięli udział w VII Zjeździe 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Pułtusku. 
W obradach uczestniczyło blisko 60 delegatów organi-
zacji polskich i polonijnych z 27 krajów Europy, a tak-
że liczni przedstawiciele polskich władz Sejmu, Senatu, 
Prezydenta RP oraz Rządu. Gospodarzem spotkania by-
ło Stowarzyszenie Wspólnota Polska z przewodniczą-
cym panem marszałkiem Maciejem Płażyńskim na czele. 
Podczas zjazdu dokonano podsumowania okresu trzy-
letniej działalności Unii, przedyskutowano szereg pa-
lących spraw dotyczących Polaków za granicą i Polonii 
oraz dokonano wyboru nowych władz Unii. Prezyden-
tem EUWP pozostał na następną trzyletnią kadencję pan 
Tadeusz Pilat ze Szwecji, wiceprzewodniczącym Aleksan-
der Zając z Niemiec, a sekretarzem generalnym Roman 
Śmigielski z Danii. Zjazd przyjął też szereg uchwał i apeli 
zebranych i przygotowanych przez Komisję Wnioskową 
pracującą pod przewodnictwem prof. Piotra Małoszew-
skiego. Warto się z nimi zapoznać, bo obrazują problemy 
nurtujące Polaków i Polonię w całej Europie.

Redakcja

Uchwały:

1. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
dziękuje Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 
a szczególnie prezesowi panu marszałkowi Macie-
jowi Płażyńskiemu, za zrozumienie i wsparcie dzia-
łalności EUWP oraz za udzielenie zjazdowi gościny 
w Pułtusku.

2. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
wyraża pełne poparcie dla Związku Polaków na Bia-
łorusi prowadzonego przez panią Angelikę Borys. 

Apele:

1. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
zwraca się z apelem do Senatu RP o odpowiednie 
podejście do fi nansowania działalności EUWP i nie-
obcinanie, pod żadnym pozorem, środków na jej 
działalność.

2. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
zwraca się z apelem do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych o wyposażenie Wydziałow Konsularnych 
w kopie zestawów fi lmów dokumentalnych na DVD 
(z bazy danych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów 
Programowych TVP), które mogłyby być wypoży-
czane organizacjom polonijnym na rocznicowe uro-
czystości narodowe czy religijne.

3. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
zwraca się z apelem do władz RP o zlikwidowa-
nie dysproporcji we wspieraniu nauczania języka 
ojczystego pomiędzy Polską i Niemcami. Apeluje-
my o spowodowanie, by władze Niemiec realizowały 
traktat polsko-niemiecki z dnia 17.6.1991 w zakresie 



4

N
auczyciele i dzieci czekają na te spotkania cały 
rok. Nauczyciele, aby poznać nowe atrakcyjne 
metody pracy z dzieckiem w szkołach polonij-

nych. Dzieci i młodzież z zespołów folklorystycznych, 
bo pragną uczyć się nowych tańców i doskonalić tech-
nikę tańca ludowego.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli organizo-
wane są już od dziewięciu lat. Prowadzą je metodycy 
z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego (PCN) w Lu-
blinie, jednostce podległej Ministerstwu Edukacji Naro-
dowej. Program szkoleń obejmuje metodykę nauczania 
języka polskiego z elementami historii i geografi i Polski 
w klasach młodszych i starszych oraz zajęcia z kultury 
polskiej. Proponowane przykłady zajęć opierają się na 
poznawaniu różnorodnych metod aktywizujących, wy-
korzystywanych później w praktyce. Ciekawą propozy-
cję kształcenia i doskonalenia umiejętności językowych 
w połączeniu z geografi ą Polski przedstawia np. projekt 
edukacyjny – „Jan Brzechwa, Kłótnia rzek” autorstwa 
pani dr Grażyny Wiśniewskiej. Stawiane w nim wyma-
gania wobec ucznia to: rozumienie tekstu, skupienie na 
nim uwagi, wskazanie kilku rzek i miast na mapie Polski, 
wyrabianie sprawności językowej. Przygotowane ćwicze-
nia przewidują pracę indywidulną i w grupach. Zasto-
sowanie eliminatki dla odczytania hasła, zagadki oraz 
zabawy ilustrujące kłótnię rzek, czytanie z podziałem na 
role sprzyjają uatrakcyjnieniu zajęć. Wykorzystanie słow-
nictwa z wiersza służy budowaniu zdań, przypomnieniu 
części mowy (rzeczownik, czasownik, liczebnik, zaimek, 
przymiotnik i stopnie przymiotnika). Wędrówka po ma-
pie daje możliwość poznania polskich miast.

Poczucie własnej wartości wiąże się nierozerwalnie 
ze znajomością własnej tożsamości, pewnością siebie, 
szacunkiem, pokorą, akceptacją oraz umiejętnością by-
cia szczęśliwym. Dziecko, które zna swoją wartość i wie-

rzy we własne możliwości, będzie pozytywnie postrze-
gać świat.

Problemom wartości poświęcony jest cykl lekcji 
pt. „Każdy z nas jest ważny”– autorstwa pani mgr Mał-
gorzaty Małyskiej. Pośród wielu propozycji zawar-
tych w w/w cyklu jest szukanie odpowiedzi na pytanie: 
„Co to jest szczęście?“ Uczniowie w zabawie i ćwicze-
niach (zabawa na powitanie pt. Sałatka literowa) wyko-
nują polecenia nauczyciela: odczytują wyrazy i zdania 
poznane podczas zajęć, odpowiadają na pytania doty-
czące poznanego tekstu, zabierają głos w dyskusji, opo-
wiadają o swoim szczęściu (tekst – Ballada o szczęściu 
s. Nazaretanka), poszerzają słownictwo wokół pojęcia 
szczęścia, wyjaśniają takie wyrażenia jak: szczęśliwym 
być i miodek pić, i mieć porządne futro, pracować wciąż 
i piąć się wzwyż itp.

W ćwiczeniach nad tym tematem wykorzystano for-
mę pracy zbiorowej i indywidualnej. Wystapił typ zadań 
powtórkowych doskonalących, problemowych, podsu-
mowujących. Pomoce dydaktyczne i przestrzeń, w któ-

 nauczania języka polskiego, a szczególnie by wpro-
wadzały go do szkół publicznych wszędzie tam, gdzie 
jest tego potrzeba, oraz by wspierały fi nasowo na-
uczanie języka polskiego prowadzone przez stowa-
rzyszenia polonijne.

4. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
RP z apelem o interwencję w Ministerstwie Oświaty 
i Sportu Ukrainy o uznanie przez MOiSU polskich 
szkół ogólnokształcących jako szkół mniejszości na-
rodowej na Ukrainie.

5. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
apeluje do władz Białorusi o poszanowanie mniej-
szości polskiej i jej niezaprzeczalnego prawa do po-
siadania szkół z polskim językiem wykładowym 
w Grodnie i Wołkowysku.

6. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
wyraża głebokie zatroskanie z powodu kroków 
władz Litwy zmierzających do pogorszenia sytuacji 
szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie. Delega-
ci Zjazdu apelują do rządu Republiki Litewskiej 
o niepogarszanie warunków do nauki i zwiększenie 
fi nansowania szkół polskich (powiększenie „koszy-
ka ucznia” o 30%).

7. VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
apeluje do władz Republiki Litwy o przestrzega-
nie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości 
Narodowych, która została ratyfi kowana przez Li-
twę w 2000 roku. Delegaci Zjazdu apelują do Sejmu 
i rządu Republiki Litewskiej o usunięcie proble-
mów z publicznym używaniem języka polskiego 
w napisach topografi cznych i nazw ulic oraz w pi-
sowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach 
tożsamości.

Spotkania w Concordii 
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli 

i warsztaty choreografi czne

Zespół „Krakowiak” z Frankfurtu nad Menem podczas Dnia Kultury 
Polskiej w Concordii we wrześniu 2009 r.. Fot. Tomasz Wagner.
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rej pracowały dzieci, to krąg i zamiana miejsc, ilustracja 
przedstawiająca znaczenie wyrazów, paski papieru, wy-
razy porozdzielane, tekst ballady, rozsypanka wyrazowa.

Przez te wszystkie lata PCN w Lublinie, którym kie-
ruje pani dyrektor dr Joanna Wójtowicz, zaproponowało 
wiele ciekawych rozwiązań metodycznych. Były to pro-
pozycje pojedynczych jednostek lekcyjnych jak i cykle 
tematyczne. Wymienię kilka z nich: Każdy z nas jest waż-
ny; Święta i tradycje; Mówimy po polsku – materiały do 
ćwiczeń w mówieniu; Gry i zabawy przydatne w nauce 
języka polskiego poza granicami Polski; Program naucza-
nia j.polskiego poza granicami Polski w różnych gru-
pach wiekowych; Piosenka na lekcjach języka polskiego.

Spotkania nauczycieli w Concordii zawsze sprawiają 
radość, ponieważ jest to czas, w którym zamieniamy się 
rolami, stajemy się uczniami. Interesujące zajęcia przeko-
nują nas, że i naszym uczniom przyniosą radość .Jesteśmy 
pewni, że na tak przygotowanych lekcjach nie będą się 
nudzić, i coraz chętniej będą się uczyć ojczystego języka.

Podczas wielu spotkań w Concordii nauczyciele mie-
li też okazje do obcowania z polskim teatrem. W wy-
konaniu aktorów scen warszawskich oglądaliśmy: 
fragmenty komedii Aleksandra Fredry, fragmenty Beniow-
skiego Juliusza Słowackiego, przedstawienie o Fryderyku 
Chopinie, spotkanie autorskie z Barbarą Młynarską.

Nauczyciele, którzy biorą udział w warsztatach, po-
siadają indeksy, w których prowadzący wpisują zalicze-
nia kolejnych etapów szkolenia. Na zakończenie każdego 
spotkania otrzymujemy również materiały dydaktycz-
ne przygotowane przez Polonijne Centrum Nauczyciel-
skie. Każdego roku uczestniczy w warsztatach od 30 do 
50 osób.

Osiem lat temu odbyło się pierwsze spotkanie dzie-
cięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych 
działajacych przy PMK w Niemczech. Był to rok 2002 
i wtedy przyjechały trzy zespoły: „Perełka” wówczas dzia-
łająca przy PMK w Duisburgu, „Wisełka” z PMK z Dort-
mundu i „Krakowiak” z Frankfurtu nad Menem, a także 
kilka pań nauczycielek zainteresowanych założeniem 
zespołu. Zaproszony do poprowadzenia warsztatów cho-
reografi cznych pan Janusz Chojecki, dyrektor artystycz-

ny i choreograf Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”, jest obecnie naszym stałym choreogra-
fem. Obecne na pierwszych zajęciach panie Elżbieta 
Stelmaszyk z Siegen i Helena Frieben, wkrótce założy-
ły nowe zespoły: „Iskierki” i „Lajkonik”. W kolejnych 
spotkaniach uczestniczą już: „Krakowiak” z Frankfur-
tu/ nM, „Lajkonik” z Würzburga, „Iskierki” z Siegen, 
„Wisełka” z Dortmundu i „Krakowiacy” z Ludwigsbur-
ga. Nadrzędnym celem tych warsztatów jest opracowa-
nie nowych układów choreografi cznych i doskonalenie 
techniki tańca ludowego i narodowego. Pan Janusz Cho-
jecki przygotowuje wcześniej nowy układ, zgodnie z ży-
czeniami i możliwościami danego zespołu. Proponuje 
również muzykę. Przez te osiem lat zespoły opanowa-
ły nowe bardzo intersujące układy choreograficzne 
z równie oryginalną, niepowtarzalną muzyką. W pro-
gramach zespołów są więc tańce narodowe: polonez, 
krakowiak, mazur, oraz tańce regionów: Śląska, Mało-
polski, Mazowsza, Warmii, Podlasia – klapok, trojak, 
lasowiak, kokotek, kłaniany, polka. Zajęcia, które od-
bywają się przez weekend są dla zespołów cieżką pra-
cą. Próby trwają przez całą sobotę i niedzielę. Ta praca 
owocuje później zaproszeniami na uroczystości para-
fi alne, festyny międzynarodowe, obchody świąt naro-
dowych, ważnych wydarzeń historycznych. Na przykład 
zespół „Krakowiak” z Frankfurtu występował z okazji 
25 rocznicy powstania Solidarności we frankfurckim 
ratuszu przed premierem Tadeuszem Mazowieckim 
w Roku Języka Polskiego w Niemczech. Ostatnim jego 
występem podczas Dnia Kultury Polskiej w Concordii za-
chwycał się pan redaktor Jan Pospieszalski. Wiem, że po-
zostałe zespoły także uświetniają podobne uroczystości. 
Atmosfera podczas warszatów jest bardzo miła. Dzieci na 
zakończenie obdarowywane są przez pana Chojeckiego 
nagrodami w postaci gadżetów i nagrań zespołu „Mazow-
sze”. Ze względu na liczbę zespołów spotkania odbywa-
ją się w dwóch terminach. Każdego roku w warsztatach 
uczestniczy od 80 do 110 dziecięcych tancerzy. Wszyscy 
wyjeżdżają zadowoleni, choć bardzo zmęczeni.

Pragnę podziękować za miłą atmosferę, z jaką spo-
tykamy się w Concordii, polską gościnność, wspólną 
modlitwę. Spotkania te trwają już od tylu lat i wszyscy: 
prowadzący, opiekunowie i zespoły, czekają na następ-
ne. Nie byłoby to możliwe bez fi nansowego wsparcia Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. W imieniu tych, którzy 
uczestniczą w tych szkoleniach, serdecznie „dziękuję”. 

Mgr Halina Koblenzer

Warsztaty metodyczne: 

  18-20.06.2010 

Warsztaty choreografi czne: 

  05-07.11.2010 

  26-28.11.2010

Zespół Wisełka i Krakowiak podczas warsztatów choreogra-
fi cznych w Concordii w listopadzie 2009 r. Fot. Tomasz Wagner

W A R S Z T A T Y  w  2 0 1 0  r .
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P
an Andrzej Walkowski urodził się w 1956 r. w miej-
scowości Skόrcz na Kociewiu (Bory Tucholskie, 
woj. pomorskie) – w krainie lasόw i jezior, gdzie 

spędził całe dzieciństwo i młodość, aż do roku 1990, 
kiedy zdecydował się wraz z żoną i trojgiem dzieci na 
wyjazd do Niemiec. Los rzucił go do Boppard w Nadre-
nii-Palatynacie, gdzie rozpoczął swoją przygodę emigra-
cyjną. Tu też państwu Walkowskim urodziło się czwarte 
dziecko. Jak sam wspomina, pierwsze trud-
ności adaptacyjne w nowym miejscu prze-
zwyciężyli dość szybko dzięki pomocy 
innych imigrantόw, borykających się wcze-
śniej z podobnymi problemami. Wykształ-
cenie techniczne z Polski pozwoliło panu 
Andrzejowi na szybkie znalezienie pra-
cy w branży samochodowej w Koblencji 
(1991). Jak większość przybyszόw z Polski 
państwo Walkowscy po przybyciu do Nie-
miec rozpoczęli natychmiast poszukiwa-
nia polskiego kościoła. Najbliższy znaleźli 
w Koblencji, gdzie proboszczem Polskiej 
Misji Katolickiej był niezapomniany ksiądz 
Henryk Bielaszewski. Więzy z PMK zacie-
śniły się jeszcze bardziej po przeprowadze-
niu się całej rodziny do tego miasta w 1994 r.
Tu wszystkie ich dzieci uczęszczały na 
lekcje religii, a po powstaniu Szkoły Nauki 
Języka Polskiego rozpoczęły w niej naukę. 
W 2003 r. pan Andrzej Walkowski został 

Pan Andrzej Walkowski nowym dyrektorem 

(Geschäftsführerem) ośrodka PMK w Niemczech 
„Concordia”

wybrany przewodniczącym Rady Parafi alnej PMK w Ko-
blencji. Funkcję tę pełnił do marca 2009 r. 

W lipcu 2009 r. Zarząd Chrześcijańskiego Centrum, 
po przeprowadzeniu konkursu, powierzył panu Andrze-
jowi Walkowskiemu funkcję dyrektora (Geschäft sführe-
ra) ośrodka Concordia. Zastąpił on na tym stanowisku 
mgr. inż. Wiesława Kempę. 

Pan Andrzej Walkowski o swojej nominacji:
„Propozycja Zarządu Chrześcijańskiego Centrum 

objęcia kierownictwa ośrodka PMK Concordia w Her-
dorf-Dermbach była dla mnie wielkim zaskoczeniem 
i wyzwaniem. Będąc częstym gościem Concordii, zawsze 
podziwiałem wspaniałą atmosferę tego ośrodka i obser-
wowałem jego rozwόj. Okazane mi zaufanie przyjąłem 
jako bodziec do efektywnej pracy w kierunku zdyna-
mizowania działalności ośrodka, ktόry w obecnej sytu-
acji powinien, jak nigdy wcześniej,  stać się pierwszym 
adresem dla wszystkich katolikόw mających polskie 
korzenie z terenu całych Niemiec i promieniować  polską 
religijnością, inicjatywą kultularną  i pielęgnacją polskiej 
tradycji na całe środowisko polonijne. Powinnien stać 
się rόwnież  łącznikiem w kontaktach ze środowiskami 
ludności miejscowej. Jest to możliwe do zrealizowania 
przy pełnym zaangażowaniu wszystkich zaintereso-
wanych posiadaniem Polskiego Domu  w Niemczech, 
a szczegόlnie poprzez działania oddolne poszczegόlnych 
grup w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. Pra-
gnę podziękować za wyrazy poparcia i sympatii, ktόre 
w tym krόtkim czasie mojego zaangażowania w Con-
cordii otrzymałem”.

Redakcja

Pan Andrzej Walkowski z żoną Hanną w Concordii 
(sierpień 2009 r.). Fot. Robert Skutnik

Concordia: Zakończenie V Europejskich Mistrzostw w Szachach 
(15 listopad 2009 r.). Fot. Robert Skutnik
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P R O  C U LT U R A  C H R I S T I A N A  e . V. 
stowarzyszenie parafi alne przy PMK Wiesbaden

STOWARZYSZENIA PARAFIALNE o sobie

N
owy język to nowy człowiek”, bardzo słusznie 
i często podkreślał podczas swoich wykładów na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocła-

wiu ks. infułat profesor Jan Krucina. Czy jednak w polo-
nijnej rzeczywistości – i to nie tylko w Niemczech – język 
polski jest rzeczywiście tym nowym językiem, którego 
należy się nauczyć, by stać się światłym, otwartym na 
świat, nowym człowiekiem? Przecież to język nasz oj-
czysty, a jego kultywowanie, propagowanie i w końcu na-
uczanie jest niepisanym obowiązkiem i zadaniem, które 
powinniśmy podjąć dla podstawowego dobra młodego 
pokolenia, któremu niedane było zapisać się do szkoły 
w Warszawie, Wrocławiu czy Suwałkach. Właśnie dziś, 
kiedy tak wiele młodych rodzin, korzystając z nowych 
możliwości legalnego podjęcia pracy za granicą, podej-
muje decyzję o opuszczeniu kraju, ich dzieci w natural-
ny sposób napotykają trudności w dostępie do tego co 
polskie, w tym głównie kultury i doskonalenia języka 
polskiego w piśmie i mowie. W rzeczywistości zjedno-
czonej Europy rodziny nie wyjeżdżają już z Polski na tzw. 
pochodzenie bądź opuszczają kraj z powodów politycz-
nych, a w kraju, który wybrali, muszą się ukrywać ze swo-
ją polskością. Dziś rzeczywistość „polskich emigrantów” 
wygląda nieco inaczej. Dla potwierdzenia: na spotkaniu 
rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Ko-
munii świętej, kiedy mowa jest o książeczkach, głośno –
poparty wieloma głosami – pada wniosek, aby były one 
w języku polskim. „My nie wiemy, jak długo będziemy 

tu jeszcze mieszkali, ale w przyszłości to wracamy do 
Polski”. Są oczywiście i tacy, którzy swą przyszłość wiążą 
z tą ziemią. Od jakiegoś jednak czasu dla jednych i dru-
gich czymś bardzo ważnym stało się kultywowanie pol-
skości w jej religijnych tradycjach, ludowych obyczajach 
czy w końcu dbałość o biegłość w posługiwaniu się języ-
kiem polskim przez dzieci.

Wnikliwie obserwując wciąż zmieniającą się rzeczy-
wistość i nabierając co do powyższego coraz głębszego 
przekonania, jako najmłodsza chyba (od niespełna 3 lat) 
Polska Misja Katolicka w Wiesbaden, zaczęliśmy czynić 
starania, aby również w stolicy Hesji, dokąd w ostatnim 
czasie przyjechało i zamieszkało bardzo wielu Polaków, 
stworzyć przy polskiej parafi i swoistą oazę polskości.

14 czerwca 2008 r. zaprosiliśmy do naszego kościo-
ła na uroczystość zakończenia roku katechetycznego 
(już wówczas wręczono 70 świadectw) znamienitych 
gości. Uroczystość zaszczycili pan Konsul Generalny 
RP Andrzej Kaczorowski z Kolonii, landowy minister 
ds. federalnych i europejskich Volker Hoff  z Hesji oraz 
przedstawiciele władz miejskich i oświatowych Wiesba-
den. Pan Kaczorowski, w obecności pana ministra Hof-
fa oraz licznie zgromadzonych rodziców dzieci, podczas 
swego wystąpienia in extenso czytał punkty wyjęte z trak-
tatu polsko-niemieckiego z 17.6.1991, traktujące o obo-
wiązkach obu krajów w zagwarantowaniu mieszkającym 
w nich mniejszościom praw do „swobodnego wyraża-
nia, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, 

„

Zakończenie roku katechetycznego w PMK Wiesbaden (czerwiec 2008 r.). Fot. Przemysław Nieścior 
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kulturowej, językowej i religijnej” (art. 20) oraz „zakła-
dania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji 
lub stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i religij-
nych” (art. 21). Odbyła się również dyskusja w gronie 
zaproszonych gości oraz przedstawicieli Polskiej Misji 
na temat przyszłości oraz potrzeb polskojęzycznej spo-
łeczności w naszym mieście i regionie.

Uskrzydleni realną możliwością oraz wielkim zain-
teresowaniem utworzenia Polskiego Centrum z Polską 
Szkołą (pod tą inicjatywą złożyło podpisy 172 osób), 
4 lipca 2009r. powołaliśmy do istnienia Parafi alne Stowa-
rzyszenie Chrześcijańskiego Centrum – PRO CULTURA 
CHRISTIANA. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
w Sądzie Grodzkim, uzyskując status e.V. (eingetrage-
ner Verein), oraz w Urzędzie Finansowym, gdzie zostało 
wpisane w rejestr stowarzyszeń wyższej użyteczności pu-
blicznej (Gemeinnützigkeit), i działa w ramach oraz pod 
auspicjami nadrzędnej, ogólnoniemieckiej instytucji, 
którą jest: Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech 
e.V. z siedzibą w Herdorf-Dermbach 
(Haus Concordia). 

Obecnie stowarzyszenie liczy 15 
członków, pośród których, jako pomy-
słodawca nazwy, honorowy członek oraz 
naukowy konsultor, jest również profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego pan 
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkow-
ski. Nasze stowarzyszenie od początku 
realizuje swe statutowe cele i zadania, 
jakimi są: prowadzenie i popieranie na-
uki języka polskiego, krzewienie kul-
tury i tradycji polskich, wychowanie 
młodego pokolenia w duchu i w zgo-
dzie z nauką Kościoła rzymskokato-
lickiego, sławienie dobrego wizerunku 
Polski i Polaków za granicą oraz pielę-
gnowanie partiotyzmu. 

Wiesbaden: dzieci, panie nauczycielki oraz ks. proboszcz Adam Prorok 
w przerwie zajęć lekcyjnych (grudzień 2009 r.). Fot. Jacek Kuchajewicz

Wiesbaden: w ramach nowo-zarejestrowanego parafi alnego stowarzyszenia 
uroczystość otwarcia szkoły przy PMK (grudzień 2009 r.). Fot. Przemysław Nieścior

19 sierpnia 2009 r. w ramach stowa-
rzyszenia powołana została Polska Szko-
ła, w której pracę dydaktyczną podjęły 
trzy doświadczone polonistki z dyploma-
mi polskich uczelni wyższych. Zajęcia dla 
dzieci i młodzieży (język polski i historia) 
odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 
2 godzin lekcyjnych w salach przy parafi i. 
Dotychczas do 4 grup wiekowych zapisa-
nych jest 35 dzieci, a ich liczba ciągle wzra-
sta. Dla uzdolnionych muzycznie dzieci 
prowadzone są lekcje fortepianu i gitary. 
8 listopada 2009 r. miało miejsce uroczyste 
otwarcie Polskiej Szkoły, którego dokona-
li: ks. proboszcz Adam Prorok – przewod-
niczący stowarzyszenia, oraz wicekonsul 
pan Jacek Frączek z Konsulatu General-
nego RP w Kolonii. Oprócz działalności 
dydaktycznej w naszej szkole zorganizowa-
liśmy już wyjazd dzieci i młodzieży do Pol-
ski, wprowadziliśmy dwa razy w miesiącu, 
w ramach „Kina młodego widza”, pokazy 

polskich fi lmów dla dzieci (ekranizacje szkolnych lektur) 
oraz wartościowe fi lmy dla wszystkich parafi an. Dzieci 
i młodzież zaangażowane są w przygotowanie odwiedzin 
św. Mikołaja, jasełek parafi alnych i zabawy karnawałowej, 
a dorośli dyskutują o regularnych spotkaniach na wzór 
Klubu Inteligencji Katolickiej. Nie ustajemy w akcji re-
klamowej propagującej nasze stowarzyszenie. Od począt-
ku posiadamy swoją stronę internetową, zamieszczamy 
ogłoszenia w lokalnej prasie polskiej i niemieckiej, dzię-
ki czemu już w najbliższym czasie planujemy odważniej 
zaprezentować się na forum naszego miasta i regionu. 
Te wszystkie przedsięwzięcia i dotychczasowe dokona-
nia bardzo nas cieszą. Nie ulega wątpliwości, że jest jesz-
cze wiele do zrobienia, aby kultura i język polski stał się 
rzeczywiście językiem młodych, i nie tylko, „nowych lu-
dzi”. Najważniejsze, że w Wiesbaden bardzo istotny krok 
w tym kierunku został już zrobiony.

 Ks. kan. Adam Prorok




