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Egzamin certyfikatowy 
z języka polskiego – podjęte wyzwanie

Egzamin certyfikatowy w Dortmundzie. Komisja egzaminacyjna pod 
przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Podrackiego z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

P
o raz kolejny w Niemczech, jednak pierwszy raz 
na terenie Nadrenii Północnej–Westfalii, odbył się 
egzamin certyfi katowy z języka polskiego jako ob-

cego. To ważne, nie tylko dla zdających, ale również dla 
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tra-
dycji i Języka Polskiego w Niemczech wydarzenie mia-
ło miejsce w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie 
w dniach 12–13 czerwca 2010 r.

Nie tak dawno w Informatorze Chrześcijańskiego 
Centrum (nr 7/2010) ukazał się artykuł pana prof. dr. 
hab. Jana Mazura z Lublina, w którym znalazły się do-
kładne informacje na temat certyfi katu. Jednocześnie 
autor zachęcał polonijne środowiska szkolne do podej-
mowania wyzwania i korzystania z możliwości poświad-
czania znajomości języka polskiego jako obcego według 
standardów europejskich. 

O możliwość składania egzaminu pod koniec roku 
szkolnego 2009/2010 już od wczesnej wiosny ubiegały 
się szkoły mieszczące się przy PMK w Bielefeldzie i Dort-
mundzie, gdzie od dłuższego czasu młodzież przygoto-
wywała się do sprawdzenia swojej biegłości językowej. 

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego, wychodząc naprzeciw 
polonijnym szkołom, przychyliła się do prośby Chrze-
ścijańskiego Centrum i zdecydowała przeprowadzić eg-
zamin w jednym z jego ośrodków.

W letni sobotni poranek w sali głównej domu para-
fi alnego przy PMK w Dortmundzie, przed czterooso-
bową komisją, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy 
Podracki z Uniwersytetu Warszawskiego, stanęli kandy-
daci do egzaminu na poziomie B1, B2, a nawet C2. 

Zmagania z językiem polskim trwały dwa dni. Za-
owocowały wspaniałymi wynikami oraz poczuciem, że 
jednak warto. Poza tym – by przypomnieć refl eksje eg-
zaminatorów – uświadomiły, że młodzież pielęgnująca 
ojczysty język oraz polskie korzenie jest młodzieżą war-
tościową, a praca z nią, jak przyznają nauczyciele,  daje 
wiele satysfakcji. Do egzaminu w Dortmundzie przystą-
piły 24 osoby, z których 22 zaliczyły egzamin pozytywnie.

Europejski certyfi kat poświadczający biegłość języko-
wą jest niewątpliwie sukcesem. Jest on szansą nie tylko dla 
cudzoziemców, pragnących zaistnieć w polskiej rzeczy-

wistości językowej, ale również dla wielu 
młodych ludzi pobierających naukę w po-
lonijnych szkołach, w których nierzadko 
dokumenty poświadczające lata dodat-
kowej, nieobowiązkowej nauki zapełniają 
teczki z dokumentami, nie wychodząc na 
światło dzienne. Brak uregulowań w dzie-
dzinie szkolnictwa polskiego w Niem-
czech oraz nadal jeszcze mała znajomość 
tematu w niemieckim środowisku szkol-
nym powodują, że uczeń uzupełniają-
cej szkoły polonijnej, mający za sobą lata 
nauki, a niejednokrotnie udział w wielu 
cennych inicjatywach, zdany jest tylko na 
życzliwość władz miejscowej szkoły, któ-
ra może zamieścić informację o dodat-
kowych umiejętnościach na niemieckim 
świadectwie, ale wcale nie musi. 

Ale nawet jeśli tego, co bliskie sercu 
– a na pewno jest to język ojczysty – nie 
trzeba zaświadczać na papierze, to jed-
nak dobra umiejętność posługiwania się 
każdym dodatkowym językiem w mowie 
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i piśmie jest na wagę złota. Dlatego na wagę złota jest 
też każdy certyfi kat. 

Agata Kotowska, nauczycielka
Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy PMK 

w Bielefeldzie

Państwowe egzaminy certyfi katowe z języka 
polskiego jako obcego mają za zadanie określe-
nie kompetencji w języku polskim niezależnie 
od instytucji prowadzących nauczanie, progra-
mów nauczania, stosowanych materiałów i me-
tod. Znajomość języka polskiego określa się jako 
umiejętność rozumienia współczesnej polszczy-
zny pisanej i mówionej oraz umiejętność używa-
nia języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowa-
dzania egzaminów oraz wydawania cer-
tyfikatów, a także standardy wymagań dla 
poszczególnych poziomów zaawansowania 
określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. 
(Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871).

C
hrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tra-
dycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. zostało 
założone w 1994 r. dzięki zapisom traktatu nie-

miecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 
czerwca 1991 r. i jest zarejestrowane w niemieckim sądzie 
administracyjnym, mając status organizacji wyższej uży-
teczności publicznej. Podstawowymi celami stowarzysze-
nia są m.in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury 
i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego 
pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzym-
sko-katolickiego, oraz popieranie przyjaźni i wymiany 
kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Sto-
warzyszenie zrzesza katolicką Polonię i polskich kato-
lików skupionych i działających społecznie w polskich 
ośrodkach duszpasterskich. W większości polskich pa-
rafi i zorganizowana jest regularna katecheza w języku 
polskim, a w ponad czterdziestu regularna nauka języka 
polskiego, często połączona dodatkowo z nauką geogra-
fi i lub historii Polski (Szkoły Przedmiotów Ojczystych). 
W parafi alnym szkolnictwie, które jest integralną czę-
ścią naszego stowarzyszenia, pracuje ponad 165 nauczy-
cieli świeckich, a systematyczna nauka języka polskiego 
prowadzona jest dla blisko 3,5 tysiąca dzieci (240 grup). 
W niektórych ośrodkach istnieją także biblioteki, chóry 
czy młodzieżowe zespoły muzyczne, a oprócz zajęć lek-
cyjnych organizowane są imprezy o charakterze religij-
no-kulturalnym i patriotycznym. Specyfi ką ośrodków 
kulturalno-oświatowych Chrześcijańskiego Centrum 
jest ich uzupełniający charakter w stosunku do szkół 
niemieckich. Całkowity koszt prowadzenia szkół nasze-
go stowarzyszenia szacuje się na około 500 tysięcy eu-
ro rocznie (nie licząc kosztów pomieszczeń udzielanych 
bezpłatnie przez ośrodki parafi alne) i ponoszony jest 
przez rodziców oraz duszpasterzy. Chrześcijańskie Cen-
trum jest prawnym właścicielem domów Polskiej Misji 
Katolickiej „Concordia” w Herdorf-Dermbach oraz „Ma-
rianum” w Carlsbergu. Stowarzyszenie wydaje dwa razy 
w roku (luty/marzec; październik) biuletyn informacyj-
ny „Informator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech”, który 
ukazuje się w nakładzie 5,5 tysiąca egzemplarzy. Biule-
tyn każdorazowo przedstawia aktywność stowarzyszenia 
w minionym półroczu oraz prezentuje działalność jed-
nej z organizacji parafi alnych. Biuletyn dostarczany jest 
do każdej polskiej parafi i w Niemczech jako dodatek do 
miesięcznika PMK „Nasze Słowo”.

Na czele stowarzyszenia stoi sześcioosobowy Zarząd. 
Zgodnie z wymogami statutu, każdego roku odbywa 
się plenarne spotkanie sprawozdawcze, a co cztery lata 
spotkanie sprawozdawczo-wyborcze członków stowa-
rzyszenia. Ostatni, czwarty już zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy stowarzyszenia odbył się w sobotę 6 marca 2010 r. 

Egzamin certyfi katowy w Dortmundzie.

http://www.buwiwm.edu.pl/certyfi kacja/
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w „Concordii”. Obrady otworzył ks. prałat dr Ryszard 
Mroziuk – przewodniczący stowarzyszenia; słowo po-
dziękowania ze strony Polskiej Misji Katolickiej wygłosił 
ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech, 
a prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, wiceprzewod-
niczący Chrześcijańskiego Centrum, dokonał podsu-
mowania czteroletniego okresu (2006–2010) działania 
stowarzyszenia. Jednymi z najważniejszych wydarzeń 
minionych czterech lat było m.in.: spłacenie domu „Con-
cordia” (2007); zwiększenie zorganizowania stowarzy-
szeń parafi alnych do 24 (dwa następne są w rejestracji); 
zmiana duszpasterza w „Concordii” (ks. Jacek Pajewski 
SDB od września 2008); zmiana dyrektora domu (pan 
Andrzej Walkowski od połowy 2009); udział przedsta-
wicieli Chrześcijańskiego Centrum w III Zjeździe Polonii 
i Polaków z Zagranicy (Warszawa–Pułtusk, 2007) oraz 
w VII Zjeździe Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
(Pułtusk, 2009); zorganizowanie II Zjazdu Nauczycie-
li i Organizatorów Polskiego Szkolnictwa w Niemczech 
(„Concordia”, 2007) oraz przygotowywanie III Zjazdu we 
wrześniu 2010 r.; trwałe prowadzenie nauczania języka 
polskiego mimo braku jakiejkolwiek pomocy ze strony 
niemieckiej oraz szkolenia dokształcające i warsztaty 
dla nauczycieli; a także aktywność w ramach Konwentu 
Organizacji Polskich w Niemczech (większość wymie-
nionych spraw była już publikowana w Informatorze 
Centrum). 

Po sprawozdaniu Zarządu i wystąpieniu skarbnika 
wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej ks. Jerzego Soboty. Po nim dyrektor ośrod-
ka „Concordia” pan Andrzej Walkowski przedstawił re-

alizację projektów oraz nowy plan działalności 
domu. Po dyskusji walny zjazd udzielił absolu-
torium ustępującemu zarządowi.

Następnie, po przedstawieniu kandydatów 
na poszczególne funkcje, walny zajazd doko-
nał wyboru nowego sześcioosobowego Zarządu 
oraz dwuosobowej Komisji Rewizyjnej. Prze-
wodniczącym stowarzyszenia został ponownie 
ks. prałat dr Ryszard Mroziuk z Dortmundu, 
wiceprzewodniczącym prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski z Monachium, sekretarzem me-
cenas Edmund Ropel z Giesen, a skarbnikiem 
ks. Krzysztof Romanowski z Bielefeld. Ponadto 
na członków Zarządu wybrano ks. prałata Ka-
zimierza Latawca z Mannheim oraz mecenasa 
Andrzeja Holma z Mannheim. Przewodniczą-
cym Komisji Rewizyjnej pozostał ks. Jerzy Sobota 
z Würzburga, a funkcję Koordynatora Chrześci-
jańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskie-
go powierzono ponownie mgr Halinie Koblenzer 
z Frankfurtu.

Na zakończenie przewodniczący stowarzyszenia ks. 
prałat dr Ryszard Mroziuk pogratulował wszystkim wy-
boru na różne funkcje oraz podziękował dr. Piotrowi 
Jachimczakowi za jego dotychczasową wieloletnią dzia-
łalność w Zarządzie. 

Piotr Małoszewski



Zarząd Chrześcijańkiego Centrum (od lewej): mec. Andrzej Holm, ks. prałat 
Kazimierz Latawiec, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk – przewodniczący, prof. dr hab. 
inż. Piotr Małoszewski – wiceprzewodniczący, mec. Edmund Ropel – sekretarz. 

C
hrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech bardzo 
serdecznie dziękuje panu prof. dr. hab. inż. Pio-

trowi Noakowskiemu z Dortmundu, który obchodząc 
z początkiem bieżącego roku siedemdziesiąte urodziny, 
zaproponował zaproszonym gościom, by zamiast pre-
zentów urodzinowych składali dobrowolne kwoty na 
potrzeby polonijnego ośrodka „Concordia” w Herdorf-
-Dermbach. Ofi arni goście przekazali „Concordii” kwo-
tę ponad 4000 euro.

Prof. Piotr Noakowski, którego mama pochodziła 
z Łodzi, a ojciec ze Wschodu, przeżył powstanie war-
szawskie, szkołę podstawową ukończyl w Katowicach, 
maturę zdał w Łodzi, a studia ukończył na Politechnice 
Warszawskiej jako inżynier budowlany. Doktorat i ha-
bilitację obronił w Monachium, profesurę uzyskał na 
Uniwersytecie w Dortmundzie. Wykładał również w Gli-
wicach i w Gdańsku. 

IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Chrześcijańskiego Centrum. 

Piękny dar
Prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski.
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W
 dniu 1 maja 2010 r. w Sali Koronacyjnej Ra-
tusza w Akwizgranie odbyła się uroczystość 
wręczenia nagrody Polonicus, którą ustano-

wił Kongres Polonii Niemieckiej. Inicjatorem nagrody, 
po raz pierwszy wręczonej w ubiegłym roku (2009), jest 
pan Wiesław Lewicki, obecny szef Kongresu Polonii Nie-
mieckiej i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. 
Tegorocznym laureatem nagrody Polonicus w zakre-
sie działalności polonijnej został prof. dr hab. inż. Piotr 
Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech. W uroczystości wzięli udział najwyżsi 
przedstawiciele władz Akwizgranu, kraju związkowego 
Północnej Nadrenii-Westfalii, władz federalnych, pol-
skiego Sejmu i Senatu.

Redakcja

Nagroda 
Polonicus 

2010 
Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 
ze statuetką Polonicusa.

W 
niedzielę 30 maja 2010 r. ks. prałat dr Ryszard 
Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języ-

ka Polskiego w Niemczech, proboszcz PMK w Dortmun-
dzie, świętował Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. 
Na Mszę św. w kościele św. Anny przy Rheinische Stras-
se 174 w Dortmundzie przybyli licznie polscy księża i 

40-lecie kapłaństwa ks. prałata 
dr. Ryszarda Mroziuka, przewodni-
czącego Chrześcijańskiego Cen-

trum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego 

w Niemczech

wierni. Po Mszy św. przedstawiciele różnych grup para-
fi alnych składali gratulacje i życzenia dostojnemu jubi-
latowi. Na uroczystości obecni byli również członkowie 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozo-
limie, którego członkiem jest ksiądz prałat. 

Ks. prałat dr Ryszard Mroziuk urodził się 2 czerwca 
1945 r. w Tarnowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Me-
tropolitarnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1970 r. Był wika-
riuszem w Strzelinie, Wrocławiu, Wołowie, a następnie 
proboszczem w Bukowiu koło Namysłowa. W Polskiej 
Misji Katolickiej w Dortmundzie pracuje jako proboszcz 
od 1987 r. W 1995 r. ks. Ryszard Mroziuk otrzymał god-
ność Prałata Jego Świętobliwości. W 1997 r. obronił pra-
cę doktorską na Papieskim Fakultecie Teologicznym we 
Wrocławiu. Od 2004 r. ks. prałat dr Ryszard Mroziuk jest 
przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum.

Barbara Małoszewska

W 
dniu 14 czerwca 2010 r. przedstawiciele Kon-
wentu Organizacji Polskich w Niemczech: pan 
Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemiec-

kiej), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześci-
jańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka 
Polskiego w Niemczech), pan Krzysztof Nowacki (Zwią-
zek Polaków Zgoda w RFN) oraz inż. Aleksander Zając 
(Rada Polska – Zrzeszenie Federalne w Niemczech) zo-
stali przyjęci w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych w Berlinie przez panią minister Cornelię Pieper. 
W długiej rozmowie przedyskutowano sprawy związane 
z realizacją traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r. Poło-
żono szczególnie nacisk na sposób fi nansowania przez 
władze niemieckie (BKM) polonijnych projektów kul-
turalnych, niezadowalające formy wspierania nauczania 
języka polskiego w Niemczech, pomoc instytucjonalną 
dla organizacji polonijnych oraz przypadające na przy-
szły rok obchody 20-lecia podpisania traktatu. Pani mi-
nister zadeklarowała wszelką pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych problemów Polaków i Polonii w Niemczech 
oraz gotowość bycia stałym partnerem do rozmów dla 
polskich organizacji w Niemczech.

Piotr Małoszewski

Spotkanie Konwentu Organiza-
cji Polskich w Niemczech z panią 
minister Cornelią Pieper – wice-

minister spraw zagranicznych 
Republiki Federalnej Niemiec

Ks. prałat dr Ryszard Mroziuk podczas uroczystości 40-lecia 
święceń kapłańskich (fot. Marta Szałapak).

Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech 
z min. Cornelią Pieper w niemieckim MSZ w Berlinie.
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Haus Concordia, D-57562 Herdorf – Dermbach

Nr konta bankowego:
Christliches Zentrum e.V. 

Nr Konta 21034509    BLZ: 57391200

Volksbank Herdorf

W
 sobotę 26 czerwca 2010 r. w domu PMK „Con-
cordia” w Herdorf-Dermbach odbyło się spo-
tkanie członków Zarządu Chrześcijańskiego 

Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech e.V. W spotkaniu wzięli udział: ks. pra-
łat dr Ryszard Mroziuk – przewodniczący, prof. dr hab. 
inż. Piotr Małoszewski – wiceprzewodniczący, mec. Ed-
mund Ropel – sekretarz, ks. dr Krzysztof Romanowski 
– skarbnik, oraz mec. Andrzej Holm. Obecny był dy-
rektor ośrodka „Concordia” pan Andrzej Walkowski. 
Podczas spotkania przedyskutowano bieżące problemy 
stowarzyszenia, a szczególnie stopień zorganizowania 
i pracę parafi alnych centrów działających przy misjach, 
przeprowadzanie egzaminów certyfi katowych, najbliższe 
imprezy, stan opracowania strony internetowej naszego 
stowarzyszenia, udział Centrum w pracach Konwen-
tu Organizacji Polskich w Niemczech i wyniki rozmów 
Konwentu z przedstawicielami władz polskich i niemiec-
kich, sprawę przyjęcia naszego stowarzyszenia do nie-
mieckiego związku organizacji i stowarzyszeń katolickich 

Zebranie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum 

(AGKVO) oraz omówiono działalność ośrodka „Con-
cordia” i jego najbliższe remonty. Ustalono, że następ-
ne zebranie Zarządu odbędzie się z końcem września br. 

Redakcja

Spotkanie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum w „Concordii”
w czerwcu 2010 (drugi od lewej ks. dr Krzysztof Romanowski – 
skarbnik).

W
 dniach 19–20 czerwca 2010 r. na kolejnych, 
już dziesiątych (!), zajęciach warsztatowych 
spotkali się nauczyciele pracujący w szkołach 

przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Miej-
scem szkolenia była jak zawsze „Concordia”, a zajęcia 
prowadziły panie dr Grażyna Wiśniewska oraz mgr Mał-
gorzata Małyska z Polonijnego Centrum Nauczycielskie-
go w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem z prezentacją na 
temat: „Modalności sensoryczne – 4 style uczenia się: 
wzrokowcy, słuchowcy, kinestecy, czuciowcy”. Uświa-

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
damiał on  nauczycielom, że wszyscy ludzie należą do 
jednej z tych grup i dobry nauczyciel przygotowuje za-
jęcia tak, aby dotrzeć z nowym materiałem do każdego 
ucznia, niezależnie od jego dominującego stylu uczenia 
się, i przez to dać mu możliwość rozwoju.

Dalsza tematyka, podobnie jak w latach poprzednich, 
dotyczyła stosowania różnych metod aktywizujących 
w nauczaniu języka polskiego. Obie panie, wspaniale 
przygotowane do zajęć, prowadziły lekcje z nauczycie-
lami występującymi w roli uczniów.

Tematami przewodnimi tegorocznych warsztatów dla 
nauczycieli klas młodszych były: praca z lekturą, tzn. gry 
i zabawy językowe na podstawie Przygód Koziołka Ma-
tołka, i przygotowanie uczniów do świadomego odbio-
ru tekstu i fi lmu (Magiczne drzewo). 

W klasach starszych lekcje dotyczyły umiejętnego 
wykorzystania wiersza w nauce języka, a także innych 
przedmiotów. Na konkretnych przykładach pokazano 
nauczycielom praktyczne możliwości stosowania wier-
sza przy wprowadzaniu niektórych zagadnień grama-
tycznych (wiersz pt. Słoneczniki), nauki geografi i Polski, 
pisowni nazw geografi cznych i historycznych (wiersz 
Jana Brzechwy pt. Globus), jak również do nauki czyta-
nia z dykcją.

Biorącym udział w warsztatach zaproponowano 
również wspaniałą lekcję rozmawiania o tym, czym jest 
współczucie i czy należy je okazywać. Bazę do dyskusji 
stanowiły różne teksty literackie, scenki w wykonaniu 
uczestników (drama) itp., a hasłem wyjściowym do lek-
cji było słowo „przepaść”.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w „Concordii” 
(fot. Andreas Kiolbassa). 
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Wszystkie zajęcia wzbogacone były prezentacjami 
oraz różnymi innymi środkami dydaktycznymi, które na 
zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali do wyko-
rzystania w swojej pracy dydaktycznej. 

Czerwcowe spotkania w „Concordii” oprócz tego, 
że są formą dokształcania nauczycieli, są również oka-
zją do ich spotkania, w wielu przypadkach poznania się, 
wymiany doświadczeń, a także bardzo krótkiego wypo-
czynku w tej ślicznej okolicy. 

I to wszystko dzięki Pani Halinie Koblenezer, która 
od lat te warsztaty organizuje. Serdeczne dzięki!

W tym miejscu słowa podziękowania należą się rów-
nież Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za fi nansowanie 
tych szkoleń i Polonijnemu Centrum Nauczycielskiemu 
w Lublinie za tak wspaniałe metodyczki.

Halina Różyńska
PMK Bremen



Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w „Concordii” 
(fot. Andreas Kiolbassa).

Z
 inicjatywy grupy „SURSUM CORDA” w dniach 
14–16 maja 2010 r. w domu Polskiej Misji Kato-
lickiej „Concordia” w Herdorf-Dermbach odbyło 

się sympozjum polonijne pt. „W Chrystusie odnajdziesz 
prawdziwą radość”. Spotkania tego typu mają zawsze cha-
rakter rekolekcyjno-edukacyjny. Tegoroczne rekolekcje 
poprowadził rektor domu „Concordia” ks. Jacek Pajew-
ski, salezjanin. W swoich homiliach ks. Pajewski odnosił 
się do radości, która wypływa z wiary w Jezusa Chrystu-
sa, głoszonej przez założyciela zgromadzenia salezjanów 
świętego Jana Bosco.

Na sympozjum przybyli z kraju zaproszeni prelegen-
ci: prof. dr hab. Mieczysław Ryba, kierownik Katedry 
Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz dr Artur Mam-
carz-Plisiecki, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu. „Europa wobec so-
cjalizmów dwudziestowiecznych”, „Unia Europejska na 
mapie geopolitycznej świata”, „Ideologia w polityce i kul-
turze”, „Polska tożsamość narodowa”, „Prymas kardynał 
Stefan Wyszyński w walce z systemem komunistycznym” 
to niektóre z tematów wygłoszonych prelekcji. Z wiel-
ką uwagą i refl eksją uczestnicy sympozjum wsłuchiwa-
li się w wystąpienia panelowe oraz brali aktywny udział 
w gorących dyskusjach, nierzadko trwających do póź-
nych godzin nocnych.

Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej uczestnicy sympozjum mogli zapo-
znać się z okolicznościową wystawą pt. „Pamięć Golgo-
ty Wschodu”, jak również modlili się przed ikoną Matki 
Boskiej Katyńskiej, która nawiedziła już szereg Misji 
w Niemczech i Europie.

Bogaty program sympozjum pozwolił uczestnikom 
na przeżycie wielu radosnych chwil, a polska gościn-

ność osób pracujących w „Concordii” wypełniła całość 
spotkania pod względem kulinarnym i technicznym. 
Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Trady-
cji i Języka Polskiego w Niemczech pragnę złożyć słowa 
podziękowania za wsparcie i sympatię, której może-
my doświadczać, przeżywając kolejne sympozja „SUR-
SUM CORDA”. Osoby zainteresowane lub chcące wziąć 
udział w kolejnej edycji sympozjum proszone są o kon-
takt z biurem domu „Concordia” pod numerem telefonu: 
02744-771.

Krzysztof Walotka 
Kustosz kopii obrazu MB Katyńskiej

Sympozjum polonijne 
„W Chrystusie 
odnajdziesz 
prawdziwą radość”

Uczestnicy polonijnego sympozjum „Sursum Corda” w „Concordii”.

Podczas sympozjum polonijnego w kaplicy 
domu „Concordia” przebywał obraz Matki Bożej 
Katyńskiej. To kopia oryginału, którą w 2002 r.
pan Krzysztof Walotka z Berlina otrzymał z rąk 
śp. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, kapela-
na Rodzin Katyńskich. Jeszcze tego samego roku 
obraz został pobłogosławiony przez Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Obraz Matki Bożej Katyńskiej 
nawiedził Polskie Misje Katolickie m. in. w Berli-
nie, Monachium, Paryżu, Oslo, Danii.
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STOWARZYSZENIA PARAFIALNE o sobie

Obraz 
Matki Bożej Katyńskiej



Z
marły przed trzema laty ks. prałat Zdzisław Peszkowski, wielolet-
ni kapelan Rodzin Katyńskich, dbał, by Matka Boska Katyńska 
„uczestniczyła” we wszystkich uroczystościach upamiętniających 

śmierć 20 tysięcy polskich ofi cerów. Po jego śmierci obrazem zaopieko-
wała się Teresa Walewska-Przyjałkowska – wiceprezes Fundacji „Golgota 
Wschodu”. Zabierała go na wszystkie uroczystości związane z Katyniem, 
i tym razem też miała go zabrać wraz ze stułą ks. Peszkowskiego na te-
goroczne uroczystości 70-lecia mordu w Lesie Katyńskim. Po katastrofi e 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., w której 
zginęła pani Teresa Walewska-Przyjałkowska, okazało się, że obraz Matki 
Bożej Katyńskiej znajduje się w siedzibie Fundacji przygotowany do po-
dróży. Nie wiadomo, dlaczego nie został zabrany do Katynia. Znajomi pa-
ni Teresy uważają to za znak Bożej Opatrzności. 

Obraz – płaskorzeźba, powstał ponad 20 lat temu na życzenie ks. prałata Peszkowskiego. Za wzór po-
służyła grafi ka przedstawiająca Matkę Bożą tulącą w ramionach przestrzeloną czaszkę polskiego żołnie-
rza. Obraz został poświęcony w 1996 r. przez Jana Pawła II, gdy przyjechała do niego Pielgrzymka Rodzin 
Katyńskich. Od tego momentu obraz podróżował z ks. prałatem Peszkowskim, odwiedził wiele zakątków 
w Polsce i na całym świecie. Obraz zdobył tak dużą sławę, iż doszło nawet do tego, że zaczęto błędnie po-
dawać informacje, jakoby był to ten wizerunek Matki Bożej, który został namalowany przez polskich więź-
niów w Kozielsku. W rzeczywistości polscy więźniowie obozu w Kozielsku stworzyli nawet dwa obrazy, 
które często są określane jako wizerunki Matki Bożej Katyńskiej. Na rozciętej na pół lipowej desce powstały 
wtedy dwa bliźniacze obrazy Matki Bożej Kozielskiej: obraz olejny namalowany przez porucznika Micha-
ła Siemiradzkiego, znajdujący się dzisiaj w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie, oraz płaskorzeźba 
w drewnie dłuta porucznika Tadeusza Zielińskiego, obecnie w londyńskim kościele św. Andrzeja Boboli.

oprac. Barbara Małoszewska

S
zkoła nasza przy Polskiej Misji Kato-
lickiej w Hanowerze działa od jesie-
ni 1994 r. dzięki inicjatywie rodziców 

i ówczesnego proboszcza PMK ks. prała-
ta Stanisława Budynia. Jesteśmy jednym 
z ogniw łańcucha polonijnych szkół Chrze-
ścijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, 
Kultury i Języka Polskiego w Niemczech. 
Liczba uczniów w naszej szkole wahała 
się w ostatnich latach w granicach od 100 
do 250 uczniów. Przed trzema laty szko-
ła poszerzyła pole swojego działania o fi -
lię w Hildesheim, gdzie zyskaliśmy ponad 

Akademia z okazji 3 Maja w Szkole Języka Polskiego w Hanowerze.
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Grupa tańca folklorystycznego „Lajkonik” z Hanoweru.
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pięćdziesięciu nowych uczniów. W obydwu placówkach 
pracuje w sumie sześciu nauczycieli polonistów, nauczy-
ciel wychowania muzycznego dla grup przedszkolnych 
oraz choreograf prowadzący grupę tańca folklorystycz-
nego „Lajkonik”. 

Naukę języka polskiego z elementami historii, geogra-
fi i i kultury polskiej w roku szkolnym 2009/2010 ukoń-
czyło prawie 200 dzieci i młodzieży w szesnastu grupach. 
Naukę w naszej szkole można pobierać od piątego roku 
życia do matury. Współpracujemy z niemieckim gimna-
zjum państwowym, w którym można zdawać język pol-
ski jako przedmiot maturalny. Od kilku lat mamy także 
prężną grupę uczestników Polonijnej Olimpiady Języka 
Polskiego oraz laureatkę najwyższych wyróżnień.  Przy-
gotowujemy także do egzaminów certyfi kacyjnych.

Szkoła korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń misyjne-
go domu parafi alnego w Hanowerze bądź z sal podnaj-
mowanych w szkole niemieckiej w Hildesheim. Szkoła 
nie ma żadnego wsparcia fi nansowego z zewnątrz. Aby 
wesprzeć fundusz szkolny, organizujemy co roku festyn 
z grillem i ze sprzedażą ciast. Istniejemy dzięki zaanga-
żowaniu rodziców i pomocy obecnego proboszcza i „sze-
fa” szkoły – ks. Tadeusza Kluby.

Jak każda przyparafi alana szkoła uczestniczymy ak-
tywnie w kalendarzu imprez roku kościelnego. Dzieci 
szkolne recytują wiersze i grają na instrumentach mu-
zycznych podczas akademii z okazji świąt patriotycz-
nych, występują w jasełkach itp. Wzięły także udział 
w kilku wycieczkach do Polski i do „Concordii”. Zado-
wolenie rodziców i dzieci oraz uzyskane kompetencje 
językowe są dla nas najwspanialszym potwierdzeniem 
i motywacją do dalszej pracy.

Izabela Nawrat 

S
zkoła Języka Polskiego w Hilde-
sheim rozpoczęła działalność w ro-
ku szkolnym 2007/2008. Naukę ję-

zyka polskiego z elementami historii 
i geografi i Polski podjęło wówczas dwa-
dzieścioro siedmioro uczniów. W roku 
szkolnym 2009/2010 świadectwa z oce-
nami otrzymało pięćdziesięcioro dwoje 
naszych podopiecznych, tak więc w ciągu 

trzech lat szkoła podwoiła liczbę uczniów. Zajęcia pro-
wadzone są w soboty w godzinach przedpołudniowych. 
Każda z pięciu grup uczy się przez dwie godziny. Zaję-
cia z języka polskiego prowadziły panie Izabela Wolniak 
i Alicja Welzandt. Dodatkowo w niedziele odbywały się 
zajęcia z religii dla najmłodszych dzieci, prowadzone 
przez panią Jadwigę Pospiech. Program nauczania ję-
zyka polskiego jest dostosowany do poziomu znajomo-
ści i możliwości opanowania języka w poszczególnych 
grupach. Zajęcia mają bardzo intensywny charakter, ze 
szczególnym naciskiem na poznanie kultury, tradycji 
i tożsamości naszych uczniów. W tym roku dwoje naj-
starszych absolwentów zdawało certyfi katowy egzamin 
państwowy z języka polskiego, a kolejni przygotowują 
się do egzaminu w następnym roku. Dzieci i młodzież 
z naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem biorą udział 
w zajęciach lekcyjnych, a także w przygotowywanych 
poza lekcjami przedstawieniach teatralnych związanych 
ze świętami narodowymi czy kościelnymi. Rokrocznie 
dzieci wystawiają z wielkim powodzeniem jasełka i przy-
gotowują program upamiętniający rocznicę wyboru Pa-
pieża Jana Pawła II. Organizowane są także w ramach 
zajęć pokazy fi lmów polskich, spektakli teatralnych w re-
żyserii wielkich polskich twórców. 

Spotkania z rodzicami, którzy także są ogromnie za-
angażowani w życie naszej szkoły, to okazja do wysłucha-
nia wielu dobrych rad i opinii na szkolne tematy. Z ich 
inicjatywy powstała grupa teatralna, która z okazji Dnia 
Dziecka wystawiła bajkę Księżniczka na ziarnku grochu, 
z wykonanymi własnoręcznie przepięknymi dekoracja-
mi i kostiumami. Dzięki takiej wspólnej integracji dzie-
ci i ich rodzice poznają nie tylko język polski, ale przede 
wszystkim dzieje i tożsamość kulturową Polaków w kra-
ju i na całym świecie.

Izabela Wolniak

Szkoła Języka 
Polskiego 
w Hildesheim


