
 
 

 

1. ADAM I EWA 

 

Początki naszego stowarzyszenia są biblijne prawie, bo zaczęły się od Adama i Ewy.  

 

- Ewa Źródlewska-Banchowicz, kulturoznawca i nauczycielka języka polskiego jako obcego 

- Adaś Banachowicz, syn, urodzony we Frankfurcie w 2005 roku 

- inspiracja powstania pierwszej grupy dla małych dzieci przyszła z własnego osobistego 

doświadczenia - poszukiwania miejsca, w którym mogłyby się spotykać i wymieniać 
doświadczeniami polskie i polsko-niemieckie rodziny. 

- pionierska grupa liczyła 8 osób, dzieci w wieku od 1,5 do 4 lat, a liczba chętnych 

uczestników szybko zwiększała się, tworzyły się nowe grupy. Uzmysłowiło to nam, jaką 
dysponujemy siłą, potencjałem niewykorzystanej energii głownie mam, zajmujących się 
maluchami, chętnymi do współpracy oraz działalności społecznej, często pracującymi także 

zawodowo. 

 

-stąd idea Deutsch- Polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V.  

stowarzyszenia pożytku publicznego, którego celem jest założenie pierwszego w Hesji 

przedszkola polsko-niemieckiego oraz pielęgnacja i nauka języka polskiego już od narodzin 

dziecka. 

. 

Deutsch – bo jesteśmy w Niemczech i chcemy zachować otwartość wobec świata, 

bezpośrednio nas otaczającego. Zależy nam również, by aktywnie uczestniczyli w organizacji 

także Niemcy, często ojcowie i małżonkowie z mieszanych małżeństw. 

 

Polnisch - bo częścią najważniejsza naszej działalności jest propagowanie nauki języka 

polskiego, Zależy nam, by słowo język polski kojarzyło się dzieciom z czymś, co nazywa się 
w ich słowniku "fajowe", "superowe", a nawet "superaśne". 

 

Elterninitiative – bo nie tylko łączy nas troska o dzieci, ale wzajemnie się uzupełniamy, 

wytwarzając w tej wspólnocie, pozytywną energię i społecznikowskie postawy. W bractwie, 

ferajnie, związku znajdzie miejsce i informatyk ze swoimi pomysłami i ekonomista ze swoja 

wrodzona dociekliwością i filolog, poszukujący sensu słowa. 

 

Zweisprachigkeit – bo łączy nas widzenie dwu- czy wielojęzyczności jako daru, wartego 

wszelkich wysiłków pielęgnacyjnych. 

 



Deutsch- Polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V.  zależy na 

stworzeniu przyjaznego środowiska, gdzie najmłodsi uczestnicy odnajdą grupę rówieśników 

posługujących się językiem polskim, tworząc miejsce naturalnej wymiany i zdobywania 

doświadczeń lingwistycznych. 

 

Stowarzyszenie, zarejestrowane w maju 2008 liczy 24 członków, proponuje zajęcia w 

grupach wiekowych od 0 do 7 lat, spotkania integracyjne, warsztaty teatralne i artystyczne dla 

dzieci i rodziców. W ofercie mamy zarówno spotkania z polskojęzyczną położną, jak i 

spotkania na temat dwujęzyczności w języku polskim oraz niemieckim. 
 

2. Problemy: 

 

- IDZIELISMY  

słowo z języka naszych dzieci, przypomina o bardzo znikomej ilości materiałów 

przeznaczonych do nauki języka polskiego jako obcego (drugiego?), dla najmłodszych 

właśnie. Te, obecne na rynku nie wyczerpują wielości zagadnień i problemów, z którymi 

styka się prowadząca zajęcia. Brakuje dobrych materiałów logopedycznych,   

 

 

- WIDZIELIŚMY NIC 

 

tak po "dziecięcopolskiemu" nazwać trzeba pomoc ze strony oficjalnych przedstawicielstw, 

powołanych m.in. po to, by propagować naukę języka polskiego. Brak planowego i 

skoordynowanego działania: najczęściej sprowadzanego do jednorazowych akcji np. zakupu 

książek lub pomocy naukowych lub prenumeraty czasopisma.  

Nie możemy liczyć na pomoc prawną, opiekę pedagogiczną czy wymianę doświadczeń 
między poszczególnymi związkami działającymi na terenie Niemiec. Tajemnica poliszynela 

jest, że część organizacji jest zwaśniona.  

Od niedawna istnieje strona internetowa szkolapolska.org, która próbuje wypełnić te lukę. 
Niestety, obejmuje przede wszystkim informacje dla dzieci szkolnych. Maluchy, w 

najważniejszym etapie kształtowania się postaw i wzorców językowych, są pozostawione 

dobrej woli i wiedzy organizacji społecznych takich jak nasza. 

 

POLSKA 

- zależy nam tez na rozpowszechnieniu wiedzy o języku polskim jako obcym. Rodzice 

najczęściej zadowalają się bierną znajomością języka lub jego bardzo ograniczonej postaci. 

Bardzo ważnym zadaniem jest uświadamianie rodzicom kompleksowości tego zjawiska, 

zwanego 'językiem' i sygnalizowanie trudów, związanych z utrzymaniem i pogłębianiem jego 

znajomości w obcojęzycznym otoczeniu. Rodzicielska akcja edukacyjna ma przełamać 
bariery myślenia typu "jakoś to będzie", "przecież mówię do niego po polsku, wystarczy" 

"niech się szybciej nauczy niemieckiego". Praca z rodzicami to podstawa  pracy z dziećmi.  

 

3. Przedszkole polsko-niemieckie 
zwieńczeniem pracy u podstaw, jaka się dokonuje w stowarzyszeniu ma być założenie 

przedszkola polsko-niemieckiego dla 40-ciorga dzieci w wieku 3-6 lat. Koncept pedagogiczny 

bilingwalnego przedszkola został entuzjastycznie przyjęty przez kuratorium we Frankfurcie. 

Trwają rozmowy w sprawie pomieszczeń i mamy nadzieję, że rok 2011 będzie rokiem 

otwarcia pierwszego w Hesji, społecznego przedszkola polsko-niemieckiego.  

 

 



- LAST BUT NOT LEAST 

 

- naszym dużym pragnieniem jest także włączenie języka polskiego w niemiecki system 

edukacyjny. Chcielibyśmy stworzyć lobby, aby nadać naszemu ojczystemu językowi status 

języków mniejszości narodowych lub przynajmniej języka obecnego w nauczaniu 

proponowanym w państwowych placówkach Frankfurtu. Planujemy akcje poparcia języka 

polskiego w szkole podstawowej, tak by odnotowywano to na świadectwie, wieńcząc tym 

samym ogromny trud, jaki wkładają nasze dzieci, by mówić po polsku. Ogrom tej pracy 

powinien być nagrodzony. 

 

 

 

Frankfurt 23.08.2010  


