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Szanowni Panstwo! 
 
Polska Macierz Szkolna jest zbiorowym czlonkiem Zwiazku Polakow w Niemczech spod 
znaku Rodla, dlatego tez uwagi i wnioski zawarte w moim wystapieniu prosze traktowac jako 
glos obu tych organizacji. Macierz w Niemczech wychowala na przestrzeni swojej ponad 40-
letniej historii tysiace dzieci i mlodziezy w duchu polskosci, jej tradycji na korzeniach 
chrzescijanskich a takze przekazala pokoleniom tu przebywajacym jezyk polski w 
rozszerzonym zakresie, kulture poprzez tworzenie zespolow spiewaczych, muzycznych, grup 
teatralnych, bibliotek i innych jak rowniez tradycje kraju pochodzenia poprzez pielegnacje 
swiatecznych zwyczajow czy innych na wzor tych obchodzonych w Polsce. 
 
Obecnie Polska Macierz Szkolna dziala na terenie Pln.-Nadrenii-Westfalii w 12 miastach tzn. 
Punktach Szkolnych i prowadzi zajecia jezyka polskiego jako ojczystego rowniez obcego w 
30 klasach, grupach wiekowych lub zaleznych od posiadanego poziomu nauczania. 
W tej liczbie znajduja sie 4 grupy najmlodsze z dziecmi w wieku 5-10 lat. 
Pracujemy z mlodzieza do 19 roku zycia a takze z niewielka grupa rodzicow. 
W przygotowaniu znajduja sie 3 dalsze punkty szkolne, jeden z nich organizowany jest poza 
Nadrenia Westfalia. Swoja dzialalnoscia obejmujemy rocznie 350-500 dzieci i mlodziezy oraz 
ok. 300 doroslych w dzialalnosci pozaszkolnej. 
 
Poza grupami szkolnymi prowadzimy Poradnie Psychologiczna "Szukam ciebie-znajduje 
siebie" i Biblioteke Integracyjna z bogatym ksiegozbiorem w dwoch jezykach w Duisburgu-
Niederrhein, mlodziezowy 30-osobowy Zespol Taneczny "Perelka" w Duisburgu, do ktorego 
poszukujemy ciagle narybku a takze tworzymy zespol teatralny z grupa muzyczna w 
Wuppertalu oraz dla rodzicow, tam powstaje rowniez grupa o zainteresowaniach literatura i 
poezja polska.  
Ponadto bierzemy aktywny udzial w Olimpiadzie Jezyka Polskiego w Niemczech.  
W ostatnim finale w Poznaniu nasza uczennica z Bielefeld Estera Dobrolinska zajela wysokie 
3 miejsce. 
 
Ze swoja dzialalnoscia wychodzimy takze na zewnatrz. Bylismy inicjatorami i organizatorami 
I. Europejskiego Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych, ktore odbylo sie 2,5 roku temu w 
Mönchengladbach. Za 3 tygodnie spotkamy sie ponownie, tym razem w Wilnie, gdzie 
zapoznamy sie m.in. z dzialalnoscia "Polonusow" na Wschodzie.  
 
W nawiazaniu do istoty obecnego Zjazdu tj. analizy terazniejszego stanu oswiaty polonijnej w 
Niemczech pragne stwierdzic, ze jest on bardzo zly i na tym tle nalezy sie zastanowic 
wspolnie nad jego przyszloscia. Aby przyszlosc wygladala lepiej potrzebna jest wola 
polityczna ze strony wladz niemieckich i partnerska determinacja ze strony wladz polskich, 
ktore wspolnie z nami powinny sie domagac realizacji traktatu polsko-niemieckiego na tyle, 
aby zlikwidowac wreszcie asymetrie w stosunku do mniejszosci niemieckiej w Polsce, 
oczywiscie w naszym przypadku zawezajac te tematyke do oswiaty polonijnej.  
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Uzasadniajac moja teze nalezy stwierdzic, ze nasza dzialalnosc Macierzy oraz innych 
organizacji polonijnych obejmuje w Niemczech maximum 10 tys. dzieci i mlodziezy. Jest to 
absolutna kropla w morzu.  
 
Jezeli przyjmiemy, ze w Niemczech przebywa 1,5 - 2 mln. Polakow, badz obywateli z 
korzeniami polskimi - przy tej liczbie powoluje sie na niemieckie opracowania naukowe oraz 
dane niemieckiego Urzedu Statystycznego, ktory stawia nas obok dawnej Jugoslawii na 3 
miejscu emigrantow z liczba 1,5 mln, przed nami sa Turcy z 3 mln. i dawni obywatele 
Zwiazku Republik Rosyjskich w liczbie nieco ponizej 3 mln. obywateli - nalezy nasza analize 
opierac na spolecznosci polskojezycznej w ilosci ok. 2 mln, tym bardziej, ze od maja 
przyszlego roku zostanie w Niemczech calkowicie otwarty rynek pracy i trzeba sie 
spodziewac nowych zadan dla wszystkich organizacji polonijnych.  
 
Jesli z tych 2 mln. polowa nie przyznaje sie do polskosci, badz nie chce miec z nami nic do 
czynienia to pozostaje jednak 1 mln. obywateli do ktorych warto dotrzec. Sposrod tego 
miliona osob 30% stanowia dzieci i mlodziez, tzn. ok. 300 tysiecy, to popatrzmy jaki 
potencial pozostaje nam w Niemczech do dzialalnosci w zakresie oswiaty i kultury polonijnej. 
Rachunkowo obejmujemy wiec obecnie jedynie max. 3,33 % tego potencjalu ludzkiego.  
 
Przechodze teraz do najwazniejszych problemow na jakie napotykamy i na tym tle do 
formulowania wnioskow i postulatow. 
 
Najwazniejszym problemem jest zaprzestanie przed 3-ma laty dofinansowywania naszego 
stowarzyszenia poprzez Rzad Pln.-Nadrenii-Westfalii i kompletny brak pomocy 
instytucjonalnej.  
W uzasadnieniu dowiedzielismy sie, ze nie miescimy sie w obecnych programach 
integracyjnych. 
Bez pomocy finansowej nie mozemy zapewnic wysokiego poziomu nauczania oraz jego 
rozwoju, nie mowiac juz o dzialalnosci kulturalnej.  
 
Pomimo wszystko udaje nam sie w miare dobrze funkcjonowac dzieki zyczliwosci Senatu 
RP, ktory poprzez Wspolnote Polska w Warszawie wspiera nas, udzielajac takze pomocy 
finansowej w zakresie projektow programowych i kulturalnych.  
Za te pomoc skladamy Panstwu serdeczne podziekowania!  
 
W tym wzgledzie oczekujemy takze wiekszej pomocy ze strony Min. Edukacji Narodowej. 
Jak na razie czujemy sie dyskryminowani w stosunku do np. szkol przyambasadzkich.  
Przed ponad rokiem mialem okazje o to zapytac w MEN-ie proszac jednoczesnie o objecie 
naszej organizacji odpowiednim patronatem. Niestety dowiedzialem sie, ze nie ma przepisow 
regulujacych ewentualna pomoc tej instytucji dla organizacji i stowarzyszen polonijnych.  
 
Szanowni Panstwo,  
Szukalismy zatem przepisow w prawodawstwie polskim i znalezlismy m.in. nastepujace 
fragmenty:  
 
- w Konstytucji RP: Art.6.2: "Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkalym 
za granica w zachowaniu ich zwiazkow z narodowym dziedzictwem kulturalnym.",  
 
- jak rowniez w Ustawie o systemie oswiaty: Art.22.1. "Minister wlasciwy do spraw oswiaty i 
wychowania okresla w drodze rozporzadzenia: (...) (pkt.3a) warunki i sposob wspomagania 
wsrod Polonii i Polakow za granica oraz dzieci pracownikow migrujacych nauczania jezyka 
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polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotow nauczanych w jezyku 
polskim w szkolach funkcjonujacych w systemach oswiaty innych panstw lub nauczanych w 
innych formach przez organizacje spoleczne zerejestrowane za granica." Koniec cytatu  
 
A wiec prawo zezwala, nalezy jedynie wydac odpowiednie rozporzadzenia.  
 
W tym zakresie pokladamy duze nadzieje w nowo powolanym Zespole doradczym Pani 
Minister Hall pod nazwa Rada Oswiaty Polonijnej, ktorej przewodniczy obecny tutaj na 
Zjezdzie Nauczycieli, Podsekretarz Stanu w MEN.  
 
Podobnie mamy nadzieje na pozytywne efekty rozpoczetych rozmow miedzyrzadowych tzw. 
"okraglego stolu" na temat realizacji traktatu polsko-niemieckiegu, w ktorych uczestnicza 
oprocz wysokich przedstawicieli ubu rzadow takze przedstawiciele Polonii w Niemczech. 
Podczas pierwszej rundy tych rozmow sprawa oswiaty polonijnej byla jednym z kluczowych 
tematow. Obecnie przygotowywane jest nastepne spotkanie, na ktore Polonia przygotowuje 
jednolite stanowisko, ktore udalo sie sformulowac na ostatnim spotkaniu polonijnych 
organizacji dachowych przed kilkoma tygodniami w Dortmundzie.  
 
W konsekwencji tego spotkania zostala powolana Stala Konferencja Dachowych Organizacji 
Polonijnych, w sklad ktorej wchodza stowarzyszenia nalezace do konwentu oraz Zwiazek 
Polakow spod znaku "Rodla". Stala Konferencja bedzie zajmowac sie strategicznymi 
problemami Polakow i Polonii w Nemczech i ustalac jednolite stanowiska w stosunku do 
wladz niemieckich, polskich i w stosunkach do Unii Europejskiej.  
 
Za sprawy Oswiaty Polonijnej w tym organie sa odpowiedzialni obecny tu pan prof. Piotr 
Maloszewski i ja. Pragniemy w tym miejscu zwrocic sie do obecnych liderow organizacji i 
stowarzyszen a takze do pojedynczych osob, ktore poza dzisiejszymi obradami beda mialy 
dodatkowe uwagi, postulaty czy tez inne wnioski o przekazanie swojego stanowiska. 
W ten sposob pragniemy Panstwa zachecic i zaprosic do konstruktywnej wspolpracy.  
 
Polska Macierz Szkolna byla aktywnym uczestnikiem I. i II. Zjazdu Nauczycieli Jezyka 
Polskiego w Niemczech oraz autorem, badz wspolautorem wielu przyjetych wowczas 
wnioskow. Byc moze niektore z nich zostana jeszcze raz powtorzone, poniewaz nie sa 
realizowane.  
 
Ze swojej strony proponujemy nastepujace wnioski i postulaty:  
 
- pod adresem kraju zamieszkania 
 

1. Natychmiastowe wznowienie pomocy finansowej ze strony rzadu Pln.-Nadrenii-
Westfalii oraz stworzenie instrumentow pomocy instytucjonalnej w formie biura i w 
pelni funkcjonujacego sekretariatu organizacji. 

2. Umozliwienie bezplatnego korzystania z pomieszczen przydatnych do prowadzenia 
polonijnej dzialalnosci oswiatowej i kulturalnej. 

3. Stworzenie na szczeblu federalnym i szczeblach krajow zwiazkowych przepisow 
regulujacych pomoc i warunki wspierania organizacji i stowarzyszen w mysl traktatu 
polsko-niemieckiego i wyznaczenie odpowiednich osob do kontaktow z Polonia. 
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- pod adresem wladz i instytucji w Polsce 
 

4. Stworzenie prawa do korzystania z bezplatnego systemu oswiaty (zwlaszcza studiow) 
w Polsce. Obserwujemy coraz wieksze zainteresowanie mlodych osob, ktore chca 
studiowac w Polsce. 

5. Przyznanie polskiej legitymacji uczniowskiej wraz z wynikajacymi z tego ulgami, jak 
m.in. muzea czy srodki komunikacji dla wszystkich uczacych sie jezyka polskiego w 
szkolach publicznych i uzupelniajacych 

6. Stworzenie warunkow i sposobu wspomagania przez MEN Polonii i Polakow w 
zakresie nauczania jezyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej w punktach 
szkolnych prowadzonych przez organizacje spoleczne zarejestrowane za granica. 

7. Wraz z organizacjami polonijnymi w Niemczech wspolne opracowanie kryteriow 
jakościowych i programow nauczania jezyka polskiego jako jezyka ojczystego, które 
beda podstawa do oceniania poszczególnych punktow nauczania zarówno w szkolach 
publicznych jak i uzupełniających. 

8. Dalsze wspieranie doradcze i finansowe organizacji i stowarzyszen ze srodkow 
bedacych w dyspozycji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
- pod adresem organizacji polonijnych  

 
9. Apelujemy o wieksza wspolprace w zakresie rozwoju oswiaty polonijnej na zasadzie 

partnerstwa a nie niezdrowej rywalizacji. 
10. Opracowanie systemu informacyjnego z poczynan polonijnych organizacji dachowych 

ze szczegolnym uwzglednieniem efektow aktualnych rozmow miedzyrzadowych w 
zakresie oswiaty polonijnej i innych poruszanych tematow na forum Stalej 
Konferencji Organizacji Polonijnych.  

 
Dziekuje Panstwu za uwage.  
 
Jozef H. Malinowski 


