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Kalendarz
imprez
GRUDZIEŃ
- 23.12.2004 – BERLIN godz. 19.30 

Emisja filmu „Popiół i Diament” w 
reż. Andrzeja Wajdy w kinie Arsenal 
w Berlinie

- 31.12.2004  – KOPENHAGA 
(DANIA) godz. 20.00 Zabawa Syl-
westrowa Dom Polonii, Hemodsga-
de 24, 1 piętro, 2200 Kopenhaga N

- 31.12.2004 – BERINGEN (BELGIA) 
Zabawa Sylwestrowa w Domu Polo-
nii Laan op Vurten 83,  3582  Berin-
gen-Mijn

- 31.12.2004 – STOKHOLM (SZWE-
CJA) godz. 20.00 Zabawa Sylwe-
strowa w Restaurang WKB Globen, 
Palmfeltsvägen 1A, Sztokholm

STYCZEŃ
- 08.01.2005  – STUTTGART godz. 

18.00 Spotkanie przy kawie – Polni-
sche Club Zentrum im Depot, Schön-
bühlstr. 75

- 09.01.2005  – STUTTGART godz. 
18.00 Koncert Bożonarodzeniowy 
z udziałem artystów polskich – St. 
Eberhard-Domkirche

- 15.01.2005  – STUTTGART godz. 
18.00 Dr. Jan Koisar „Urlop na 
Alasce“ wieczór z przeźroczami– 
Bischof-Moser-Haus, Wagnerstr. 45, 
Stuttgart-Mitte

- 22.01.2005  – STUTTGART godz. 
18.00 Runda dyskusyjna z Haliną 
Straub – Polnische Club Zentrum im 
Depot, Schönbühlstr. 75

- 29.01.2005 – NOORDWIJK (HO-
LANDIA) Wielki Polski Bal Kar-
nawałowy – Hotel Oranje w Noor-
dwijk

LUTY
- 05.02.2005  – STUTTGART godz. 

17.00 Polska zabawa karnawałowa 
w Karl Adams Haus, Hospitalstr. 26, 
Stuttgart-Mitte

- 12.02.2005  – STUTTGART godz. 
18.00 Spotkanie przy kawie – Polni-
sche Club Zentrum im Depot, Schön-
bühlstr. 75
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Stowarzyszenie “Chrześcijańskie Cen-
trum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka 
Polskiego w Niemczech T.z.” zostało 
założone w październiku 1994 r. i zareje-
strowane w niemieckim sądzie admini-
stracyjnym w Würzburgu w marcu 1995 r., 
uzyskując równocześnie status organizacji 
wyższej użyteczności publicznej. Jako pod-
stawowe cele organizacji, członkowie zało-
życiele wpisali do statutu m. in.
n popieranie nauki języka polskiego, kultu-

ry i tradycji polskich w Niemczech;
n wychowanie młodego pokolenia w du-

chu i w zgodzie z nauką Kościoła rzym-
sko-katolickiego;

n popieranie przyjaźni i wymiany kultural-
nej między narodem polskim i niemiec-
kim.

Stowarzyszenie, nazywane potocznie 
„Chrześcijańskie Centrum”, zrzesza katolicką 
Polonię i polskich katolików skupionych i 
działających społecznie w polskich ośrod-
kach duszpasterskich. W Republice Fede-
ralnej Niemiec istnieje obecnie 65 takich 
ośrodków. Na podstawie ankiety przepro-
wadzonej jesienią 2003 r., w większości pol-
skich parafii zorganizowana jest regularna 
katecheza w języku polskim, a w blisko pięć-
dziesięciu nauka języka polskiego często 
połączona dodatkowo z nauką geografii lub 
historii Polski. W różnych formach zajęć w 
języku polskim uczestniczy obecnie łącznie 
blisko 8500 dzieci i młodzieży. W parafial-
nym szkolnictwie (tzw. “Szkoły Przedmiotów 
Ojczystych”), które jest integralną częścią 
“Chrześcijańskiego Centrum” pracuje blisko 
150 nauczycieli świeckich. Systematyczną 
nauką języka polskiego prowadzoną w 
stowarzyszeniu objętych jest blisko 2300 
dzieci.
W niektórych ośrodkach istnieją oprócz 
szkół, biblioteki, chóry czy młodzieżowe 
zespoły muzyczne a oprócz zajęć lekcyjnych 
organizowane są imprezy o charakterze 
religijno-kulturalnym z udziałem dzieci 
i rodziców, takie jak: Dzień Matki, Dzień 
Nauczyciela, konkursy szkolne, festiwale 
piosenki dziecięcej, odwiedziny Św. Miko-

łaja, przedstawienia Jasełek, festyny spor-
towe, Majówki czy uroczyste zakończenia 
roku szkolnego połączone z przedstawie-
niami teatralnymi. Specyfiką wymienionych 
ośrodków kulturalno-oświatowych jest ich 
uzupełniający charakter w stosunku do 
szkół niemieckich do których uczęszczają 
wszystkie dzieci. Całkowity koszt prowa-
dzenia wszystkich przyparafialnych szkół 
Przedmiotów Ojczystych w Republice Fede-
ralnej Niemiec wynosi około 400-500 tysięcy 
Euro rocznie i ponoszone są przez rodziców, 
księży i ośrodki parafialne.
W skład „Chrześcijańskiego Centrum”, które 
obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pol-
skie ośrodki parafialne w Niemczech, wcho-
dzą członkowie indywidualni oraz podmioty 
prawne tj. zarejestrowane stowarzyszenia 
parafialne. W chwili obecnej istnieją 22 takie 
stowarzyszenia, które są zarejestrowane 
w lokalnych sądach administracyjnych. 
Na czele „Chrześcijańskiego Centrum” stoi 

6-cio osobowy Zarząd wybierany każdo-
razowo na 4-letnią kadencję. Zebrania 
plenarne (sprawozdawcze lub sprawozdaw-
czo-wyborcze) „Chrześcijańskiego Centrum” 
odbywają się corocznie w przepięknie 
położonym w Górach Westerwaldu domu 
rekolekcyjno-wypoczynkowym Polskiej 
Misji Katolickiej “Concordia” w Herdorf-
Dermbach, którego prawnym właścicielem 
jest stowarzyszenie.
Od lutego 2004r. nowym przewodniczącym 
stowarzyszenia jest ks. prałat dr Ryszard 
Mroziuk, proboszcz PMK w Dortmundzie. 
W kwietniu 1998 r., wspierając wysiłki do 
wyłonienia wspólnej reprezentacji Polonii 
Niemieckiej, “Chrześcijańskie Centrum Krze-
wienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego 
w Niemczech” stało się członkiem zało-
życielem “Konwentu Organizacji Polskich 
w Niemczech”. Stowarzyszenie reprezentuje 
w Konwencie wiceprzewodniczący prof. dr 
hab. inż. Piotr Małoszewski. 

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z.

Zarząd Stowarzyszenia „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Ję-
zyka Polskiego w Niemczech T.z.” (od lewej): ks. prałat dr. Ryszard Mroziuk (prze-
wodniczący), dr Piotr Jachimczak (członek Zarządu), ks. dr Andrzej Krefft (członek 
Zarządu), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (wiceprzewodniczący), mec. Edmund 
Ropel (sekretarz).

Wisełka tańczy w Dortmundzie
Dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny 
Wisełka założony został w 1987 roku przez Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalne i od początku działa 
przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie.

Celem Wisełki jest pielęgnacja polskiego języka, kul-
tury i tańców narodowych. Zajęcia prowadzone są 
przez choreografa pana Krzysztofa Szymanskiego. 
Szefem zespołu jest pani Teresa Sznuk. Wisełka liczy 
sobie obecnie z 36 tancerzy w wieku od 5 do 25 lat, 
i ma w repertuarze 11 tańców narodowych. Sposób 
ich wykonywania i oryginalne barwne stroje naro-
dowe przyczyniają się do tego, że Wisełka znana 
jest w całym regionie. Jak co roku i tak tegoroczny, 
ponad godzinny, występ zespołu na Jarmarku Bożo-
narodzeniowym był przepełniony radością. Jednak 
najważniejszym dla Wisełki jest występ na wielkim 
miedzynarodowym festiwalu folklorystycznym „Eu-
ropeade”, który co roku organizowany jest w innym 
europejskim państwie. Wisełka znana jest także 
w Polsce, gdzie w latach 1998 i 2000 odbyła tournee. 
Wielkim zaszczytem i przeżyciem dla zespołu była 
wycieczka do Rzymu i audiencja u Ojca Świetego.
Honorowym prezesem zespołu jest ks. dr Ryszard 
Mroziuk, który podczas symbolicznej Wigilii, 
podziękował dzieciom i rodzicom za wspaniałą 
współpracę, słowami: chociaż nie posiadamy dużo, 
ważne jest, dzielmy się z innymi tym co mamy, 
a mamy dar niesienia radości rodakom, potrzymy-
wania polskości a innym możliwość poznawania 
kultury i piękna naszego kraju. Spotkanie zakończy-
ło się uroczystym Błogoslawieństwem i życzeniania-
mi kolejnych sukcesów w przyszłym roku.

Niech przy zapachu
ślicznej choinki
Z radośnie
śpiewaną kolędą
W kochającym
rodzinnym gronie
Upłyną Wam szczęśliwe 
dni Bożego Narodzenia!
Zdrowia i pomyślności
A w Nowym Roku
samych szczęśliwości

Życzy w imieniu Polonii 
Przewodniczący
Kongresu Polonii
Niemieckiej
w Niemczech
Zbyszek Kostecki


