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Od wielu miesięcy strona internetowa 
www.polonia.org/narty2006.htm 
odwiedzana była kilkanaście razy 
dziennie. Zgłoszenia na zimowisko 
i mistrzostwa rozpoczęto jeszcze we 
wrześniu, a zakończono w grudniu! 
Od stycznia o miejsce w tej ponad 
200-osobowej grupie walczyły już tyl-
ko jednostki. Z 3 kontynentów i 12 
krajów zjechała ponad 200 osobowa 
grupa lekarzy i sympatyków na co-
roczne harce na śniegu! Spotkania te 
mają już kilkuletnią tradycję, opinię wspaniałej zabawy, przyjaznej 
atmosfery, zawiązywania nowych znajomości. Fakt, że trzy osoby 
przyleciały aż z Australii świadczy o tym, że warto przesiedzieć kil-
kadziesiąt godzin w samolotowym fotelu. Szesnastu uczestników 
z USA, kilku z Kanady oraz wielu krajów Europy świadczy samo 
za siebie. Z Polski także przybyła grupa kilkudziesięciu uczest-
ników: z Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Wrocławia, Gdańska… 
W roku ubiegłym było 185 uczestników, w bieżącym 220, w ro-
ku 2007 oczekujemy około 300 uczestników XI Swiatowych Mi-
strzostw Lekarzy!

Mistrzostwa narciar-
skie lekarzy, obecnie 
już światowe, organizu-
je dr Bronisław Orawiec 
- znany kardiolog z Chi-
cago, założyciel klubu 
sportowego „Bronek”. 
Działalność Bronka to 
nie tylko narty, orga-
nizuje zawody tenisa 

ziemnego, prowadzi działalność społeczną – jest Przewodniczą-
cym Związku Lekarzy Polskich w Chicago, znanym działaczem 
polonijnym. Jeszcze kilka dni temu prowadził pooneza na słyn-

nym balu lekarzy w Chicago (pisaliśmy 
o tym w poprzednich numerach Faktów). 
W tegorocznych zawodach był niestety 
drugi. Tytuł Mistrza Swiata zdobył dr Szy-
mon Skoczyński z Akademii Medycznej 
w Katowicach! Zawody odbywały się 
w pięciu grupach (dzieci do lat 14, leka-
rze: panie i panowie, sympatycy: panie 
i panowie). W sumie o puchary i medale 

walczyło 77-miu zawodników. 
Po raz pierwszy odbyły się także zawody te-
nisa stołowego (ponad 20 uczestników). Nie-
którzy już planują na rok następny sekcje bry-
dżowe, a może nawet zawody pływackie! Tak, 
to był najkrótszy tydzień w roku! Niektórzy 
przyznają, że pamietają tylko pierwszy i ostat-
ni dzień! Nowe znajomości, wycieczki do Sal-
zburga, wspaniałe termy alpejskie w Bad Ho-
fgastein, w hotelu TV-Polonia, w recepcji set-
ki czasopism polonijnych 
i polskich… 
Wieczorem, po wspania-
łych kolacjach (wyśmie-
nita kuchnia w hotelu No-
rica i Oestereischer Hof), 
rozpoczynały się trwające 
do późna w nocy potań-
cówki. Bawili się dosłow-
nie wszyscy! W tej wspól-
nej zabawie brali udział przedsiębiorcy, inżynierowie i ludzie biz-
nesu. Nawiązano dziesiątki nowych znajomości i przyjaźni, wy-
mieniano doświadczenia medyczne, zawodowe i inne. Wykłady 

Austria – Bad Hofgastein – 15 marzec 2006
XX zimowisko Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech

X Światowe Mistrzostwa Lekarzy 
Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim

na tematy medyczne ograniczono 
do dwóch wieczorów, choć chęt-
nych do słuchania nie zabrakłoby 
na pewno codziennie.
Relacje fi lmowe można będzie 
obejrzeć w reportażu TV-Polo-
nia w dniu 30 marca o godzi-
nie 21.00. Przyjazd Reginy Cyga-

nik z krakowskiej TV i akceptacja takiego reportażu przez 
dyrekcję w Warszawie przyczyni się napewno do dalszego 
popularyzowania sportu i zdrowego wypoczynku polskich 
i polonijnych lekarzy z całego świata. Liczba uczestni-
ków w roku przyszłym już jest prawie pewna bliska 300 
uczestników. Miejsce następnego zimowiska jeszcze nie 
jest wybrane, ale marzymy o Dolomitach we Włoszech… 

A może powtórzymy Bad Hofgastein? Pertraktacje z hotela-
mi trwają!

Danuta Kostecka

W marcu br. w domu Polskiej Misji Katolickiej 
„Concordia” w Herdorf-Dermbach odbył się 
III Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Chrześci-
jańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niemczech e.V. Stowarzysze-
nie to zostało założone w październiku 1994 r. i jest 
zarejestrowane w niemieckim sądzie administra-
cyjnym. Podstawowymi celami stowarzyszenia są: 
prowadzenie i popieranie nauki języka polskiego, 
krzewienie kultury i tradycji polskich w Niem-
czech, wychowanie młodego pokolenia w duchu 
i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickie-
go, popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej 
między narodem polskim i niemieckim. Obecnie 
w parafi alnym szkolnictwie pracuje ponad 160 
nauczycieli świeckich a nauka języka polskiego 
prowadzona jest dla blisko 3000 dzieci. Specyfi ką 
tych ośrodków kulturalno-oświatowych jest ich 
uzupełniający charakter w stosunku do szkół nie-
mieckich, do których uczęszczają wszystkie dzieci. 
W wielu ośrodkach oprócz nauczania języka pol-
skiego istnieją także biblioteki, chóry czy młodzieżo-
we zespoły muzyczne oraz są organizowane imprezy 
o charakterze religijno-kulturalnym i patriotycz-

nym. Duszpasterze prowadzą we wszystkich 
ośrodkach katechezę w języku polskim, w której 
uczestniczy ponad 8500 dzieci i młodzieży. 
Podczas obrad, które otworzył ks. prałat Stanisław 
Budyń, Rektor PMK w Niemczech, dokonano 
podsumowania czteroletniego okresu działania 
stowarzyszenia. Po dyskusji walny zjazd udzielił ab-

solutorium ustępującemu zarządowi. Następnie do-
konano wyboru 6-cio osobowego Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Koordynatora Chrześcijańskiego 
Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego. Przewod-
niczącym stowarzyszenia został wybrany ponownie 
ks. prałat dr. Ryszard Mroziuk z Dortmund. 

Podjęte uchwały
Walny Zjazd Chrześcijańskiego Centrum Krzewie-
nia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niem-
czech zebrany w dniu 11 marca w domu „Concordia” 
w Herdorf-Dermbach: 
1. Jednoznacznie stwierdza, że polsko-niemiecki 
traktat z dnia 17 czerwca 1991 roku w zapisach mó-
wiących o nauczaniu języka polskiego jako ojczy-
stego nie jest przez stronę niemiecką realizowany.
2. Zwraca się ponownie z apelem do Władz Rzeczpo-
spolitej Polskiej o spowodowanie, by strona niemiec-
ka realizowała postanowienia traktatowe w sprawie 
nauczania języka polskiego jako ojczystego.
3. Z radością i nadzieją przyjął do wiadomości decyzję 
Senatu RP o ogłoszeniu roku 2006 rokiem Języka Pol-
skiego. Chcąc poprawić sytuację w zakresie nauczania 
języka polskiego jako ojczystego w Niemczech, zjazd 
zwraca się z prośbą do Władz Rzeczpospolitej Polskiej 

o rozpatrzenie możliwości wspierania fi nansowego 
nauczania języka polskiego jako ojczystego w stowa-
rzyszenia polonijnych w Niemczech, dopóki strona 
niemiecka nie przystąpi do realizacji postanowień 
traktatowych w tym zakresie.
4. Apeluje do księży i świeckich w ośrodkach 
duszpasterskich Polskiej Misji Katolickiej, w któ-
rych prowadzona jest nauczanie języka polskiego 
o zakładanie i rejestrowanie lokalnych stowarzy-
szeń parafi alnych Chrześcijańskiego Centrum. 
Istnienie zarejestrowanych sądownie stowarzyszeń 
parafi alnych jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy 
Kościół lokalny, przechodzący obecnie trudności 
fi nansowe, dąży do zamykania polskich ośrodków 
duszpasterskich.

Prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski, Monachium

Adres Przewodniczącego Prezydium 
ks. prałat dr Ryszard Mroziuk

PMK Dortmund; 
Rheinische Str. 174; D-44147 Dortmund

Tel: (0231) 1629388; 
Fax: (0231) 9142955

Email: mroziuk@aol.com

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Chrześcijańskiego Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.

Na zdjęciu (od lewej): 
ks. prałat Kazimierz Latawiec, dr Piotr Jachim-
czak, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk (przewodni-
czący), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 
(wiceprzewodniczący), mec. Edmund Ropel (se-
kretarz), ks. dr Krzysztof Romanowski (skarbnik).


