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PolenlVIobil zaJechaÏ
do berlinskiego gimn azjum
W berliúskim gimnazjum im.
Gabriele von Bü,low w obecno-
Sei polskiego ambasadora And-
rzeja Przylçbskiego, navczy-
cieli i przedstawicieli polonü
odbla siç pokazowa lekcja jç-
zyka polskiego. Byla to czçSó
projekhr "PolenMobil,', zainicjo-
ïyanego przez Niemiecki Insty-
tut Spraw Polskich w Darm-
stadt. Celem jest zachgcanie
uczniów i. wtadze szkohe do
wprowadzenia jçzyka polskie-
go do niemieckich programów
nauczania.

Podczas pokazu gtos zabral
ambasador RP w Berlinie prof,
Andrzej Przylçbski, który po-
wiedzial m.in. "åe sympaþuje
w projektem i bçdzie go wspie-
ral. Jest to ciekawa próba za-
chgty do nauki polskiego, jako
jçzyka bliskiego sqsiada. A po-
przez jçzyk - zainteresowania
polsþ kulturq i polskim stylem
irycia!'

TaHe uczestniczqcy w lekcji
pokazowej dyrektor Ftrndacji
Wspólpracy Polsko-Niemiec-
kiej Cornelius Ochmann przy-
znal, ùe lepsza znajomoSó pol-
skiej tematyki w Niemczech
jest warunkiem dalszego roz-
woju polsko-niemieckiej wspól-
pracy. F[ndada wspólfinansuje
projekt,,PolenMobil,.

- Jestem bardzo pozyþmie
do tej idei nastawiorly - powie-
dzial Samemu Zyciu ambasa-
dor Andrzej Przylçbski. - War-
to wspieraé projekt, który robi
bardzo dobre wraienie. Moim
zdaniem "PolenMobil,' jest sku-
tecznq próbq przezwycigùania
barier w szkolach niemieckich

dla jgzyka polskiego. To moie
zaowocowaó tym, irc mlodzjeù
zaczrie wybieraó polski jçzyk
jako trzeci jçzyk obcy. "

Ambasador dodal, 2e znajo-
moSó jçzyka polskiego w prry-
szloSci moåe byó korzystne nie
tylko dla Polaków mieszkajq-
cych w Niemczech, ale tal¡ze
dla wielu Niemców, którym
znajomoSó polskiego jçzyka
moåe ulatwió karierg zawodo-
wq.

Jeden projekt

nie wystarcry
Andrzej Przylçbski zazna-

czyl w rozmowie z "Samym Zy-
ciem", 2e projekt ,'polenMobil,

pomimo åe jest udanyrn przed-
siçwziçciem, to jednak nie wy-
starczy w sZerokim propago-
waniu jgzyka polskiego w nie-
mieckich szkolach.

- Potrzebujemy jgzyka pol-
skiego nie tylko jako trzeciego
jçzyka obcego, ale takie, a na-
wet przede wszystkim, jako jg-
zyka ojczystego. Do tego ko-
nieczna jest inicjatywa catej tu-

tejszej Polonü . Poprzez organi-
zaqje skupione wokól koScio-
lów pol
nizacji
zbieraó
rodziców i naciskaó na landowe
wladze oSwiatowe, aby wpro-
wadzaþ polski jçzyk jako ojczy-
sty" - powiedzial ambasado4
dodajqc, ùe gdy bçdzie odpo-
wiednie zapotrzebowanie, to
wladze landowe (nie wszystkie
w jednakowyrn zalresie - do-
dal nasz rozmíwca) sq chgtne
do wspólpracy.

- Wsrystkie polskie placówki
d¡plomatyczne na terenie Nie-
miec majq wspomagaó tego ty-
pu akcje - powiedzial przytçb-
ski - Wprowadzenie do nie-
mieckich szkót jgzyka polskie-
go jako jçzyka ojczystego jest
naszJrm podstawowym zada-
niem."

W Polsce jgzyka niemieekie-
go uczy siç obeenie okolo
dwóch milionów osób, a
w Niemczech polskiego uczy
sig kilka tysiçeyuczniówi doro-
slych. (wam)


