
 

#PolskiwHesji 

Wiesbaden, 9 marca 2017 roku 

 

Język Polski jako ojczysty dla dzieci w szkolnictwie niemieckim we Wiesbaden 

Drodzy rodzice! 

Od 13 marca 2017 r. w Pestalozzischule we 

Wiesbaden–Biebrich zaczynają się lekcje 

języka polskiego. Na lekcje mogą uczęszczać 

wszystkie dzieci w danym mieście czy okręgu – 

nie tylko te, które są uczniami danej szkoły. 

Będą uczyć się mówić, pisać i czytać po polsku, 

doskonalić wiedzę językową i kulturową, 

pielęgnować dwujęzyczność i poszerzać swoje 

horyzonty. Lekcje mają charakter 

fakultatywny, uczestnictwo jest bezpłatne, 

uczniowie mogą otrzymać wpis na 

świadectwie szkolnym. Zgłoszenie dziecka do 

udziału w lekcjach ma wiążący charakter na 

dany rok szkolny. 

Język Polski od 13 marca 2017r.: 

Pestalozzischule 

Hubertusstraße 1-5, 65203 Wiesbaden 

Tel.: 0611 / 732288-11 (sekretariat) 

Dzieci klasy 1 i 2: pon. 14:00 – 15:30 

Dzieci klasy 3 i 4: pon. 15:30 – 17:00 

Rodzice, którzy do tej pory nie zgłosili swoich 

dzieci mogą dopełnić formalności u 

nauczycielki prowadzącej przed rozpoczęciem 

zajęć w Pestalozzischule w każdy poniedziałek. 

Po dalsze informacje proszę zgłaszać się 

bezpośrednio do sekretariatu Pestalozzischule 

lub do koordynatorki akcji #PolskiwHesji Maji 

Waldmüller. 

Dalsza możliwość uczenia się jezyka polskiego 

we Wiesbaden dla dzieci w wieku 3 do 16 lat 

oferuje stowarzyszenie Pollingua e.V. 

(www.pollingua.de).

 

Stworzenie oferty w szkolnictwie jest owocem 

akcji #PolskiwHesji przeprowadzonej przez 

inicjatywy rodziców z Hesji we współpracy z 

Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej 

Polskiej w Kolonii. W wyniku akcji, zostało 

zebranych prawie 1000 zgłoszeń (w całej 

Hesji) od rodziców dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym, którzy zadeklarowali chęć 

posyłania swoich dzieci na lekcje języka 

polskiego w niemieckich szkołach na terenie 

Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu 

ministerstwu oświaty. Bardzo się cieszymy iż 

zaangażowanie stowarzyszeń rodzicielskich 

takich jak i Pollingua e.V. we Wiesbaden 

razem z wsparciem Konsulatu wyniosł taki 

sukces: jeszcze w bieżącym roku szkolnym 

bedą utworzone około 15 grup nauczania 

języka polskiego jako języka kraju pochodzenia 

na terenie całej Hesji. 

Dalsze informacje znajdziecie Państwo także 

na stronie internetowej 

www.kolonia.msz.gov.pl 

Wasz koordynator na Wiesbaden 

Maja Waldmüller 

Tel.: 0151-65191018 

E-Mail: maja.waldmueller@daad-alumni.de 

 

 

PS: Prosimy uprzejmie o przekazanie tych 

informacji osobom zainteresowanym! 

 


