
Zajgciaw zer6wce, fot. K. Wzorek

Ponadto uczniowie wystgpuj4 czgsto jako

reprezentanci Polonii na uroczysto6ciach

pozaszkolnych.
W Polskiej Szkole Sobotniej w Glas-

gow zatrudniona jest w pelni lvykwa-

lifikowana kadra, czgsto z wieloletnim

do6wiadczeniem. Mimo to, kazdy z na'

ucrycieli boryka sig tutaj z wieloma

trudno6ciami. Gl6wnym problemem jest

dwajgzycznofid uczni6w, l<t6t a znacznie

komplikuje pracA w klasach mlodszych

cry oddzialach przedszkolnych. Niestety

u dzieci urodzonych w Szkocji to jgzyk

angielski jest tym pierwszym, w zwi4z'

lu z crym, nauczyciele majq utrudnio-

ne zadanie. TreSci musz4 byi starannie

dobrane do indywidualnych potrzeb

dziecka. Nie jest to latwe wyzwanie, gdy2

w ka2dej klasie moZna wyodrgbnii co

najmniej dwa poziomy wiedzy i umiejgt-

no6ci szkolnych. Kolejnym problemem

s4 ksi4Zki zupelnie niedostosowane do

podstawy programowej dla dzieci uczq-

cych si9 za graricq. Zdatza sig, 2e w Ha-

sie nauczyciel pracuje w oparciu o dwa

r62ne podrgczniki (np. Wesola Szkola dh

szeiciolatka i ABC pigciolatka), w kt6rych

znajdtjq sig zbgdne bqdt' nazbyt wymie-

szane tre6ci. Trzcba jednak2e wziqi pod'

uwagg fakt, Le szkola funkcjonuje tylko

jeden dzieri w tygodniu, nie siedem -

gdzie podrgczniki te idealnie mogtyby sig

sprawdzii. Nauczyciele wspierajq sig za-

tem samodzielnie przygotowanymi karta-

mi pracy, lc6re bezpoSrednio odnosz4 sig

do przeprowa dzany ch zaj gt.

Nauka pisania r6wnie2 Przebiega
w nieco utrudniony spos6b' poniewaZ

w szkockich szkolach dzieci nie ucz4 sig

lqczen, a litery wyglqdajq jak drukowane.

Poniewaz tamtejsze szkoty sq doskona-

le wyposa2one w Pomoce dydaktyczne

i sprzgt audio, zdarzajq sig problemy z za-

ciekawieniem dzieci zwyk4 ksi42kq' Sq

one natomiast bardzo chgtne do pozna-

wania empirycznego, poptzez do6wiad-

czenia.
Kaddy nauczyciel chce tealizowa(

sig jak najlepiej i oczekuje wspanialych

efekt6w swojej pracy. Nie zawsze jednak

mo2e pochwali6 sig sukcesami. Czasami

przestaje wierzyi w siebie z powodu trud-

no5ci, jakie napotyka na swojej drodze'

Najwigkszym problemem jest brak czasu

na solidne przygotowanie sig do zajg6po-

niewaz ka2da osoba zatrudniona w Pol-

skiej Szkole Sobotniej w Glasgow pracuje

w pelnym wymiarze w innym charakte-

rze. Zatem praca w szkole jest tylko do-

datkiem, pr6b4 robienia tego, co tak na-

prawdg sig kocha, choibyw minimalnym

wpiarze Nalezy wigc Pamigtae o sPecy-

fice tej szkoly i cieszyi sig z ka2dych osi4-

gnigi, nawet tych najmniejszych. Wa2ne'

2e stworzono dla polskich dzieci mo2li-

wo6i konbmuowania,,polsko6cil mimo

tak du2ej odleglo6ci od kraju ojczystego.
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Karolina Wzorek jest studentk4 Uniwersytetu

|ana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z te-

rapiq pedago gic znE or az nalrczy cielem i wycho -

wawc4 Polskiej Szkoly Sobotniej w Glasgow.

Agnieszka Marugcka

Zesp6l Szk6l
Rolnicze Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego w Czernichowie
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Kartka z pamigtnika 2l.Ol.20l2

Kiedy my6lg o staro6ci i u6wiada-

miam sobie, 2e moi rodzice od tak

dawna juiL sq dziadkami, jestem coraz

bardziej przekonana, 2e okres staro6ci

staje sig momentem uryskania ptzez

czlowieka nowych szans' kt6re stwa-

rzaj4 calkowicie odmienne mo2liwo6ci

w stosunku do innych etap6w biografii.

W5r6d wielu z nich pojawia sig unikal-

na szansa na nawiqzanie bliskich, pozy-

tywnych relacji nie tylko z wnukami, ale

talide z wlasnymi, najczg6ciej dojrzalymi

juL dzieimi. Rodzice, pelniqcy takZe role

dziadk6w, bogaci w do6wiadczenia iry-

ciowe, dysponujq zwykle dodatkowym

czasem wolnym, kt6rego zazwYczaj

brakowalo w okresie wYchowYwania

wlasnych dzieci. Szczeg6lnie ci, kt6tzy

posiadajq wlasne zainteresowania i pa-

sje, sq aktywni i otwarci na zmieniaj4ce

sig otoczenie. To oni mog4 byi i - czgsto

z sukcesem - sq bardzo du2Ym wsPar-

ciem nie tylko dla wnuk6w, ale te| dla

wlasnych, doroslych ju2 dzieci.

Analizujqc sPosobY i formY nabY-

wania zlozonych umiejgtno6ci w toku

edukacji nar6znych szczeblach i pozio-

mach, jak latwo zauwaLyi, sqteL i takie,

kt6rych nie da sig nauczy(zpodrqczni'

k6w, czy popularnych Przewodnik6w
Potrzebny jest itywy czlowiek. S4 to pa-

sje, kt6re musz4 byi zaszczepione osobi-

6cie, te - kt6rymi trzeba kogo6 zyczliwre

zainteresowa6.

ledn1z nich jest na przyklad pszcze'

larsfivo, kt6re bylo i nadal jest dla wielu

os6b zajgciem hobbistycznym, dajqcym

wiele satysfakcji i stwarzajqcym moZ-

liwo56 bezpoSredniego kontaktu czlo-

wieka z natur?. Nikogo nie trzeba tei'

przekonywai, 2e hodowanie pszcz6l iest
zaj gciem p oLyte cznp, takLe ze w zglgdu

na ich znaczenie w ekosystemach. M6j

tata Stefan - emerytowany nauczyciel
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biologii, od wielu jui lat zajmuje sig
pszczolami. Moja mama Helena - eme-
rytowana nauczycielka dzielnie mu
w tfm towarrysry. Przez wiele lat nie-
wiele mnie to ambitne i imudne zajgcie
interesowalo, ale niedawno zaloiylam
wlasnq pasiekg. Wtedy odkrylam smak
pasji pszczelarskiej. DziS sama marzg
o tfm, abym jaknajdluiej mogla jqroz-
wijad wsp6lnie z rodzicami i cieszg sig,
ie majq oni t9 wlaSnie pasjg i przekazu-
j4 swq miloSC do pszcz6l wnukom, gdp
pomnaia ona po4rqrume wigzi z natu-
rQ, uczilc czlowieka dobrostanu i zaufa-
nia do jej uniwersalnych praw. Dzigki
niej na co dzierl zabiegany czlowiek ma
szansg poczuC si9 integralnq czg$ciq
pr4nody, dajqcej nam wsrystkim silg
tworzenia, silg, kt6ra jest dostgpna dla
kaidego, kto tylko odwairy sig jq w sobie
odkryC.

|estem przekonana, ie najskutecz-
niejsze s8 zawsze obustronne inspira-
cje, bo ka'ida nasza pasja i dzialanie
potrzebuje zainteresowania drugiego
czlowieka. Kiedy pasja staje sig rodzin-
nym sposobem bycia, radoSd z niej jest
wielokrotna!

.A,. Marrfcka, naucslncielka biologii i S. Ka-
pusta, emerytowany naucqrciel biologii, fot.

f. Mangcka
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Moja Babcia Zapaleczka

Babcia byla malutka i chudziut-
ka. Male slorlce iyczliwo3ci bez pytaf

o wczoraj i jutro. Chowala pod po-

duszk4 galaretowate cukierki i drobne
pieniqdze. Bawila sig zawsze w malq

dziewczlmkg z czteroletniq wnuczkq.
W barwnej chusteczce na zgrabnej
gl6wce przlpominala mi siarkowq za-
palkg. Zgasla bez po6piechu, pozosta-

wiajqc migotliwe wspomnienie, wy-
padajqcej spod rozchichotanej glowy,
niesfornej poduszki. Pamigtam, ie wca-
le nie umarla, tylko magicznie zamieni-
la sig w zapalkg. Tak4 z kolorowq siark4
i proSciutkim patyczkiem. Moja Bab-

cia Zapaleczka naucryla mnie radoSci
iskierek" kt6re sq nktyt" pod poduszk4,

do kt6rej przytula sig kochana glowa.

Babcia Agnieszka od Zadwiat6w

Babcia Agnieszka umiala Swietnie
rozmawiaC z duchami. Dn.hy bytf jej

bliisze nii przyziemni ludzie. Zwlasz-

cza wtedy, kiedy kategorycznie posta-

nowila uleciei prosto wplomierl Swiecy
na parapecie okna. W tych Za$wiatach,

do kt6rych wybierala sig prawie trzy

miesiqce, pewnego dnia zobacryla loki

ukochanej c6rki Kunegundy. Rozpo-
znala je na mojej glowie jako sw6j ko-

smiczny znak czasu. Babcia pokazala

mi mapg Za$wiat6w, iebym na wszelki

wypadek umiala jq w nich odnalefd.
Wiem na pewno, ie mieszka tam z Ku-

negundq i codziennie zaplata jej grube

warkocze.
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