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REFLEKSJE REDAKCYJPfE

Obecny numer GŁOSU NAUCZYCIELA poś
więcony jest wiadomościom ze szkół w różnych
stanach oraz VII Zjazdowi Nauczycieli Polonij
nych 1 Działaczy Oświatowych, któiy odbył się
w dniach 24-27 maja, 2002 w Las Vegas, Nevada.
Dziękujemy wszystldm, którzy udostępnili
swoje referaty, sprawozdania, wrażenia 1zdjęcia
ze Zjazdu. Zachęcamy do nadsyłania konspek

REFLEKSJE REDAKCYJNE
tów wraz z materiałami z lekcji omawianych na
Zjeździe.
Specjalne podziękowanie składam y Stowa
rzyszeniu “W spólnota Polska” i Jego prezesowi
prof. Andrzejowi Stelm achowskiem u za finan
sowe popieranie naszego pisma. “Wspólnota”
opłaciła w całości koszty w ydania 1 wysyłki
GŁOSU NAUCZYCIELA nr 1/2002, ZIM A 2002.
Ta coroczna, od czterech lat pomoc, umożliwia
kontynuowanie naszej pracy wydawniczej.
W wielu miejscowościach, gdzie mieszkają
Polacy 1 Amerykanie polskiego pochodzenia
w miesiącu październiku odbywają się wystawy,
koncerty i różne imprezy kulturalne poświęcone
polskiemu dziedzictwu. Zdaję sobie sprawę, że
nie wszyscy c ^ e ln lc y znają początki MIESIĄCA
DZIEDZICTWA POLSKO-AMERYKAŃSraEGO,
dlatego dalsza część Re/Zefcs;i przybliży Państwu
ten temat.

MIESIĄC DZIEDZICTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO
Polish American Heritage Month

Miesiąc Dziedzictwa Polskiego może się po
chwalić dwudziestoletnią historią. Obchodzony
był po raz pierwszy w sierpniu 1981 roku
w Pensylwanii z inicjatywy tamtejszego Kongre
su Polonii Amerykańskiej. Idea Miesiąca powoU
się przyjmowała w innych środowiskach, tak że
w 1986 roku Rada Dyrektorów przy Zarządzie
Głównym Kongresu uchwaliła przeniesienie ob
chodów na miesiąc październik i zaleciła po
szczególnym wydziałom stanowym wprowadze
nie uchwały w Ą^cle. Z biegiem lat obchody
przybrały ogólnonarodowy charakter, najpopulamrejsze są w tych stanach, gdzie istnieją ak
tywne oddziały KPA.

1 czwartej generacji, przedstawienie i przypo
mnienie bogatego dziedzictwa ich przodków na
ziemi polsłsiej 1 amerykańskiej, wzbudzenie du
my ze swego pochodzenia. Następny cel to za
znajomienie ja k najszerszego społeczeństwa
amerykańsldego z osiągnięciami Polaków w Pol
sce i w Stanach Zjednoczonych. Poprzez obcho
dy Miesiąca zarówno Polacy ja k i Amerykanie
dowiadują się często nieznanych a ważnych
faktów z dziedziny historii Polski i Polonii, zapo
znają się ze sztuką, malarstwem, literaturą, fil
mem i muzyką.
W każdym roku Główny Komitet Obchodów
Miesiąca Dziedzictwa w Filadelfii sugeruje jeden,

Cele Miesiqca Dziedzictwa
R e n v s ^ , oryginalnym celem było dotarcie
9

'

^ ów n y wiodący temat i w ram ach konkursu ko
lorowania eksponuje jedn ą osobę lub grupę
osób. W ciągu lat na rysunkach znaleźli się:
Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, Ignacy
Paderewski, Maria Skłodowska-Curie, Rudolf

M ichael Blichasz
Polish A m erican Congress,
Eastern Pensylvania District

Modrzejewski (syn Heleny Modrzejewskiej znany
jako Ralph Modjeskl, słynny bu dow nic^ mo
stów), grupa pierw s^ch osadników polskich
z 1608 roku z Jamestown. Są rówrrież rysrmki
związane z amerykańską historią, np. jeden
z nich przedstawiał generała Kazimierza Pułasklego jako ojca amerylcańslriej kawalerii z sza
blą przy boku w tow ar^stw ie Jerzego Waszyng
tona jako “ojca” Stanów Zjednoczonych. W tjm
roku Pułaski znów wrócił na rysunek do koloro
wania tym razem przy boku Benjamina Frankllna; rysunek przedstawia ich spotkanie w Pary
żu w 1777 roku. Na odwrocie każdego rysunku
jest zwięzły życiorys danej osoby lub jak np. przy
ilustracji pierwszych polskich osadników - krót
ka łiistoria ich przybycia, założenie przez nich
huty szklanej oraz ich strajk w celu zdobycia
prawa do losow an ia.
Pomysłodawcą Miesiąca Polsko-Amerykań
skiego Dziedzictwa Jest p. Michael Blichasz, któ
ry w roku 1981 był prezesem Kongresu Polonii
Amerykańskiej w stanie Pensylwania. Obecnie
nadal stoi na czele Głównego Komitetu, którego
siedziba mieści się w:
PoUsh American Cultural Center Museum
308 W alnut Street
Ptiiladelpłila, PA 19106
TeL 215-922-1700
Adres internetowy: www.polishamericancenter.org
Pod ten adres należy kierować prośby o przy
słanie całej paczki informacji na temat Miesią
ca Dziedzictwa. Warto zapoznać się bliżej z pra
cą Komitetu i działalnością Polskiego Centrum
Kulturalnego (moje wolne tłumaczenie) w Fila
delfii i może w następnym roku pr^łączyć się
do organizowania Miesiąca Polskiego Dziedzic
twa w swojej miejscowości.

Ja k organizow ać obchody Miesiqca
Dziedzictwa Polsko-Am erykańskiego?
Sugestie Komitetu są bardzo zróżnicowane,
są różne sposoby zależnie od środowiska i środ
ków finansowych jakim i dysponujemy. Oto nie
które propozycje: w niższych klasach w szko
łach podstawowych można urządzać konkursy
kolorowania przygotowanych uprzednio rysun
ków lub konkursy rysunkowe związane z posta
cią historyczną lub hlstorycznjmi wydarzeniem;
w starszych klasach konkursy literackie na w y
brane tematy z literatury lub historii Polski 1Po
lonii; konkursy malarskie dla młodzieży; kon
certy, występy zespołów tanecznych i śpiewa
czych, rewie polonijnych talentów; msze święte
w polonijnych parafiach; przyznawanie odzna
czeń osobom zasłużonym dla polonijnego śro
dowiska połączone z u roc^stym i bankietami
(od wielu lat prałrtykowane przez Kongres na
stan lUinois); składanie wieńców i kwiatów pod
porrmlkami, np. pod pomnikiem Jagiełły w Par
ku Centralnym w Nowym Jorku, Kościuszki
i Kopernika w Chicago, Pułaskiego w W aszyng
tonie i Savannah; konkursy wiedzy o Polsce;
urządzanie wystaw w muzeach, bibliotekach,
bankach. W szkołach, na uniwersytetach, gdzie
są polscy uczniowie i studenci można zorgani
zować “Polski Dzień”, “Polski Tydzień” . Możliwo
ści jest mnóstwo...
To dla organizacji, instytucji i szkół. A ja k
może uczcić ten Miesiąc indywidualna osoba?
Może: poczytać ciekawą książkę z dziedziny hi
storii lub literatury, porozmawiać o niej w pra
cy; obejrzeć polski film; rozpocząć poszukiwarria genealogiczne swojej rodziny; wywiesić pol
ską flagę; brać udział w imprezach urządzanych
przez organizacje; włączyć się do pracy p r ^
przygotowaniu takich imprez; opowiedzieć swo
im dzieciom o babci, dziadku, swoim dzieciń
stwie w Polsce.
Pozostaje mi tyłko zachęcić wszystkich czy
telników GŁOSU NAUCZYCIELA do brania
udziału w Imprezach kulturalnych urządza
nych w czasie Miesiąca naszego dziedzictwa
i gdzie to możliwe zapraszać na nie swoich ame
rykańskich sąsiadów.
Helena Ziółkowska

LISTY DO REDAKCJI

Szanowna Redakcjo GŁOSU NAUCZYCIELA
Proszę przyjąć wyrazy uznania za wspaniałą
pracę i konstruktywną współpracę z polonijny
mi nauczycielami i szkołami języka polskiego.
Z poważaniem
Elżbieta Tumilowska
Nauczycielka Szkoły Języka Polskiego w Ster
ling Heights w stanie Michigan, 20 maja 2002

Droga Pani Heleno,
Składam serdeczne podziękowanie za prze
syłkę dwóch egzemplarzy GŁOSU NAUCZYCIE
LA Nr. 2, WIOSNA 2002.
Wydawnictwo Pańskie stanowi dla mnie cen
ną i wartościową kolekcję jako byłej długoletniej
nauczycielki z Polski.
Choć dziś przeszłam w tzw. „stan spoczyn
ku”, w dalszym ciągu żyję na codzień zagadnie
niami związanymi z kształceniem nowego poko
lenia Polonu ameiykańskiej.
Za pośrednictwem Pani, uprzejmie proszę
w Imieniu własnym oraz mojej przyjaciółki Ma
rianny B., która wraz ze mną uczestniczyła
w VII Zjeżdzle nauczycieli (choć sama nie jest
z zawodu pedagogiem) o przekazanie gorących
podziękowań za trud i pracę włożoną w przygo
towanie VII Zjazdu w Las Vegas: Pani Elżbiecie
Kawka, p. mgr Zbigniewowi Krowlcklemu z żo
ną Iwoną oraz wspaniałemu człowiekowi roku nazwanego przez p. Elę; „Człowiekiem z żelaza”
p. George Kielak.

WIADOMOŚCI Z ARIZONY
kim jest miastem hazardu, gdzie m iliony ludzi
traci cały swój majątek i honor... W takim mie
ście jest bardzo trudno nakłonić młodzież do
nauki, przecież nauka w ym aga pewnego wysił
ku umysłowego. Łatwiej natom iast Jest dzie
ciom grać na maszynach w Arcade, gdzie obraz-panorama błyskawicznie się zm ienia przeno
sząc go w świat czarów 1 pędzących na oślep po
jazdów.
A my rodzice 1 całe społeczeństwo pochodze
nia polskiego potrzebujemy przecież wykształ
coną Polonię, która w przyszłości będzie nie tyl
ko naszą przysłowiową „podporą życiową”, ale
również tymi, którzy pom ogą zapewnić clileb
i godziwe życie ludziom w kraju ich przodków.
Pamiętajmy, że dzieci to p r^ s z ło ś ć narodu!
Dlatego powinniśmy złożyć gorące podziękowa
nia wszystldm tym, k t ó r ^ podjęli się tak trud
nego zadania jakim jest w ychowanie i kształce
nie przyszłych pokoleń. Przytaczam słowa ze
„Wspomnień absolwentki”, cjrtuję: „Dziadkowie
wierzyli, że utrzymanie tożsam ości polskiej jest
rzeczą tak samo potrzebną i naturalną ja k od
dychanie... ” 1 my Polacy m usim y w to uwierzyć
i za wszelką cenę utrzjrmać naszą tożsamość
w tym wolnym kraju jakim je s t Ameryka.
Posyłam serdeczne pozdrowienia Pani oraz
całemu zespołowi redakcyjnem u GŁOSU NA
UCZYCIELA
Józefa Jarosz-Stanescu
Las Vegas, 20 sierpnia 2002

N A PUSTYN I M O Ż N A W ZRA STA Ć...

Katolicka Polska Szkoła im. Jana Pawła II
w Phoenix, w Arizonie, m a za sobą owocny drugi ju ż - rok swego Istnienia i nauczania. Był
to rok bogaty w wydarzenia i uroczystości, a za
razem w zaangażowanie dzieci szkolnych; czas
wydajnej pracy dla nich.
Rok szkolny 2001/2002 rozpoczęliśm y
z grupą 50 dzieci, która wkrótce pow lęks^ła się
do 52 uczniów. Podobnie ja k w pierwszym roku
zasadniczymi przedmiotami były: religia, j ę ^ k
polski, historia oraz tradycja 1 kultura Polski.
Dzieci bardzo chętnie przychodzą do szkoły, tę
sknią do każdej następnej soboty. Same w du
żej mierze tworzą historię naszej szkoły - a tak
że wzbogacają się wzajemnie.
Dzieci naszej szkoły uczestniczą żywo w ży
ciu parafii i lokalnej Polonii. Chętnie również
biorą udział w konkursach, akademiach, kon
certach i uroczystościach świątecmych. Szkoła
patronuje scholi [schola to grupa dziewcząt
i chłopców, która śpiewa podczas nabożeństwa
w kościele] dziecięcej Promyczki oraz zespołowi

Również wymienionym osobom pragnę zło
żyć głęboką wdzięczność za promień słońca pol
skości - za polską szkołę w Las Vegas
Las Vegas jest nie tylko, jak go pięknie opl
u j e pani Aleksandra Podhorodecka z Londynu
Cytuję: „bajecznym, kolorowym, migotającym
s^atłam i, pełnym ludzi, słońca, hałasu i e i ^
cji rmastem. U s Vegas często, a przede wszyst

A k ad e m ic z o k a zji Dnia Matki w maju 2 0 0 1 .
O d lew ej: Elżbieta K a w k a , Z b ig n ie w K ro w ick i i Edmund Osysko.

tanecznemu Krakowskie Gwiazdki, działające
mu wespół z młodzieżowym zespołem Polonez.
Każda uroczystość wzbogacona jest udziałem
dzieci naszej szkoły: trudno byłoby wyliczyć
wszystkie, sJe trzeba powiedzieć, że poziom
i przygotowanie przewyższa nasze pojęcie
0 możliwościach „małusmskich”. Dowodem te
go była Parada Młodych Talentów w marcu te
go roku. Dzieci nasze są dumne, że potrafią m ó
wić, pisać i czytać po polslm.
Współpraca pomiędzy domem każdego dziec
ka, szkołą i parafią, na której opieramy nasze
istnienie - daje wielkie szanse naszym dzie
ciom, a w obecnej rzeczywistości owoce, z któ
rych jesteśmy dumni.
Wychodząc naprzeciw potrzebom czasu Ka
tolicka Polska Szkoła im. Jana Pawła II otwiera
od nowego roku szkolnego 2002/2003 klasy na
poziomie licealnym, przygotowujące młodzież
do egzaminu komisyjnego. Program ten pozwo
li m łodzieży zdobywać dodatkowe kredyty
1 ubiegać się o przyjęcie i studiowanie na bar-

WIADOMOŚCI Z ARIZOW

WIADOMOŚCI Z MICHIGAN

Z M ICKIEW ICZEM W ROLI G ŁÓ W N EJ

W ystę p d zie cię ce g o zespołu
taneczneg o "Krakowskie
G w ia z d k i" p od czas Parady
M łod ych T alentó w . M a rze c 20 02.

Adam Mickiewicz to postać szczególnie droga
Szkoła może się poszczycić 30-letnią tradycją
sercom Polaków, i to zarówno tych mieszkają oraz pięknym dorobkiem jakim jest rzesza
cych w kraju, ja k i łych rozsianych po śwlecie. uczniów, o których chlubnie mówi się i pisze za
Jego twórczość krzepiła Polaków w trudnych sy równo w środowisku polonijnym ja k i amery
tuacjach dziejowych kraju, a ciało zagrzewała do kańskim. Polskie szkoły i polskie harcerstwo,
działania. Stał się przewodnikiem, niejako ido bo tego ruchu nie można pominąć mówiąc
lem używając języka współczesnych, bo ideały 0 wychowaniu młodych, to kuźnie kształcące
wieszcza są bliskie współczesnym. W myśl Ju 1wychowujące młode charaktery w polskim du
liana Przybosia - Dziedziczymy dzieło Adama chu. Innym celem, równie ważn 5mi i ściśle poMickiewicza Jako najcermiejsze dzieło narodowe, wiązanjmi z nauczaniem języka, jaki przyświeca
pochylamy się od dzieciństwa nad Jego księgami pracy każdego nauczyciela, to promowanie kra
i ustawicznie czerpiemy z nich piękno i otuchę.
ju pochodzenia i jego dorobku.
Mickiewicz to patron wielu uczelni, pr^bjrtSzkoła w Sterling Heights jest największą
ków kultury i szkół, w tym szkoły języka pol szkołą języka polskiego w stanie Michigan
skiego w Sterling Heights w stanie Michigan. z gronem oddanych sprawie nauczycieli, dobrze
Placówka ta, ucząca polskiego języka i polskiej pojmujących i Interpretujących zadania tako
kultury blisko 300 uczniów, działa przy polskiej wej placówki. Na przestrzeni tych 30 lat kifkaparafii Matki Boskiej Częstochowskiej, a kon krotnie zmieniał się skład grona nauc^clelskiekretnie przy Ośrodku Księży Chrystusowców, go, następowała naturalna rotacja, ale znako
a więc misji duszpasterskiej utworzonej specjal mita ich większość to nauczyciele z dłuższym
stażem. Wielu zostało wyróżnionych medalami
nie dla pracy wśród Polonii.

b połkonie w szystkich d z ie ci ze
sw . M iko łajem w sali p a ra fia ln ej,
p rzyg o to w an e p rz e z szkołę.
G ru d zie ń 2 0 0 1 .

dziej renomowanych uczelniach w USA. Otwie
ra też możliwości studiowania w kraju oiczvprzyszłości.

Jest to bardzo obiecujący program, zwłaszcza
obecrue, gdy zauważamy, że młodzież polska
do zdobywama wyższego wykształcenia
Dobiy przykład pociąga; coraz więcej mło
dzieży polskiej otrzymuje pełne stypendia i w y

kazuje wysoki poziom skrystalizowanych zain
teresowań i talentów. Przeto nie szczędźmy cza
su, pomocy i funduszy na tak wspaniałe
i wzniosłe cele.
Anna Zubek
Była nauczycielka Katolickiej Polskiej
Szkoły im. Jana Pawła II w Phoenix
maj 2002

G ro n o p ed ag og iczne
Szko ły Ję z y k a Polskiego
im. A . M ick ie w icza
V Sterling Hts., M ichigan.

WIADOMOŚCI Z WICHIQAN

Uczniowie klasy licealnej prezentujq lirykę mitosnq Adam a M ickiew icza

Inscenizacjo powiastki "Rękaw iczka".
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Komisji Edukacji Narodowej. A zatem nietrud
no wyobrazić sobie efektywność pracy szkoły,
w której uczyli i uczą nauczyciele posiadający
medale. Wszystkich, i tych odznaczonych z dłu
goletnim stażem i tych, bez medalu z krótszym
stażem cechuje inwencja i zaangażowanie. Czy
telnikom GŁOSU NAUCZYCIELA nie trzeba
omawiać trudu pracy, cotygodniowych (w nie
których szkołach codziennych) problemów
1 trudności. Trudności powodowanych brakiem
odpowiednich podręczników i opracowań do
nauki języka, czy chociażby, zdawać by się mo
gło, prozaicznych plakatów czy ilustracji ukazu
jących piękno Polski. Kreda, tablica i Elemen
tarz z nieco ju ż archaicznym językiem i infantyl
nymi czytankami, to naprawdę za mało, aby za
interesować ucznia w dobie Internetu. Ale pro
blem podręczników i pomocy dydaktycznych, to
temat na Inny artykuł.
Inspiracją niniejszego artykułu jest specjalna
akademia zwana Wieczornicą Mickiewiczow
ską, jako że lekcja to, poza nauczaniem języka,
również kształtowanie pozytywnych wyobrażeń
o Polsce i polskiej kulturze w klimacie szacun
ku. Wieczornica Mickiewiczowska, jedna z wie
lu uroczystości, została zapoczątkowana 10 lat

In scenizocja utworu
"N a jp ię k n ie jsz a książko "
Stan isław a W a s y le w ic z a .
Przy stoliku sam pan M ick iew icz.

O d lew ej: Halina Derlik i G ra ży n o Sondei - koordynotorki
"W ieczo rn icy M ickiew iczow skiej"
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temu i stała się tradycją szkoły. Odbywa się co
dwa lata, a więc w tym roku, 17 lutego 2002,
odbyła się już po raz piąty. Około 30 uczniów,
głównie z klas starszych, co jest zrozumiałe
z uwagi na niełatwy język i tematykę utworów
Mickiewicza, dało popis swych umiejętności ak
torskich i opanowania języka polskiego oraz
przystosowania do uczestnictwa w polsldej kul
turze dla polskiego widza. A naleĄf pamiętać, że
polski odbiorca wychowany na twórczości Mic
kiewicza, potrafi ocenić nie tylko opanowanie
roU przez artystę, ale również całość dobranego
programu. Gromkie brawa i pochwały w kulu
arach dowiodły, że akademia wypadła raz jesz
cze doskonale. Różnorodność i bogactwo twór
czości naszego wieszcza są niemal kopalnią ma
teriału na długie lata, na wiele jeszcze wieczor
nic. Bo i prawdę mówiąc, każda wieczornica jest
podobna, a jednak inna. Inne utwoiy i inne in
scenizacje nadają uroczystości nowych barw,
wywierają nowe wrażenia. Zmieniają się koor
dynatorzy wieczornic, ale w przygotowanie za
angażowani są niemal wszyscy nauczyciele
i wszyscy jednakowo przeżywają występy swo
ich podopiecznych.

Od trzech lat pracuję w tej szkole i, bez cienia
kokieterii, poczj^uję sobie to za zaszcz}^. Cieszę
się, że dane mi było znaleźć się w tak wspania
łym gronie. W każdym roku szkolnym mam okag ę bliżej poznać pracę szkoły i ogromne zaanga
żowanie nauczycieli, ich en tu gazm i niezłomność, determinację i wiarę, a przede wszystkim
pracowitość. Te właśnie cechy polonijnego na
uczyciela, p r ^ współpracy rodziców i duchow
nych, dają nam chwile wzruszeń, spotkań w niecodziermej scenerii i polskiej atmosferze.
Z kolei polonijna młodzież, która Jest zdokia
i pracowita, ma szansę pogłębiać wiedzę, uczyć
się zachowania na uroczystościach oraz zapre
zentowania swojej pracy i umiejętności przed
większym audytorium, niż rodzina czy grono ró
wieśników. Ci młodzi stają się elitarną grupą te
go kraju.
Za konklugę powyższego artykułu niech po
służy myśl ks. Krasickiego: Ten tylko pojął do
brze. co to znaczy życie, kto obow iązki swoje
pełni należycie.
Tekst i zdjęcia - Elżbieta Tumiiowska
Nauczycielka Szkoły Języka Polskiego
w Sterling Heights w stanie Michigan
20 maja 2002

Polonez o d tań czo n y w strojach
epo ko w ych sp o w o d o w a ł, ż e całość
w y p a d ła spektakularnie.

TYLE Z A D A Ń DO W Y K O N A N IA ...
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Tym razem kwartalne zebranie Centrali Pol
skich Szkół Dokształcających w Ameryce odby
ło się 24 lutego 2002 w gościimych progach ko
ścioła Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy
Queens, a jego gospodarzami byU ks. proboszcz
Piotr Żendzian i dyrektor Szkoły Języka 1Kultu
ry Polskiej im. Jana Pawła 11, Waldemar Rakowicz.
Porządek obrad, z którym zapoznał zebra
nych prezes CPSD Jan Woźniak, obejmował kil
ka zasadniczych zagadnień istotnych dla oświa
ty polonijnej w bieżącym rolm szkolnym. Wśród
tych zaplanowanych do realizacji w najbliższym
czasie, o czjmi poinformowała sekretarz organizacj^ny Centrali, Maria Zielińska, znalazło się
zadanie pr^gotow ania młodzieży do finałowego
konkursu o Ignacym Paderewskim w terminie
do 20 kwietnia 2002; temat pracy konkursowej
brzmi: O Ignacym Paderewskim, polskim komp o ^ o r z e i poUtyku, mówiono: „Służył Ojczyź
nie i sztuce”. Uzasadnij, dlaczego. Uczestnictwo
w konkursie zobowiązuje uczniów do napisania
monografii o życiu i działalności tego wybitnego
Polaka.
Na 12 m aja 2002 zaplanowano w Amerykań
skiej Częstochowie, PA, obchody „Dnia Polskiej
Szkoły” pod hasłem „Piękno tańca 1 piosenki
polskiej”, a każda biorąca w nich udział placów
ka oświatowa ze względów organizacyjnych bę
dzie miała do d ysp o ^ cji nie więcej niż 8 minut
i będzie m o ^ a zaprezentować tylko Jeden taniec
bądź Jedną piosenkę. „Nie będzie to bowiem
prezentacja dorobku szkół. Jak było dotychczas,
lecz raczej wspólna zabawa, wspólne widowi
sko” - powiedziała zebrćtnym sekretarz Centrali
Barbara Chętnik.
Prezes Centrali Jan Woźniak zaapelował do
szkół, aby w maju, wzorem takich placówek
z Passaic, Jak Polska Szkoła Dokształcająca im.
Adam a Mickiewicza i wtórująca jej Polska Szko
ła Dokształcająca im. Gen. Kazimierza Puła
skiego, aktywnie włączyły się do obchodów Mie

siąca Oświaty Polonijnej, inicjując spotkania
z ludźmi pióra, organizując wystawy propagują
ce polonijne czasopisma bądź prezentujące cie
kawe artykuły prasowe z życia Polonii.
Dalsza część zebrania upłynęła na rozważa
niach dotyczących VII Zjazdu Nauczycieli Polo
nijnych i Komitetów Rodzicielskich, k tó iy pla
nowany jest w dniach 24-27 maja 2002 na te
renie Uniwersytetu Nevada w Las Vegas. Jest to
nlewątpUwie największa impreza oświatowa
w tym rolcu szkolnym, której przygotowaniem
pod względem merytoiycznym i formalnym zaj
mują się Komisja Oświatowa Kongresu Polonii
Amerykańskiej oraz Centrum Polonii Am eiykańskiej w Las Vegas p r ^ współpracy następu
jących organizacji: Centrali Polskich Szkół Do
kształcających w Ameryce, Zrzeszenia Nauczy
cieli Polskich w Chicago, Forum Nauczycieli Po
lonijnych Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjed
noczonych w Kalifomii, Stowarzyszenia Na
uczycielstwa Polskiego w Detroit.
Jak powiedziała zebranym wizytator Centra
li Halina Osysko, VII zjazd zachowa program
„warsztatów metodycznych”, lecz będzie ich nie
co mniej niż na poprzednich gazdach, co po
zwoli uczestnikom na w ię k s ^ udział w dysltusji. Przewidziane są także krótsze niż w latach
u b ie ^ c h , bo tylko 20-minutowe lekcje pokazo
we oraz proponowane są tzw. panele tematycz
ne, Jako nowa forma pracy gazdu. Grupa pro
gramowa przewiduje też wymianę poglądów na
temat dziejowej roU Tadeusza Kościuszki i Kazi
mierza Pułaskiego w życiu obu narodów: pol
skiego i amerykańskiego oraz uważa za ko
nieczne włączenie kOku godzin dyskusji doty
czącej wykorzystania intemetu Jako źródła in
formacji o Polsce 1 Polonii. „VII zjazd - Jak
stwierdził w konklugl dr Edmund Osysko - po
zwoli więc przedyskutować najistotniejsze spra
wy, przed Jakimi stoi szkolrrictwo polonijne na
początku XXI wieku”.
Barbara Szenk
13 marca 2002
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ŚW IĘCONE U JUBILATKI

W sobotę szóstego kwietnia 2002 r. audyto
rium Szkoły św. Izydora przybrało świąteczny
wygląd. Długie stoły polayto białymi obrusami

Po smacznym śniadaniu uczniow ie pod kie
rownictwem nauczycieli rozpoczęli g iy i zaba
wy z pisankami: chowanie, szukanie jajek na
boisku szkolnym, gry w w orkach, noszenie jaj
w łyżce, tarzanie na pochylni i inne gry i zaba
wy.

W tym samym czasie rodzice i goście spę
dzają czas siedząc przy stołach i prowadząc
i ustawiono na nich półmisłd i talerze z pokro ciekawe rozmowy. Po tradycj^nej dwugodzin
joną kiełbasą, połówkami gotowanych jaj. Nie nej zabawie wielkanocnej rozbaw ieni ucznio
zabrakło kraszanek, sałatek, chrzanu, baran wie wrócili do audytorium , gdzie posilili się
ków z masła, galaretek, ciast, ciastek, wśród jeszcze raz sm akołykami, ciesząc się też z wy
któiych łcrólowaly sporej wielkości, z drożdżo- granych jaj, które zabrali ze sobą do domów.
Oczywiście, większość polskich szkół w Sta
wego ciasta, baranki o pachnącej kokosowymi
wiórkami sierści. Nie zabrakło też zieleniejące nach Zjednoczonych u rządza święcone śnia
go owsa w doniczkach, pięknie dekorującego danie, ale my w Rlverhead n a Long Island or
ganizowaliśmy je po raz trzydziesty - tyle bo
zastawę.
wiem
lat „stuka” w tym roku Polskiej Szkole
Uczniom, przyjaciołom szkoły, gościom
im.
Św.
M aksymiliana M arii Kolbe w nasz}™
i oczywiście nauczycielkom ślinka ciekła na
miasteczku Rlverhead.
widok tylu przysmaków. O godzinie 11:30 ra
no ksiądz prałat Jan Mirecki, proboszcz ko
Wiesława Mroczek-Kamińska
Nauczycielka Polskiej Szkoły Dokształcającej
ścioła św. Izydora w Rlverhead, poświęcił po
im. św. Maksymiliana Kolbe przy parafii
karmy i zasiedliśmy do stołów, aby spożyć
św. Izydora w Rlverhead, New York
śniadanie wielkanocne.
1 maja 2002

N A SZ A S Z K O ŁA
St. Stanislaus Kostka Polish School
10 Lanza Avenue
Garfield, NJ 07026
Szkoła J ę ^ k a i Kultury Polskiej Im. Św. Sta
nisława Kostki w Garfield, New Jersey, powsta
ła we wrześniu 1994 roku z inicjatywy polskich
pedagogów. W roku szkolnym 2001/2002 - ję 
zyka, kultury polskiej, historii i geografii uczyło
18 nauczycieli i trzech nauczycieli od muzyki,
tańca oraz plastyki.

Tradycje naszej szkoły
Uczestnlc^rmy w wielu uroczystościach pol
skiej grupy etnicznej. Organizujemy spotkania
dzieci 1 młodzieży szkolnej na zajęciach lekcyj
nych oraz uroczystościach szkolnych: Dzień
Nauczyciela, Święto Niepodległości Polski, Cho
inka Szkolna, Bal Karnawałowy 1 Dzień Matki.
W prow adziliśm y piękny wloserm y zwyczaj
Dzień Otwartej Polskiej Szkoły połączony z pa
sowaniem pierwszoklasistów. Treść jest prosta
„Będę się uczył języka polskiego oraz szanował
kulturę polską”.

Klaso 2002

Św ięcone, 6 kwietnia 2 0 0 2 . K ., proboszcz Mirecki
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święci pokarmy.

W ychowawca klasy: Żak, Lucyna.
Po ośmiu latach nauM kończ 5Tny Polską
Szkołę im. Św. Stanisława Kostki w Garfield.
Dotarliśmy do końca w grupie 20 osób. Nasza
klasa składa się z 11 dziewcząt i 9 chłopców:
Magdalena Błaszczęc
Daniel Bąk
Justyna Cierpisz
Szymon Butryn
Barbcira Gawlik
Mark Janusz
Justyna Kwaśnik
Adam Kowalczyk
Iwona Leja
Patiyk Luboch
Nicole Sobiepan
Adam Paź

Agnieszka Stój
Janusz Pustkowskl
Magdalena lyrpień
Krzysztof Serafin
Judyta Wątek
Peter Swolek
Natalia Wołoszyn
Kornelia Znak
W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
oraz Komitetu Rodzicielskiego żegnamy absol
wentów Szkoły J ę ^ k a i Kultuiy Polskiej w Gar
field, New Jersey. Mamy nadzieję, że zdobyta
wiedza pozwoli Wam kultywować tradycje pol
skie, nie tylko w Waszym życiu osobistym, ale
również w wieloetnicznym społeczeństwie ame
rykańskim. Poprzez zachowanie takiej postawy
będziecie wjrpełnlać jedno z najistotniejszych
zadań Polonii.
Gratulujemy!

Mówiq absolwenci i ich rodzice.
Jiist3ma Cierpisz: To były dobre lata, które
pozwoliły ml kształtować mój język 1 samą sie
bie. Dziękuję nauczycielom i rodzicom, że mi
w tym pomogli.
Rodzice; Jesteśmy Polakami 1 chcemy, by
nasze dzieci mówiły, pisały i czytały po polsku.
To napewno będzie im pomocne w życiu. Życzy
my córce Justynie dużo siikcesów 1 m am y na
dzieję, że ona też zadba o polską edukację swo
ich dzieci.
Judyta Wątek: Chciałabym podziękować
moim rodzicom, że wysłali mnie do Polskiej
Szkoły, która uświadomiła mi, czym jest dla
mnie moja ojczyzna. Za to właśnie dziękuję im
i nauc^cielom .
Rodzice: Postanowiliśmy wysłać córkę do
polskiej szkoły, żeby znała historię 1 kulturę
swego kraju i nie zapomniała, skąd pochodzi.
Życzymy jej spełnienia marzeń i wielu osiągnięć
na tej amerykańskiej ziemi.
Natalia Wrfoszyn: Dziękuję rodzicom i na
uczycielom Polskiej Szkoły, miałam jedyną okagę
nauczyć się czegoś o Polsce 1 dziękuję im za to!
Rodzice: Wysłaliśmy naszą córkę do Polskiej
Szkoły, żeby poznała polski j ę ^ k 1 historię na
13

szej ojczyzny. Mamy nadzieję, że nigdy nie zapo
mni języka swoich przodków.
Daniel Bąk: Chciałbym podziękować moim
rodzicom 1 nauczycielom, którzy w czasie
ośmioletniej pracy kształtowali mój język, prze
kazali kulturę 1 tradycje ojczystego kraju.
Rodzice: Szkoła, nauka języka i kultury pol
skiej to główne nasze założenia wychowawcze.
Chcielibyśmy, aby nasz syn zawsze pamiętał
skąd, się wywodzą jego korzenie i przekazywał
je następnym pokoleniom. Życzymy mu dal
szych sukcesów w nauce.
Klasa 2002: Dokładnie połowa z nas urodzi
ła się już poza granicami Polski, ale dzięki ro
dzicom 1 nauczycielom zachowaliśmy polski ję 
zyk 1 pamiętamy o polskich korzeniach. Wszy
scy postaramy się zachować naszą polskość
i przekazać ją naszym dzieciom.

łłallna Cechowska - mrizyka
Anna Guzik - pomoc nauc 2yclela
Marta Guzik
Joanna Janik
Małgorzata Niepokój-Laszczka
Małgorzata Polus
Halina I ^ t e l - wicedyrektorka
Ewa Sadowska-Chętnik - dyrektorka
Halina Sibik - plastyka
Krystyna Siedlecka
Emilia Sowa
Natalia Stobierska
Joanna Synlec
Zofia Szczęch
Elżbieta Tęcza-Ilasica - muzyka
Bogumiła Tomczyk
Małgorzata Tyszko - pom oc nauczyciela
Lucjma Żak

Nasi nauczyciele
Jolanta Bąk
Jadwiga Callahan

JEST TA K A SZK O ŁA ..

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Szkoły
im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ
Maj 2002

Ta szkoła na pozór nie różni się od wielu in
nych polskich sobotnich szkół dokształcają
cych, jalde działają w Stanach Zjednoczonych.
Na codzleń boiyka się z podobnjrmi problema
mi, realizuje podobny program dydaktycznowychowawczy, ma podobną strulrturę organiza
cyjną. Jest jednak coś, co Ją wyróżnia - jako
jedna z p ierw s^ch , jeśU nie jedyna w Ameryce,
posiada... pracownię komputerową.
Pierwsze zapiski o szkole pojawiły się przed
siedmioma laty w 1995 roku w lygodnlowych
wiadomościach parafialnych kościoła św. Sta
nisława Kostki na Staten Island. Zapiski były
skrorrme, bo nie mogły być wówczas inne. Tę
szkołę tworzyło bowiem trzynaścioro dzieci
chętnych do poznania historii, kultury i języka
swoich przodków. Zróżnicowana pod względem
wieku, znajomości języka mówionego i pisanego
oraz dojrzałości szkolnej grupa uczniów stano
wiła z konieczności jeden oddział klasowy. Nie
łatwą więc rolę miał do spełnienia nauczyciel
1wychowawca tej klasy, gdyż talaej sytuacji nie
przewidywały podręczniki teorii nauczania i wy
chowania obowiązujące na polskich uczelniach
pedagogicznych. Na prośbę ks. Józefa Tokar
czyka, ówczesnego wikarego parafu na Staten
Island, tego trudnego zadania podjęła się mgr
Ewa W iśniewska, z czteroletnim stażem
w szkolnictwie, n au c^cielka z Polski, przybyła
rok wcześniej do Stanów Zjednoczonych.

Trudny rok
„Był to bardzo trudny rok - wspomina po
czątki pracy Ewa Wiśniewska, dzisiaj dyrektor
szkoły. - Byłam bliska załamania. Nie widzia
łam efektów swojej pracy. Sądziłam, iż dzieci
pochodzące z polskich rodzin, siłą rzeczy muszą
dobrze mówić po polsku. Kiedy okazało się, że
jest Inaczej, było to dla mnie wielkim zaskocze
niem. Niełatwo było prowadzić lekcje z klasą,
gdzie obok dziecka bez trudności porozumiewa
jącego po polsku znajdowało się takie, które

w ogóle nie znało języka ojczystego, a przy tym
była między nimi różnica wieku rzędu kilku lat.
Doświadczenie wyniesione z kraju na niewiele
się zdało. Trzeba było zaczynać od zera. Szkoły
polonijne potrzebowały i potrzebują Slłaczek” .
To, że zdecydowała się kontynuować pracę
w tej placówce również w następnjnn roku, by
ło wyłącznie zasługą rodziców, którzy dodawali
jej otuchy, służyli pomocą, przekonywali, ż e je s t
dzieciom potrzebna. Na zajęcia zapisało się
wówczas ponad trzydziestu uczniów, co pozwo
liło zatrudnić drugiego nauczyciela, Michała
Kolecklego.
Dzisiaj polska szkoła, której nadano imię Ja
na Pawła II, Uczy sobie około siedemdziesięciu
wychowanków, podzielonych na cztery grupy
programowe. I tak wychowawcą grupy I - licząc
w kolejności od najmłodszej do najstarszej jest Małgorzata Dąbrowska, grupy II - wspo
mniana wcześniej Ewa Wiśniewska, grupy III Maria lyrycz, a ostatnią - najstarszą - opieku
je się Agnieszka Wała. Lekcje rellgii, na które
chętnie przychodzą nawet dzieci uczące się na
codzleń w szkołach katolickich, prowadzi Ewa
Sikorska. Pani E>wa podbiła ich serca grą na gi
tarze i śpiewem. Ktoś, kto przypadkiem odwie
dzi tę szkołę, przechodząc obok salki usytuowa
nej w bocznym skrzydle kościoła, usłyszy za
pewne harmonię dziecięcych głosów połączo
nych wspólnym śpiewaniem pieśni religijnych.
Może być wówczas pewien, że w klasie obok
dzieci poznają dogmaty wiary.
W niewielkim pomieszczeniu, tuż obok b i
blioteki i wypożyczalni kaset video z polskimi
filmami, znajduje się... pracownia komputero
wa. Polska szkoła zawdzięcza jej powstanie
księdzu Markowi Suchockiemu, obecnemu pro
boszczowi kościoła św. Stanisława Kostki, któly w znany tylko sobie sposób uzyskał na ten
cel od władz miasta pieniądze, pochodzące
z funduszu na rzecz rozwoju kultury i oświaty
poszczególnych grup etnicznych. Pracownia
wyposażona jest w pięć komputerów podłączo
nych do komputera głównego oraz w profesjo
nalną drukarkę ze skanerem 1 faksem. Wszyst
kie komputery posiadają jednakowe oprogra
mowanie, na które składają się dyskietki z pro
15

D zieci w p ra co w n i kom puterowej.

N A B IW A K U JA K U M AM Y

gramami edukacyjnymi 1 graficznymi. Można
też kor^stać z Internetu za pomocą szybkich
łączy kablowych.

Dzieci bardzo lubiq zajęcia
w pracowni komputerowej.
Rekompensuje im ona zapewne brak osob
nych sal lekcyjnych w szkole, jako że wszystkie
przedmioty, z wyjątkiem katechezy i zajęć kom
puterowych właśnie, odbywają się w audytonum kościoła, gdzie poszczególne zespoły kla
sowe są oddzielone od siebie jedynie imitujący
mi ścianki działowe przepierzeniami. Jest to
niezwykle uciążliwe, ale na rozwiązanie tego
problemu szkoła jeszcze musi poczekać.
Z nauczycielem Informatyki, Arturem Walą
uczniowie poszczególnych klas spotykają sie
raz w miesiącu. Najmłodsi zapoznają się wów
czas z obsługą komputera, tworzą rysunki któ
re następnie wypełniają kolorami i podpisują
w języku polskim, utrwalają znajomość alfabe
tu 1 hczb korzystając z programów edukacvinych, starsi - surflijąc po Internecie, gromadzą
wiadomości z historii 1 geografii Polski.
Pracownia komputerowa, która Uczy sobie
prawie trzy lata, jest niewątpliwie dumą tej plaTe

—

cówki. Wystarczy wspomnieć, iż Jest to jedna
z pierwszych, jeśli nie Jedyma, pracownia tego
typu w polskiej szkole dokształcającej. A by za
poznać się z zasadami Jej działania, na począt
ku marca 2002 szkołę odwiedzili; przewodni
czący Komisji Oświatowej KPA dr Edmund Osysko 1Jego żona, Halina Osysko, wizytator Cen
trali Polskich Szkół Dokształcających w Amery
ce. W efekcie tej wizyty uczniowie najstarszej
klasy pr^gotow u ją się do lekcji o Tadeuszu Ko
ściuszce i Kazimierzu Pułaskim, z wykorzysta
niem Informacji, Jakie o tych wleUdch Polakach
umieszczone są na stronach www. Nagranie tej
lekcji, utrwalonej na kasecie video, zostanie za
prezentowane pod koniec m aja na V II ZJeżdzie
Nauczycieli Polonijnych i Kom itetów Rodziciel
skich w Las Vegas i będzie ono zapewne wstę
pem do dyskusji na tem at roU intem etu we
współczesnej dydaktyce. Należy w ięc się spo
dziewać, iż o Polskiej Szkole im. Jana Pawła II
na Staten Island - tej wyjątkowej w szkolnictwie
polonijnym placówce, która posiada własną
pracownię komputerową i korzysta z intemetu
w ramach zajęć programowych - będzie się wie
le mówiło.
Barbara Szenk
Rzecznik prasowy Centrali
20 maja 2002

W prawdzie Polska Szkoła Dokształcająca
im. św. Józefa w Poughkeepsie, NY, zamknęła
swoje podwoje na początku czerwca, to Jednak
rok szkolny zakorlczył ostatecznie dwutygo
dniowy biw ak pod namiotami, zorganizowany
w wigilię sobótkowej nocy. A ponieważ wedle
dawnego prasłowiariskiego obyczaju ta naj
krótsza noc w roku była porą harców i zabaw,
nie m ogło ich też zabraknąć na obozie szkolnej
dziatwy.
O godzinie 2:00 po południu, w sobotę, na
polance Polonia Park rozpoczęła się obozowa
krzątanina. Zjeżdżali powoli amatorzy wypoczymku pod namiotami: dzieci z polskiej szko
ły, ich rodzice, a nierzadko - dziadkowie. Jed
ni znosili sprzęt, inni rozbijali namioty. Jeszcze
m nl pracowali w kuchni. W śród nich królowa

ła wszechobecna dyrektorka szkoły W aleria
Sagan. Oceniała wszelkie działania fachowym
okiem, doradzała, a kiedy było trzeba, zakasy
wała rękawy i zabierała się do pracy. Równo
miernie rozbrzmiewały dwa Języki: szeleszczą
ca polszczyzna 1 zdecydowanie śpiewniejszy,
aczkolwiek bardziej gardłowy - angielski.
„Nasi uczniowie urodzeni w Stanach Zjed
noczonych należą przeważnie do trzeciego po
kolenia Polaków - powiedziała W aleria Sagan.
Większość z nich mówi po polsku bardzo sła
bo, bądź nie mówi w ogóle. Języka polskiego
uczą się najczęściej od dziadków, gdyż urodzi
li się z małżeństw mieszanych, a w domach
dominuje angielski. Dlatego też w szkole prze
ważają klasy z podstawowym poziomem na
uczania języka polskiego” .

z

trzydzlestodwuosobowej grupy uczniów

tylko kilkoro nie dojechało na biwak. W sumie,
wraz z rodzicami i dziadkami, na polankę
przybyło około siedemdziesięciu osób. Biwak
rozpoczął się oczjwiście szkolnym akcentem.
Wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczeń
Sebastian Nieć otrzymał list gratulacyjny pod

Chłopcy zwijali się ja k w ukrople pragnąc
wyrwać wianki powierzone w artkiem u nurto
wi. A chór głosów śpiewał;
„Przybądź do mnie,
dam cl kwiat paproci” .

Dziewczęta z zaciekawieniem przyglądały się
tej scenie, ly m , których w ianek zatonął, lub
sława Grudzińskiego. List ten uroczyście wrę
nie został schwytany, nie pozostało nic innego,
czył mu prezes Centrali Polskich Szkół Do
jak pogodzić się z faktem, iż n a zamążpójście
kształcających Jan Woźniak, ale zanim to na
muszą jeszcze poczekać.
stąpiło, zebrani odśpiewali dwa hymny: polski
i amerykański.
pisany przez ambasadora RP w USA Przemy

Później obozowicze mogU się oddać ulubio

P rzy ognisku

nym zajęciom. Chłopcy wędkowali w asyście
tatusiów, dziewczęta w towarzystwie mam
i nauczycielki Marioli Kozioł wybierały ze sto
su wormych ziół kwiaty bylicy, koniczyny, ru
mianków, a potem wyplatały z nich wianki.
Gromadka najmłodszych dzieci z dyrektorką
Walerią Sagan, nauczycielką Anną Kołodziej
ską i kilkoma mamami w iście rodzinnej at
mosferze bawiły się w kółku.

W kręgu prastarej tradycji
w romantycznej scenerii, nad wartkim po
tokiem Wappinger Creek przecinającym pa
górkowaty teren, rozegrał się kolejny rozdział
biwakowego scenariusza. Najpierw jednak Ma
riola Kozioł opowiedziała dzieciom o prasło
wiańskiej sobótkowej tradycji, o puszczaniu
wianków na wodę, o niezwykłej mocy kwiatu
paproci.
Dziewczęta z wiankami na głowie zgroma
dziły się na wzgórzu, nieopodal brzegu gdzie
rzeka płynęła wartko, chłopcy zaś zbiegli w do
linę, gdzie wody strumienia płyną leniwie i roz
lewają się szeroko. Tutaj czekali na swój lup”
Dziewczęta tym czasem rzuciły wianki do wody, a ktoś z liumu zanucił:
„Oj, czego płaczesz moja dziewczyno?
ach, cóż ci za niedola? "
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Zanim rozpalono ognisko, dzieciarnia wzię
ła udział w wyścigach w w orkach. W chwilę
później wszyscy usiedli w okół ognia. Jeden
z uczniów grał na akordeonie. Przy rzewnej
muzyce śpiewali dorośli i dzieci.
„Tradycją naszej szkoły - pow iedziała na
uczycielka i jednocześnie księgow a szkoły Ire
na Kunicka - są wspólne w ystępy. Czy to pod
czas jasełek, czy innej okazji, w program ie bio
rą udział nie tylko dzieci, lecz także rodzice
i dziadkowie. Dzieci się w ów czas cieszą, że nie
tylko one muszą się uczyć tekstu na pamięć”.
„w tej szkole - dodał Zenon Kunicki - w s ^ scy pracują społecznie. Nikt za sw oją pracę nie
otrzymuje nawet dolara. Cl, którzy mieszkają
poza Pougkeepsie, pokryw ają n aw et koszty do
jazdów z własnej kieszeni. S3rmboliczne opłaty
za szkołę wprowadzono dopiero w tym roku.
Aby zdobyć pieniądze na podręczniki szkolne,
na nagrody dla dzieci i Inne potrzeby, organi
zujemy zabawy. W szyscy staram y się, ja k mo
żemy, aby zrobić coś dla Polonii, dla naszych
dzieci. A motorem tych działań je s t dyrektorka
szkoły W aleria Sagan”.
Około północy plac w okół ogniska opusto
szał. Niektórzy opuścili go w cześniej, być mo
że w poszukiwaniu kwiatu paproci... Pozostali
udali się do namiotów. Ngizajutrz czeksił ich
kolejny, pełen atrakcji dzień.
Barbara Szenk
n o w y d zien n ik , 9 lipca 2002

4 0 LAT W SŁUŻBIE KO ŚCIO ŁA
JUBILEUSZ KSIĘDZA BRONISŁAWA WIELGUSA Z LINDEN, NEW JERSEY
z racji niecodziennego wydarzenia w koście
le św. Teresy w Linden, NJ, zgromadziło się
w niedzielę 16 czerwca 2002 wielu parafian, za
proszonych gości, duchownych oraz dostojni
ków kościelnych. Była ku temu podwójna oka2ja. W dniu, wypełnionym liturgią w intencji
wszystldch ojców, obchodzono jeszcze Jedną
uroczystość - 40 rocznicę święceń kapłańslach
proboszcza tej parafii, ks. prałata Bronisława
Wlelgusa.
Punłrtualnie o godz. 3:00 po południu rozpo
częła się koncelebrowana przez jubilata, wraz
z czterdziestoma kapłanami, msza dzlękczyima,
w której uczestniczyli między mnjrml: Paweł
Butkoskl, biskup w Metuchen, NJ; biskup po
mocniczy arcłiidiecegi w Newarku, Dominik
Macaroni oraz ojciec Lucjusz Tyrasmski, pro
wincjał ojców paulinów w Amerykańskiej Czę
stochowie, PA. Homilię wygłosił ks. K r^ szto f
Bugno, salwatorianin, proboszcz Blessed Sa
crament Parish w Gaiy, Indiana. Młody, ale
bardzo ambitny zespół młodzieżowy z miejsco
wego kościoła, prezentujący muzykę sakralną,
uświetnił uroczystość znakomitym występem.
Mniej oficjalny charakter miało spotkanie
przy obiedzie w audytorium kościoła, gdzie ze
brami mleU oka^ę z ło ^ ć Jubilatowi gratulacje.
Kolejka składających życzenia była długa,
a znaleźli się w niej nie tylko zwierzcłmicy ko
ścioła, księża, siostry służebniczki i parafianie,
ale także cl, z któiym l ks. Bronisław Wielgus
przez lata współpracował jako kapelan. Wśród
nich byU przedstawiciele dawnego Koła Mło
dzieży Polskiej 1 Polskiego Klubu Uniwersytec
kiego w New Jersey oraz reprezentanci Centrali
Polskich Szkół Dokształcających z prezesem
Janem Woźniciklem, który powiedział: „Szkoła
i dzieci były zawsze blisko księdza w Polsce. Tu
taj też nie stało się Inaczej”. Barbara Chętrdk,
sekretarz wykonawczy Centrali podkreśliła, iż
ks. Bronisław Wielgus wyrażał i ciągle wyraża
żywe zainteresowanie osiągnięciami szkolnic

twa polonijnego, uczestniczy we w s^ stk ich ze
braniach Centrali i organizowanych przez nią
Imprezach mięcbyszkołnych, a w Amerykań-

K$. Bronisław W ielgus od p raw ia jubileuszow ą m szę św ięłg.

Skłodonie życzeń Jubilatow i. O d lew ej: B arb ara Sadowsko-Chęłnik,
Jan W o ź n ia k I ks. Bronisław W ielgu s.
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sklej Częstochowie, gdzie co roku odbywa się płańskie z pracą na stanowisku dyrektora Pol
przegląd dorobku polskich szkól, Jest jednym skiej Szkoły Dokształcającej im. ks. Piotra
z najwierniejszych widzów, któiy nie opuszcza Skargi działającej przy parafii w Elizabeth,
występu żadnej szkoły i żadnego dziecka.
a kiedy w 1988 roku objął probostwo w parafii
Ksiądz Bronisław Wielgus jest postacią zna Matki Bożej Częstochowskiej w Harrison, został
ną ze swej działalności w środowisku polonij -1 jest nim do dzisiaj - kapelanem Centrali Pol
nym, gdyż od niemal 25 lat pełni wśród Polonii skich Szkół Dokształcających w Am eiyce. W la
swą kapłańską posługę. Do Stanów Zjednoczo tach 1992 - 1997 po opuszczeniu Harrison był
nych przybył w 1977 roku w grupie sześciu zwierzchnikiem parafii św. Jadwigi w Elizabeth,
księży na zaproszenie arcybiskupa Piotra Gere- a od roku 1998 do chwili obecnej sprawuje
tlego do pracy w polsko-amerykańskich para urząd proboszcza w kościele św. Teresy w Lin
fiach. Początki jego duszpastersldej misji zwią den, gdzie cieszy się szacunkiem i zaufaniem
zane są z kościołem św. Teresy w Linden, gdzie
parafian. Niedzielne spotkanie w audj^orium
do 1980 roku pełnił obowiązki wikariusza
kościoła ukazało to w pełni.
1 gdzie po wielu latach, już jako proboszcz, po
Agata Lorenc, jedna z organizatorek Jubile
wróci! ponownie. Przez kolejnych osiem lat był
uszu ks. Wielgusa, powiedziała: „Zorganizowali
wikarym w parafii św. Wojciecha w Elizabeth,
śmy tę uroczystość z wdzięczności dla księdza
NJ. To właśnie wówczas zadzierzgnęły się jego
prałata, gdyż Jest on nie tylko oddanym parafii
głębokie więzi ze szkolnictwem polonijnym,
proboszczem 1 kapłanem, lecz także wspania
z którym obecnie, wprawdzie w nieco innym
łym człowiekiem”.
charakterze, nadal współpracuje. W latach
Barbara Szenk
1980 - 1987 ks. Wielgus łączył obowiązki ka
Lipiec 2002

ŚW IĘCONE
U „SIEN KIEW ICZA n

Biją dzwony.
Chwalbę tw oją dziś śpiewają,
Zm arw ychw staly Boży Lw ie!”
(S. Wyspiański)

Od Redakcji: „Sienkiewicz” to Polska Szko
ła im. Henryka Sienkiewicza przy parafii św.
Błażeja w Summit, Illinois.
Motto:
KORONA
Tulić Jego głowę z pierwszymi włosami
w Betlejem pod gwiazdą uprzejmie schyloną
w Nazarecie głaskaną Maryi rękami
kto przytuli do siebie z koroną cierniową
(ks. Jan Twardowski)

Mamy 23 marca 2002. Wigilia Niedzieli Pal
mowej. „Sienkiewicz" przerywa naukę 1 cele
bruje pamiątkę Męki i Zmartwychwstania
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Pańskiego. Nastrój świąteczny. Będziem y roz
ważać największą tajem nicę naszej w ia ry -T riduum Paschalne. Te w ielkie B oże sprawy przy
bliżą nam nasi najm łodsi w swoim programie
artystycznjrm. Równocześnie zanurzym y się
w bogatą polską tradycję zw iązaną z Wielkim
Postem, a szczególnie z W ie lk im Tygodniem.
Tradycja bowiem to - „przekazywane z po
kolenia na pokolenie historycznie ukształto
wane obyczaje, poglądy, wierzenia, zasady po
stępowania, sposoby m yślen ia, zw yczaj”.
{Słownik Języka polskiego) A w niej wspaniały
stop dwóch szlachetnych kruszców - elemen
tów chrześcijańskich i pogańskich, czyli pra
starych obrzędów naszych przodków Słowian.
Taka jest nasza polska kultura i zarazem eu
ropejska (śródziemnomorska).

Popisy chóru szkolnego.

Na w stępie narrator informuje słuchaczy:
W ielkanoc według tradycyjnych wierzeń Jest
zwycięstwem życia nad śmiercią. Święta W iel
kanocne to również święta wiosny. Po najwięk
szym cudzie, którym było Zmartwychwstanie,
przeżywam y codziennie cud przemian w przy
rodzie - cud wiosny.
Po czym stwierdza:
N ajw iększym 1 najpiękniejszym świętem
świata chrześcijańskiego jest uroczysty ob
chód „Pam iątki Zmartwychwstania Pańskie
go” . Do święta tego przygotowywujemy się
w czasie W ielkiego Postu. WieUd Post rozpo
czynamy w Środę Popielcową. Kapłan posypu
je głow y wiernych popiołem na znak pokuty.
W ielki Tydzień rozpoczynamy w Palmową
Niedzielę. Palmowa Niedziela jest pamiątką
triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozoli
my. Mieszkańcy Jerozolim y witali Pana Jezu
sa, rzucali pod Jego nogi gałązki palmowe na
znak radości i hołdu. Kościół katoUcld w Pal
m ową Niedzielę święci palmy przyniesione
przez w iernych do kościoła.
Ten podniosły, sakralny charakter NiedzieH
Palmowej najlepiej oddaje poetka ludu, Maria
Konopnicka:

W wiejskim kościółku organ gra,
Rozgłośnie dzwony biją.
Srebrzystych dymów lekkie mgły
W blaskach się słońca wyą.
A przed ołtarzem - czy to la s ?
Las świeży i zielony.
Przyszedł i klęknął pośród nas
1 schylił swe korony?
A przed ołtarzem - czy to szum?
Szum cichy a radosny,
Kiedy Hosanna! Śpiewa bór,
A wiatr w nim rusza sosny?
- Nie! Nie zielony to Jest las.
Co swe gałązki ściele,
Ale z palmami przyszedł lud
W Kwietniową tę niedzielę.
Po triumfaln}rm wjeżdzle do Jerozolim y na
deszły dni męki, aby się wypełniły pisma.
I Wielki Piątek - dzień największej zadumy
człowieka nad sensem istnienia i cierpienia.
Dzień, w któiym nawet niewierzący często za
błądzą do kościoła, pchani Jakąś tajemną siłą.
W tym dniu pada najtragiczniejsze wołanie:
„Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił! ”
Nie znam tragiczniejszego wołania! W obliczu
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takiej męki można jedynie przemówić słowami
poety:
Z głębokości wołam do Ciebie,
Daj m i Panie, ten święty motyw,
Abym nigdy nie zapomniał, żem nie był.
Abym zawsze był pełen prostoty.
Daj mi. Panie, taką łaskę czystą.
Abym w dziełach wielkich i świętych
Zawsze wiedział, żeś Ty Jest mój Chrystus,
Abym tytko o Tobie pamiętał.
Abym własnej nie szukał chwały.
Abym własnej nie szukał nagrody,
Ale w Jasność Twą, w światłość białą
Owce Twoje wiódł - owce głodne.
Z głębokości - wysłuchałeś mnie, Chryste,
Z dalekości przyszedłeś do mnie...
dcy wytrwanie w światłości twej czystej,
ogromnej.
(P. Heintsh, De projundis)

A potem W któryś piątek, gdy płakało serce,
wszedłeś nagle zamkniętymi drzwiami i złożyłeś mi ręce na głowie,
ręce swoje ranami pokryte.
To Ty, Jezu, co się z Tobą stało...?
krzyż rzuciłeś w pobliskich kasztanach cierpień ziemskich mi teraz zbyt mało,
ukrytemu nagle w ranach Twoich.
A co będzie, gdy odejdziesz nocą?
ból pow róci smutek, niepokoje...
słyszę Jeszcze, choć brzozy trzepocą szept Jak potok: - Rany moje kochaj.
Ks. J. Twardowski, Spotkanie piątkowe

Nastrój Wielkiej Soboty oddajemy słowami
naszej poetki, p. Ewy Szczepańskiej:
KOSZYCZEK WIELKANOCNY
Katecheta:
Jutro jest Wielkanoc,
Jezus zmartwycłiwstanle,
g e m y uroczyste,
świąteczne śniadanie.
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A wszystko w koszyczku
Dzisiaj poświęcimy,
Zmartwycłiwstanle Pana
Radośnie uczcimy.
Dziecko:
Dlaczego jajeczka
plęlmie malujemy,
Przecież 1 tak w szystkie
na W ielkanoc zjemy?
Katecheta:
Jajko - to jest życie
Przez Boga nam dane
I tylko przez Boga
Może być zabrane,
A życie jest piękne
Jak twoja pisanka W łóż ją do koszyczka.
Tu koło baranka.
Dziecko:
Dlaczego baranek
W masełku rzeźbiony
W koszyczku, na sianku
Został postawiony?

Pierwszą mszę odprawił.
Chleb i wino właśnie
To Chrystusa dary
Dla tych, którzy pragną
dać świadectwo wiary.
Kiełbaska i szynka
Soli potrzebuje.
Do smaku solimy
W tedy nam smakuje.
Pan Jezus powiedział
Że jesteśm y solą.
Która świat ulepsza
Zgodnie z Bożą wolą.
Swoje dobre serce
W ielu bliźnim okaż.
W tedy się dowiedzą,
że Jezusa kochasz.
I tytułem zakończenia:
To ta Jedna Noc
nieustannie gw iazdam i rozbłyska
w ludzkich duszach spalonych przez grzech,
aby mogły dla niebios zmartwychwstać.
To ta Jedna N o c -J a k niemilknąca zorza
Zm artw ychw staniem Syna

Katecheta:
Baranek - to Jezus.
W stajni się urodził,
A przez swoją mękę
Nasz świat oswobodził.
ZmazEił nasze grzechy
Niewinny Baranek 0 tym przypomina
Wielkanocny ranek.
Dziecko:
Dlaczego jest cMebek,
Buteleczka wina.
Kiełbaska, szyneczka
1 soli drobina?
Katecheta;
Swoją Krew i Ciało
Jezus nam zostawi!
Kiedy w Wieczerniku
D zieci z m łodszych klas.
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stanęła nad światem
i trwa. I rozświetla dalekie rozdroża,
wiodące w wieczystą zatratę.
To ta Jedna Noc Straż oślepiona - i krzyk niewiast.
Anioł. [ odwalony głaz,
otwierający perspektywy nieba.
To ta Jedna Noc daje nam siłę w nadziei,
że za Judasza wolno się modlić,
że i za siebie wolno się modlić,
choć kur po trzykroć zapieje.
M. J. Kononowicz,
Etiudy z Wielkiego Tygodnia

I tym pięknym wierszem zamykamy nasz
poetycki program przygotowany pod czułym
oldem naszych przemiłych pań: Apolonii Śmi
gielskiej, Janiny Follmer, Barbary Trętowicz,
Magdaleny Kwak, Danuty Rogalny.
Układ tańców: Katarzyna Nowak. I oczywi
ście chór pod batutą Jana Capiaka.
A teraz „Poloneza czas zacząć” - chciałoby
się powiedzieć. Ale poloneza nie będzie, wszak
Wielki Post. Ale za to wspaniały słodki stół
przygotowany przez nasze kochane Mamy.
Chwała im za to.

METROPOLIA CHICAGOWSKA

Siedząc obok Mamy Sylwii (jednej z uczen
nic) i delektując się słodkim stołem, zapytałem
nieśmiało, czy kiedyś zamierzają wrócić na
stałe do Polski? Odpowiedziała, że tak. A cór
ka? - spytałem (urodzona w Chicago i mówią
ce dobrze po polsku). „Gdybym tylko rzekła
słowo - to ju ż się pakuje” - odrzekła wzruszo
na. (Była kilka razy w Polsce i urzekła ją ojczy
zna rodziców i przodków). Zew krwi! „Mnie ta
ziemia od Innych droższa”!
W tym momencie przypomniała ml się hi
storia opowiedziana przez biskupa Edwarda
Janiaka z Wrocławia w czasie rekolekcji u św.
Brunona:
„W czasie studiów w Rzymie odwiedziłem
grupę Polaków tam mieszkających. Była Wigi
lia. Mówiłem m. in. o swoim Wrocławiu.
W pewnym momencie podeszła do mnie młoda
kobieta 1 oparłszy się na moim ramieniu, wybucłinęła płaczem. Co się stało? - Pytam.
Uspokoiwszy się trochę zaczęła mówić: Proszę
księdza, mieszkam z rodziną w Rzymie. Mam
wspaniałego męża, dzieci, dom. Czyli niemal
wszystko. Ale prawie co noc śni ml się Wro
cław. Chodzę we śnie jego uroczymi zaułkami,
rozmawiam ze znajomymi, żyję pełnią życia.
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Nagle budzę się, a tu tylko Rzym ”. I znów zew
krwi! Oto syndrom Polaka!
1 nagle uświadomiłem sobie wielką prawdę.
Wszak nasz „Sienkiewicz” nie tylko edukuje
młodzież, ale i coś ważniejszego jeszcze speł
nia. Oto zanurzając wychowanka w naszej
kulturze, historii, tradycji ojców spełnia rolę
balsamu na zbolałe dusze tułacze, „dzieci bez
ziemi”. Jest odpowiedzią na zew krwi!
Daje im namiastkę Ojczyzny, bez której każ
dy z nas jest człowiekiem znikąd, puslym
orzeszldem. Pozwala stłumić nostalgię. Nostal
gia! Pamiętam, ja k się młodzieży w Polsce mówi
ło o nostalgii naszych wielkich romantyków. Ale
tak naprawdę, to aby to szczególne pojęcie do
końca zrozumieć, to trzeba tu być kilka lat za
oceanem. Trzeba poznać piekącą goiycz samot
ności, pustki, nieraz załamania i spożyć czasem
posiłek zroszony własnymi łzami. Samo życie!
(Dotąd tłumaczył, aż sam zrozumiał - mądrość
tego powiedzenia sprawdziłem na sobie)
I właśnie uświadomienie sobie tej szczegól
nej misji naszego „Sienkiewicza” było dla mnie
znakiem nadziei i w iary w sens naszej Zbożnej
Pracy.
Czeslaw Knych - Polonista
Chicago, Wielkanoc 2002

Szkolne Św ięcon e.
Z lew ej młodzi aktorzy.
Pośrodku stół z potrawam i do
św ięce n ia , z p raw ej chór szkolny.

ZA PO M N IA N A
O D YSEJA
w Języku polskim słowo „Syberia” występuje
Jako synonim i kojarzy się Jednoznacznie: wy
siedlenie, zsyłka, katorga, ciężka praca, nie
ludzkie warunłd, tęsknota, zimno, śmierć. Ob
raz ten ukształtowany przez lata w lilstorii, na
stałe wpisany Jest w świadomość mJlionów Po
laków. w czasie komunizmu pamięć o tamtych
strasznych wydarzeniach przekazywana była
szeptem, przez cudem ocalałych świadków tra
gedii. Ich relacje w konspiracyjny sposób publi
kowane były w książkach tzw. „drugiego obie
gu”. Prawdziwy strumień informacji tiyska
w latach 90-tych. Data 17 września 1939
w podręcznikach szkolnych określana jest już
jednoznacznie, jako dzień agresji Rosji na Pol
skę, a na półkach księgam i raz za razem poja
wiają się reportaże, wspomnienia 1 analizy hi
storyczne dotyczące gułagów, zsyłek i Syberii.
Na światło dzienne wyciągnięta zostaje tzw.
„Zbrodnia katyńska” i wiele Innych popełnio
nych na narodzie polsldm. Masowe deportacje
Polaków na daleką Syberię, na stepy Kazach
stanu - stają się faktem łiistoiycznym. Także

trwające prawie 60 lat milczenie mocarstw Za
chodniej Europy i nieświadomość kontynentu
ameiykańskiego, pomału zostają przełamywa
ne. 1.7 miliona Polaków wywiezionych na „nie
ludzką ziemię” przestaje być „białą kartą”
w światowej historil.
Trzeba jednak dołożyć wielu starań, aby tra
gedia Jaka spotkała polski naród, nie pozostała
tylko lokalną sprawą, żeby każdy kto u s ły s ^
słowo „Syberia” wiedział, że ziemia ta pochłonę
ła tysiące ludzkich istnień, że ^u ch ym echem
odbijał się na niej Ijrzyk płaczu. Aby cały świat
dowiedział się o tym fakcie, potrzeba takich lu
dzi jak Jagna Wright i Aneta Naszyńska. Obie
są autorkami filmu Zapomniana Odyseja
(angielski tytuł Forgotten Odyssey], zrealizo
wanego w Anglii. By stworzyć ten dokument po
święciły kilka lat swego życia.
Film pokazuje historię Polaków przywiezio
nych do radzieckich gulagów w czasie II wojny
światowej. To, co odgrywa Istotną rolę w tym
przedsięwzięciu, to osobista narracja, archiwal
ne zdjęcia i historyczne komentarze. To wszyst
ko komponuje się w Jedną opowieść o ludzkich
potencjałach, używanych przez wielkie siły po
lityczne. Dokument skierowany jest w szczegól
ności do mieszkańców Ameiykl i Europy Za
chodniej, a główny cel JaM pr^św lecał pracy

Prof. Edw ard J. Kam iński, prezes Rady
Katyńskiej i W ie s ła w A d am czyk, koordynator
projekcji filmu na Słany Zjednoczone.
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obu pań to chęć przerwania milczenia na temat wzięcia na Amerykę Północną. Wspomnieć rów
tragedii, która była udziałem milionów Pola nież należy, że Wiesław Adam czyk jest mocno
ków. Film dowodzi także o wielkiej niemocy związany emocjonalnie z tematem poruszanym
państw Europy Zachodniej i prawdzie skrywa przez film. Jako mały chłopiec wywieziony zo
stał wraz z matką, bratem i siostrą do Kazach
nej przez dziesiątki lat.
FUm wyemitowany został już podczas ostat stanu, Jego ojciec stał się jedn ą z ofiar Katynia.
niej jesieni (2001) w Anglii w programie „The Hi Przemierzając tereny Azji Mniejszej w końcu do
story Channel” oraz w Imperial War Museum ciera do USA. W niedługim czasie do rąk czytel
w Londynie. Po projekcji określony został jako: ników trafi książka autorstwa Adamczyka, pre
„Film dokumentalny Jeden z najbardziej niepo zentująca gehennę tamtych czasów, widzianą
kojących i wstrząsających, Jaki kiedykolwiek oczyma dziecka.
widziałem” - The Times, London.
Organizacją projekcji filmu na terenie Kana
Pojawiły się też głosy komentarzy: „Przeraża dy zajmuje się pani Irena Tomaszewska.
jące, że istnieją ludzie, dla których historia X X
Filmowi towarzyszyć będzie wystawa fotogra
wieku pozostaje obojętna” - The New Stateman. ficzna prezentująca zdjęcia wykonane w Wier„Zdrada Polaków w Jałcie była wystarczająco szynie - polskiej wiosce na Syberii, autorstwa
ztcL To co mi się wydaje znacznie gorsze od tego Marka Sojld.
faktu, że nawet teraz, kiedy wiadomo o reżimie
Począwszy od dnia 6 marca 2002 czyli od
Stalina, kiedy d e c y le z Jałty uznawane są Jako dnia premiery filmu w U SA w Konsulacie RP,
zdrada, ciągle zapominamy o ojiarach tragedii dokument prezentowany będzie ju ż dla szersze
wyrzucając ich z naszych serc. Powodem tego go kręgu odbiorców w:
Jest brak sumienia” - Edward Crankshaw.
• Muzeum Polskim (8 marca - 984 N Milwau
kee Ave. godz. 7:00 wlecz.)
The Inhuman Land
• Polskim Centrum w W isconsin (10 marca Franklin, 6941 South 68th St., godz. 3:30 po
Autorki „Zapomnianej Odysei” - Jagna Wright południu)
i Aneta Naszyńska, jako cel wyznaczyły sobie
Kolejne prezentacje przewidziane są w To
dotarcie do jak największej grupy odbiorców na ronto - University o f Toronto, Mississauga Pu
całym świecle. Sprawa Syberii zaś ma się stać blic Library, New York - Buffalo State College,
tematem o wymiarze światowym i na zawsze ma Piłsudski Institute. W czerwcu projekcja filmu
mleć swe miejsce na kartach historii jako ogól odbędzie się w Georgetown w Polish Library In
noludzka tragedia. Jagna Wright tak mówi na stitute of Arts Sciences in America. Być może
temat zrealizowanego przez siebie fflmu: „Sybe film obejrzy też publiczność w Detroit, George
ria powinna zapisać się na międzynarodowej town, Hammond i Waszyngtonie.
karcie historii całego świata, nie tylko jako lo
kalna sprawa kraju położonego gdzieś we
Tekst: Marek Sojka i Patrycja Prochot
Zdjęcie: Marek Sojka
wschodniej części Europy. Film musi dotrzeć do
DZIENNIK ZWIĄZKOWY
jak najwięksszej grupy ludzi, do poUtyków, pro
1 - 3 marca 2002
fesorów historii 1zwykłych ludzi. Musi wywrzeć
na nich nacisk, musi sprawić aby w ich świado
mości pamięć o Syberii, o okrutnej zmowie mil
OD REDAKCJI: Film “Forgotten Odyssey"
czenia wśród sfeiy rządzącej, nigdy nie została
został wyświetlony w Chicago na kanale jede
zapomniana”.
nastym 20 czerwca 2002. Po filmie zorgani
Inicjatorami 1 głównymi organizatorami pro
zowano dyslmsję, w której udział wzięli: prof. John
jekcji fllmu na terenie USA 1 Kanady są: profe
Kulczycki z University o f Illinois, Wiesław
sor Kamiński - prezes Rodziny Katyńskiej 1Wie
Adamczyk i komentator telew i^'n y. Film t e n Jest
sław Adamczyk - koordynator całego przedslędo nabycia w Zrzeszeniu.
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VIVA LAS VEGAS!
VII ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH
24-27 MAJA 2002, LAS VEGAS, NEVADA.
Począwszy od pierwszego ogólno-amerykańskiego spotkania n au c^cieli polonijnych i dzia
łaczy oświatowych w 1985 roku gazdy nauczy
cielskie w Stanach Zjednoczonych odbywają się
w „Memoriał D ay W eekend”, czyli w ostatni pią
tek, sobotę, niedzielę i poniedziałek maja:
• I Zjazd w Cambridge Springs, w Pensylwa
nii, w 1985;
• II Zjazd w Cambridge Springs, w Pensylwa
nii, w 1987;
• III Zjazd w Waszyngtonie, stolicy Stanów
Zjednoczonych, w 1991;
• r v Zjazd w M undelein koło Chicago,
w 1995;
• V Zjazd w Nowym Jorku, w 1997;
• VI Zjazd w Los Angeles, w KaUfomii,
w 2000.

N a lotnisku witał
p rzyb yw ajq cych G e o rg e Kielak
w asyście pań z Komitetu.
O d lew ej: M ireilte PiątkowskaW ite k i Ja d w ig a W ło d arska
ze Szko ły Sie n kie w icza
w Summit, Illinois.

Oprócz gazdów odbyły się dwa sym poga m e
todyczne w Orchard Lake, w Michigan, w 1986
i w 1993 roku.
W tym roku kolejny gazd miał miejsce od 24
do 27 maja w Las Vegas, w stanie Nevada i je 
go pełna nazwa brzmiała; „VII Zjazd Nauczycie
li Polonijnych i Komitetów Rodzlclelsldch”. Każ
demu gazdowi patronuje Komisja Oświatowa
Kongresu Polonii Amerykańskiej pod przewod
nictwem dr Edmunda Osysko, która układa
program gazdu, a organizatorami są regionalne
organizacje nauczycielskie. Organizatorem VII
Zjazdu w Las Vegas było bardzo młode, bo zale
dwie pięć lat Uczące, Centrum Polonii Amery
kańskiej w Las Vegas, któremu prezesuje Elż
bieta Kawka. Dyrektorem Komitetu Edukacji
działającym w ramach Centrum jest mgr Zbi
gniew lirowicki. Od pięciu lat istnieje tu Polska
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O d lew ej: H a lin a i Edmund
O sysko w ie z N o w e g o Jorku,
dr Joanna W ó jto w ic z z Lublina
i dr W a ld e m a r M artyniuk
z K rako w a przed w ejściem
do akad e m ika.

Szkoła im. Orła Białego. W Las Vegas mieszka
W auU uniwersyteckiej, gdzie odbyło się
około 20 000 Polaków, a historia Polonii liczy otwarcie i zakończenie VII Zjazdu, ściany ude
ponad 30 lat.
korowano Ilustracjami 1 portretami Kazimierza
VII Zjazd odbył się na terenie University of Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki oraz przygo
Nevada, co zapewniło uczestnikom znakomite towano piękną wystawę prac dziecięcych im po
warunki pracy: wszystkie zajęcia odbywały się święconą.
w dwóch budynkach; stołówka akademicka
Głównym tematem warsztatów metodycz
mogła zadowolić jaroszy 1 mięsożernych; były
nych byU bohaterowie dwóch kontynenetów;
zaciszne, zacienione miejsca na świeżym powie
Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Ich ży
trzu, gdzie można było podyskutować, alejki na
ciu, osiągnięciom i przesłaniom dla dzisiejszej
wieczorne spacery, wygodne pokoje z kontrolo
generacji były poświęcone lekcje pokazowe na
wanym ochładzaniem. Pogoda była cały rygg
wldeokasetach, przygotowane przez nauczycieli
słoneczna, tak że miłośnicy słońca mogU się do
z różnych szkół, na poziomach od pierwszej kla
woli wygrzać!
sy szkoły podstawowej po glm nagum . Okazało
W VII Zjeźdzle wzięło udział około 300 osób
się, że o naszych bohaterach m ożna pr2ygotoz 16 stanów oraz zagraniczni goście: Aleksan
wać bardzo ciekawe lekcje nawet dla uczniów
dra Podhorodecka, prezeska Polskiej Macierzy
pierwszej klasy.
Szkolnej z Anglii; dr Joanna Wójtowicz z Polo
Oprócz tematów ściśle pedagogicznych i me
nijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie
i równocześnie przedstawicielka Ministerstwa todycznych dyskutowano o Innych sprawach,
Edukacji Narodowej z Polski; dr Waldemar Mar ważnych dla przyszłości szkolnictwa polonijne
tyniuk z Uniwersytetu JagieUońsklego w Krako go w Stanach Zjednoczonych.
Były to m. in.: prezentacja nowych podręcz
wie; mgr Krystyna Ortowicz-Sadowska, dyrek
torka Szkoły Języków Obcych „Nazareth” w Pa- ników dla dzieci w klasach od I do III opracowa
lyżu; Magdalena Freeman, nauc^cielka języka nych przez Małgorzatę Pawlusiewlcz, nauczy
polskiego w Sztokholmie, w Szwecji.
cielkę ze Szkoły Kościuszki w Chicago; egzami
ny z języka polskiego 1 Ich dokumentacja na
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przykładzie stanów New York i New Jersey;
om ówienie m etod poszukiwania Informacji
z dziedziny historii 1 llteratuiy polskiej na Inter
necie; znaczenie języka polskiego w Integracji
europejskiej; programy nauczania języka pol
skiego jako języka drugiego; programy dwuję
zyczne w Szwecji; m atm y polonijne - od symbo
lu do uprawnienia (dyskusja i propozycje); ma
tury polonijne z perspektywy polskiej; rola pra
sy oświatowej (chodziło głównie o ocenę GŁOSU
NAUCZYCIELA) w życiu szkół polonijnych; zna
czenie pracy komitetu rodzicielskiego dla prawi
dłowego funkcjonowania szkoły; obecność du
chowieństwa w kulturze polskiej; wprowadzenie
wiadomości o zagładzie Polaków w czasie dru
giej wojny światowej do programów i podręczni
ków szkół polonijnych.
Wszystkie warsztaty miały miejsce w sobotę.
Przebieg VII Zjazdu. Zjazd rozpoczął się
w piątek, 24 maja, o godzinie 2:00 po południu,
w auli uniwersyteckiej, wprowadzeniem flagi
polskiej i amerykańskiej oraz odśpiewaniem
pieśni “God bless America” i polskiego hymnu
narodowego. W imieniu komitetu organizacyj
nego zebranych przywitała Elżbieta Kawka
i Zbigniew Krowicki. Inwokację wygłosił ks.

G eorge Kielak od p o czyw a
przed następnym kursem na lotnisko.

Piotr Żendzian, kapelan Komisji Oświatowej,
który również odczytał Ust z życzeniami od Ojca
Świętego, Jana Pawła II. Życzenia pomyślnych
obrad złożyli: Krzysztof Kasprzyk, konsul gene
ralny RP z Los Angeles; goście zagraniczni,
przedstawicielka University o f Nevada, przed
stawicielka władz stanu Nevada oraz prezesi or
ganizacji nauczycielskich - Jan Woźniak z No
wego Jorku, Helena Żmurklewlcz z Detroit, Elż
bieta Rudzińska z Kalifornii oraz w zastępstwie
nieobecnego prezesa Zrzeszenia - Helena Ziół
kowska z Chicago.
Po przerwie miała miejsce sesja pedagogicz
na, w ramach której wykoszone zostały nastę
pujące referaty: „Między historią a współcze
snością” - dr Edmund Osysko; „Nauczanie mó
wienia 1 pisania w języku polskim jako drugim
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej" - dr
Waldemar Martyniuk; „Propozycje do metodyki
nauczania języka polskiego jako języka obcego”
- dr Joanna Wójtowicz.
Wieczorem odbył się piknik pod gwiazdami,
urozmaicony grą na harmonii, tańcami i wspól
nym śpiewem. Co wytrwalsi i bardziej przedsię
b io rc y ruszyli na własną rękę popróbować
szczęścia w kasynach Las Vegas.

Rejestracja uczestników: M ałg orzata G o la s z Las Vegas
Anna Rudzińska z N O W E G O D Z IE N N IK A z N o w eg o Jorku.
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Sobota, 25 maja była dniem ciężkiej pracy
od 9:00 rano do 6:00 wieczorem, poświęconym
warsztatom metodycznym i pwważnym dyskusjom.
Natomiast od 7:30 wieczór do 2:00 nad ranem
(z soboty na niedzielę!) zaplanowano wielki ban
kiet i bal w MGM Grand Cassino, poświęcony
50-leciu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
w Ameryce oraz 5-leciu istnienia Centrum Polo
nii Amerykańskiej w Las Vegas. Program wie
czoru był bardzo bogaty: koncert muzyki kla
sycznej w wykonaniu Vivian Florian, uczennicy
Paderewskiego; występy zespołów tanecznych
z Polskiej Szkoły Im. Orła Białego: część oficjal
na (tylko pół godziny od 10:00 do 10:30) - ży
czenia dla jubilatów; koncert Stana Borysa oraz
tańce, do których przygrywała z werwą i tempe
ramentem orkiestra „The Akcent”.
Przyjemną niespodziankę sprawiła nam wi
ceprezeska Związku Narodowego Polskiego, Te
resa Abick, która prosto z Florydy, gdzie brała
udział w obradach Kongresu Polonu Amerykań
skiej, przybyła na bankiet, aby złożyć życzenia
jubOatom.
Niedziela, 26 maja: bezlitosna pobudka
o 7:00 rano i wyjazd do słynnej zapory na rzece
Colorado zwanej Hoover Dam. Po drodze mija
my liczne kasyna, nawet przy stacjach benzy
nowych, ale nikt nie ryzykuje wyjścia z autobu
su. Oglądamy zaporę, kupujemy kartki, wysą
czamy którąś z kolei butelkę wody, sprawdzamy
czerwone, spalone ostrym słońcem, łysiny nie
których panów i wracamy na obiad do naszej
stołówki. Pół godziny wytchnienia i znów wsia
damy do autobusów, tym razem udajemy się do
katedry pod wezwaniem Anioła Stróża. Uroczy
stą mszę św. odprawiło trzech kapłanów: ks.
Bednarz, proboszcz miejscowej polskiej parafii;
ks. Piotr Żendzian z Nowego Jorku i o. Stefan
Filipowicz z Chicago. Po mszy św. uczestnicy
mleU możliwość zwiedzenia głównych kasyno
wych atrakcji, z czego znakomita większość
skor^stala. Nikt nie został mrUonerem, ani nikt
nie został bankrutem!
Poniedziałek, 27 maja. Niemal od 3:00 ra
no gorączkowy ruch. Niektórzy ju ż wyjeżdżają,
więc mały autobus i jego kierowca jest bezu
stannie w ruchu. Ale to jeszcze nie koniec VII
Zjazdu! Ostatnie obrady zostały zaplanowane

od godziny 9:15 do 12:00 w południe. Są to
sprawozdania z poszczególnych warsztatów, od
czytanie wniosków i sugestii do pracy na na
stępne dwa lata, dyskusja nad sprawozdania
mi, przyjęcie wniosków przez zebranych. Jesz
cze nastąpiło podsumowanie Zjazdu przez dr
Osysko, pożegnalne przemówienia, wzajemne
podziękowania, zdjęcia, uściski, tu i tam bły
śnie łza wzruszenia, wspólny śpiew pleśni „Bo
że coś Polskę”.
Ogólna ocena Zjazdu. Organizacjjnle Zjazd
był znakomicie przygotowany, począw s^ od
chwili odbioru posażerów z lotniska aż do mo
mentu ich odlotu. Gospodarze okazywedl aniel
ską cierpliwość w spełnianiu naj różniej szch ży
czeń, a było ich niemało. Byli do dyspo^cji go
ści niemal przez 24 godziny na dobę. Piszę to bez
przesady, bo wiele osób przyjeżdżało i wyjeżdża
ło w godzinach nocnych. Organizatorom, zarów
no tym, których poznaliśmy osobiście i z nazwi
ska, jak i tym, którzy pomagali bezimiennie, nai
leżą się serdeczne, gorące podziękowania.
Wspaniała była atmosfera gazdow ych dni:
p r^ a zn a , serdeczna, rodzinna. Weterani po
przednich spotkań odnawiali długoletnie przyjażme, wspominali tych, którzy Już od nas ode
szli. Bardzo mi brakowało Pani Janiny Igielsklej
i Paru Wandy Sobeckiej, które wiele lat życia po
święciły wychowaniu młodzieży. Wszystkich
zmarłych nauczycieli uczciliśmy minutą ciszy.
Na Zjazd przybyło wielu młodych nauczycie
li, pełnych entuzjazmu i nowych pomysłów,
z ciekawymi propozycjami metodycznjrmi. Miłą
niespodzianką, przynajmniej dla mnie, było
„odkrycie “ polskich szkół w Portland, w stanie
Oregon i w Tacoma, w stanie Waszjmgton.
Wspaniali młodzi nauczyciele! Dyskusje gorące
1 ciekawe toczyły się wszędzie, ale najciekawsze
jak zwykle p r ^ posiłkach i w „podgrupach”
w pokojach i na spacerach.
Czekając na samolot na lotnisku i podczas
czterech godzin lotu z Las Vegas do Chicago,
przez}rwalam jeszcze raz te spotkania, rozmowy,
starałam się zapam iętać i zatrzym ać we
wdzięcznej pamięci te kilka pięknych dni spę
dzonych wśród przyjaciół.
Viva Las Vegas!
Helena Ziółkowska
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„ B O W S Z Y S C Y POLACY TO JEDNA R O D ZIN A ... U

... Starsi czy młodsi, chłopak czy dziewczyna!
” Pod takim właśnie hasłem odbył się VII Zjazd
Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodziciel
skich w Ameryce. Odbył się pod koniec maja
w tradycyjny amerykański „Memoriał Day”
weekend i zgromadził ponad 300 nauczycieli
i członków Komitetów Rodzicielskich pracują
cych na terenie Ameryki. I nie tylko. „Trzeba
mieć dużo odwagi, aby wychowawców młodej Po
lonii zapraszać do stolicy międzynarodowego ha
zardu” - napisał Edmund Osysko, przewodrriczący Komisji Oświatowej Kongresu Polonii
Amerykańskiej, zapraszając nas na kolejny zjazd
nauczycieli. To prawda. Las Vegas, rrrlasto ha
zardu, kolorowych świateł i bajecznym wystroju
kasyn, na pierwszy rzut oka może nie nastrajać
do twórczej, intensyvmej pracy. A Jednak na
uczyciele okazali się twardzi i w pełni odpowie
dzialni 1 tylko nieliczni poszli na wagary podczas
gdy reszta pracowała w panelach i analizowała
lekcje pokazowe.
Wspólnota polonijna w Las Vegas podjęła się
nie byle Jakiego dzieła, biorąc pod uwagę fakt, że
jest to emigracja młoda, jak młode w sumie jest

Aleksan dra Podhorodecka, prezeska
Polskiej M a c ie rz y z Londynu oraz
Teresa A b ic k , w icep re zeska Z w iązku
N aro d ow eg o Polskiego p od czas balu.

miasto Las Vegas o niezwykłej dynamice demo
graficznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat mia
sto rozrosło się z liczby 200 000 mieszkańców do
ponad mUlona ludności. A w liczbie tej znajduje
się spory procent Polaków, którzy przybyU do te
go miasta wleUdch nadziel - a często i drama
tycznych rozczarowań - w poszukiwaniu pracy.
Według ostatniego spisu ludności Las Vegas po
siada ponad 20-tysięczną Polonię - przeważnie
młodą, dynamiczną i aspirującą do podtrz5miywanla swej odrębnej 1 kulturalnej społeczności.
Najlepszym przykładem tych ambicji Jest
dzlałakiość orgairlzacji Polish American Center
Inc., której kierownictwo szybko zrozumiało, że
szkolnictwo zawsze stanowi podstawę istnienia
grupy polskiej. Dlatego pięć lat temu założono
szkołę polonijną Biały Orzeł, do której obecnie
uczęszcza około 80 dzieci. Przy szkole szybko po
wstał zespół taneczny, który upiększa w s^stkie
im pre^ polonijne. To właśnie w imieniu tej
szkoły Zblgrriew Krowlckl wystąpił na scenie, na
zakończenie VI Zjazdu Nauczycieli w Los Angeles
w 2000 r. 1 zaprosił uczestrrików na następny
zjazd do Las Vegas. Zaproszenie to przyjęto wte-
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dy raczej na wesoło, nikt bowiem nie przypusz
czał, że społeczność polska jest tam na tyle licz
na 1 prężna, aby mogła podjąć się tak odpowie
dzialnego zadania, jakim jest poprowadzenie
Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.
„Wybór Las Vegas na kolejny gazd” - napisa
ła później Elżbieta Kawka, prezes Centrum Polo
nii Amerykańskiej w Las Vegas w Ich lokalnjnm
Biuletynie, „to nie tylko dowód uznania dla na
szej działalności. Jest to również powierzenie
nam ogromnej odpowiedzialności oraz okazanie
zaufania, że jesteśmy w stanie sprostać temu za
daniu... Chcemy, aby uczestnicy rozjeżdżający
się we wszystkie strony świata zabrali ze sobą
wspaniałe wrażenia, nie tylko ze względu na bajeczność i mnóstwo świateł Las Vegas, ale rów
nież i ze względu na miłą, serdeczną i rodzinną
atmosferę Zjazdu”.
Na miejsce gazdu wybrano campus Universi
ty of Nevada w Las Vegas. Ofiarował on bardzo
wygodne warunki mieszkaniowe, świetną i bar
dzo obfitą kuchnię, doskonale wyposażone
w komputeiy i duże ekrany video sale wykłado
we i laboratoria językowe. Wszystkie zajęcia
związane z samym gazdem mogły więc odbywać
się na miejscu, a w dodatku campus położony
jest bardzo centralnie, w śródmieściu, toteż
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amatorzy lekkiego hazardu mogli nocami wymy
kać się do miasta!
Zjazd był doskonale zorganizowany: od powi
tania na lotnisku do pożegnania przed odlotem.
Na wszystkich uczestników - niezależnie od po
ry ich przyjazdu - czekano z biało-czerwonymi
chorągiewkami (cóż to był za miły widok i ser
deczny gest po 19 godzinach podróĄr!) i odwożo
no ich na campus, gdzie urocza Iwona Krowicka
witała gości, rejestrowała ich przybycie i p r^ dzielała im pokoje. Zjeżdżali się nauczyciele - pa
nie i panowie - z całej Am eiyki i tak ja k w po
czątkowych gazdach w latach osiemdziesiątych
uczestniczyli głównie nauczyciele ze stanów
wschodnich Ameryki i Chicago, tak w ostatnich
latach uwidaczniała się znacząca ich liczba ze
stanów zachodnich: Kalifornii, Arizony i Nevady.
Podziwiać trzeba ich ofiarność i oddanie. Wielu
przyjechało na własny koszt, gdyż nie każda
szkoła mogła sobie pozwolić na sfinansowanie
wyjazdu kilku nauczycielom. Widać jednak, że
gazdy te są im bardzo potrzebne. I to nie tylko ze
względów czysto praktycznych, choć pogłębianie
w ied^, zdobywanie materiałów lekc}^'nych i dziełenie się doświadczeniem są na pewno główną
przyczyną gazdów. Przyjeżdżają też, bo chcą się
zobaczyć z mnymi nauczycielami; chcą się z ni
mi pobawić, pośpiewać, pogadać o rzeczach pro

G ru p a uczestników
z mgr Zbigniew em Krowickim
(p ierw szy z p ra w e j), pom ysłodowcg
Z jazd u w Los Veg as.

zaicznych, ponarzekać. 1 dowiedzieć się, że pro
blemy z którymi się borykają - a któż ich nie ma
- nie są tylko ich problemami. Że inni mają bar
dzo podobne trudności, a różne stosują rozwią
zania.
Z przyjemnością obserwowałam radosne po
witania, często sama w nich uczestnicząc, bo
mam ju ż w tym amerykańskim środowisku
oświatowym sporo przyjaciół; jak szybko wjrtwarzała się atmosfera wspólnotowa, potwierdzająca
słowa piosenki, że „wszyscy Polacy to jedna ro
dzina” niezależnie od tego, skąd przyjechali i jak
długo są jiaż poza granicami kraju..
Punktem centralnym kolejnych gazdów jest
sobota, w całości poświęcona warsztatom pracy,
lekcjom pokazowjrm i panelom dyskusyjnjnm.
Podstawową tematyką tegorocznego zjazdu były
postacie Pułaskiego i Kościuszki, polskich boha
terów Ameryki, objrwateU dwóch ojczyzn. W hi
storiografii amerykańskiej zajmują oni bardzo
ważną pozycję i każdy podręcznik historii amery
kańskiej niezależnie od jego poziomu dydaktycz
nego - uwzględnia wkład obu tych Polaków w hi
storię Ameryki. Ponieważ kolejne pokolenia mło
dzieży polonijnej w Ameryce posiadają bardzo
zawężoną vwedzę o działalności tych wybitnych
Polaków w historii Polski - mimo ich popularno
ści po obu stronach oceanu - to im właśnie po
święcono zajęcia we wszystkich prawie grupach.
Ograniczyło to, co prawda, użyteczność progra
mu, bo ta sama tematyka powtarzała się prawie
na wszystkich lekcjach, niezależnie od poziomu
nauczania. Forma przekazu była również podob
na, choć przebieg lekcji bjw ał zupełnie inny.
Najczęściej była to lekcja pokazowa - wcześniej
nagrana na taśmę wideo - oraz dyskusja na temat jej przebiegu, skuteczności przekazu i osią
gniętych celów. Sesje odbywały się równocześnie
na różnych poziomach od przedszkola do najstars^ch klas gimnagalnych. Dodatkowo był
panel dyrektorów szkół, gdzie omawiano bardzo
szeroki wachlarz zagadnień: programy naucza
nia języka polskiego jako języka drugiego; zna
czenie języka polskiego w integracji europejskiej;
matury polonijne; obecność duchowieństwa
w kulturze polskiej; zagłada Polaków w czasie II
wojny światowej. W sesji tej uczestnic^U rów-

Przedstowiclejki Szkoły Kościuszki z C hicag o. I rzqd z lew ej: Sab ina
Szalew ska, Danuta Kaczm arczyk, Teresa Kowollik, Sonia Frqczek,
Helena Z ajq c. 11 rząd : M ałgorzato Pow lusiew icz, Urszula
K ralniew ska, A lin a Zd an kiew icz.

nież prelegenci z Europy: JCrystyna Ortowicz-Sadowska z Paryża, Joanna Wójtowicz, MEN, Pol
ska i profesor Waldemar Martyniuk, UJ, Polska.
Osobno pracował również panel Komitetów Ro
dzicielskich, gdzie omavwano takie zagadnienia
jak: sprawy organizacji finansów, współpracę ze
środowiskiem polskim, współpracę z d5rrekcją
szkoły, ubezpieczenia uczniów, doświadczenia
różnych ośrodków i wjrmianę proporcji.
Poza robieniem „dobrego wrażenia” i repre
zentowaniem Polskiej M acier^ Szkolnej - o któ
rej działalności na przestrzeni minionych prawie
pięćdziesięciu lat często i ciepło wyrażali się
uczestnicy gazdu - miałam dwa konkretne za
dania do wykonania. W grupie omawiającej pra
cę w klasach girrmagalnych przedstawiłam film
z lekcji poświęconej osobie generała Władysława
Andersa a przeprowadzonej przez panią Grażynę
Smith ze szkoły im. Karola Chodkiewicza z Croydon-Crystal Pałace. Lekcja ta została bardzo
przychylnie przyjęta przez słuchaczy, k tó r^ po2ytywnle ocenili cel lekcji, jej przebieg i wycią
gnięte wnioski. Zainteresował ich bardzo fakt, że
przygotowujemy naszych uczni szkół sobotnich
do państwowych egzaminów i, że młodzi przera
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biają takie aktualne tematy właśnie jak druga
wojna światowa. Ubolewali nad tym, że polonij
na młodzież w A m e rc e nie ma takich możliwo
ści i często wcześniej - za wcześnie - ucieka ze
szkoły. Sesja ta zakończyła się specjalnie cieka
wym akcentem, gdy Helena Żmurkiewicz z De
troit i r^szard Łysakowski z Chicago, opowie
dzieli zebranym o swoich osobistych przeżyciach
wojennych, zsyłce na Syberię i losach, które wią
zały się z postacią generała Andersa.
Kolejnym moim obowiązkiem było poprowa
dzenie panelu poświęconego polonijnej prasie
oświatowej. Głównjon mówcą na tej sesji była
Helena Ziółkowska, redaktorka popularnego
i bardzo poczytnego pismna GŁOS NAUCZYCIE
LA, które zostało powołane do życia na pierw
szym Zjeździe Nauc^cieli Polonijnych w Cam
bridge Springs w 1985 r. Omawiano również ro
lę GWIAZDY POLARNEJ, gazety wychodzącej
w Ameiyce od 1908 roku
Oficjalne otwarcie Zjazdu i powitanie gości od
było się w piątek po południu, kiedy i ja miałam
okagę przekazać wszystkim pozdrowienia z An
glii i przedstawić krótkie sprawozdanie z działal
ności Polskiej Macierzy Szkolnej oraz pracy
w Polskich Szkołach Przedmiotów Ojczystych.
Najelegantszym momentem gazdu był nie
wątpliwie Wielki Bal Polonu urządzony w sobot
ni wieczór w MGM Grand Conference Centre.
Tutaj organizatory wykazali cały swój kunszt
i elegancję. W ogromnej, pięknie udekorowanej
sali bankietowej jednego ze słynniejszych kasyn
Las Vegas, odbyła się wspaniała kolacja przy
dźwiękach polskiej orkiestiy The Accent Band.
Jubilatami balu było Zrzeszenie Nauczycieli Pol
skich z Chicago, które obchodzi w tym roku 50lecie swojej działalności oraz Centrum Polonii
Amerykańskiej w Las Vegas w piątą rocznicę je 
go powstania. Podczas wieczoru wystąpił zespół
taneczny ze szkoły sobotniej Biały Orzeł, pia
nistka Vivian Florian oraz Stan Boiys, legenda
polskiej piosenki, świętujący 30-lecie swojej pra
cy artystycznej. Krytyka muzyczna zawsze doce
niała niespotykaną siłę jego głosu i niepowta
rzalną moc Jego piosenek. 1 tutaj został entugastycznie przyjęty przez grono nauczycielskie,
które doceniło jego interpretację najpiękniej
szych strof polskiej poegi.
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Niedziela poświęcona była celom turystycz
nym. Rano zawieziono nas na Hoover Dam i naj
większe w Ameryce sztuczne jezioro. Po połu
dniu została odprawiona polska Msza św.
w pięknej i bardzo nowoczesnej katedrze katolic
kiej w Las Vegas, podczas której małżeństwo
z Las Vegas obchodziło swoje srebrne gody. Był
to miły akcent podkreślający trwałość związku
małżeńskiego i ważność wychowania dzieci w ro
dzinie.
Resztę dnia poświęcono zwiedzaniu oszała
miających swym przepychem i kolorami kasyn
0 najrozmaitszej tematyce: Wenecja, staroż5^ y
Rzym, Paryż, piramida egipska, Rzym, wyspa pi
racka, jaskinia AUadyna, i wiele, wiele innych.
Atmosfera iście bajkowa - niezliczone tłumy lu
dzi, migocące światła, kanały weneckie i gondo
lierzy śpiewający O Sołe Mio, sklepiki, kawia
renki, restauracje, kwiaty i wszędzie masz3my,
maszyny, maszyny. I zielonym suknem pokryte
stoły ruletki czy pokera. A przed nimi 1 przy nich
zahipnotyzowani gracze wydający niekończące
się sterty dolarów. Kasyna nie mają okien ani ze
garów. Panuje w nich więc stały zadymiony
mrok, który zaćmiewa pojęcie czasu 1 rzeczywi
stości. W taki to sposób przykuwa się hazardzistów do maszyn i stołów.
W poniedziałek odbyło się podsumowanie
^azdu, sprawozdania z komisji i panelów, podzrękowama i pożegnania. Z łezką w oku, bo żal
było się rozstawać!
Organizatorzy wychodzUl wprost z siebie, aby
zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Dwoili się
1 troUi: przywozili i odwozili i wszystko z miłym
słowem i uroczym uśmiechem. I stale dbali o to,
aby atmosfera była radosna, serdeczna, przyja
cielska. 1 za to wszystko, co dla nas zrobili nale
ży im się serdeczne, polskie „Bóg zapłać! ”
Na marginesie muszę dodać, że zostałam
w Las Vegas jeszcze dwie noce, aby spędzić cu
downy, choć bardzo długi, dzień na wycieczce do
Grand Canyon. Warto było. A okazja taka może
się nie powtórzyć!
Aleksandra Podborodecka
Prezeska Polskiej Macierzy Szkolnej
w Londynie

REFLEKSJE ZJAZD O W E
Fragm enty artykułu „Echa Zjazdu Nauczycieli Polonijnych
w Las V e g a s" . MONITOR, lipiec 2002
Jak wiadomo gazdy stanowią forum do dys
kusji i są ok a gą do wymiany doświadczeń peda
gogicznych dla nauczycieli oraz administracyj
no-finansowych dla członków komitetów rodzi
cielskich, które te szkoły prowadzą.
Nauczycieli polonijnych rozsianych po całym
świecle łączy wspólny cel - utrzymanie dziedzic
twa polskiego, w skład którego wchodzi: naucza
nie języka polskiego, historii Polski I Polonii, geo
grafii, kultury polskiej, poznanie tradycji związa
nych ze świętami religijnymi, Itp.
Szkoła polonijna ma formować w uczniach
świadomość polskiego pochodzenia 1 obowiązku
przekazania najlepszych elementów polskiej kul
tury do wieloetnicznej kultury społeczeństwa
amerykańskiego: zachowanie Idei rrlepodle^oścl
Polski; wykształcenie cen n ej postawy społecz
nej ucznia i poczucia własnej wartości w amery
kańskim społeczeństwie: przygotowanie mło
dzieży polonijnej do aktywnego uczestnictwa
w życiu amerykańskim; zwracanie uwagi na uta
lentowanych uczniów I udzielanie w razie potrze
by pomocy, na przykład finansowej.
W miarę rozwoju techniki (komputeryzacja,
internet) uczniowie I nauczyciele mogą mleć ła
twiejszy dostęp do środków Informacji I sposo
bów Ich przekazywania. Korzystanie z Internetu
przez ucznia zależy od wieku, jego dojrzałości
i znajomości języka polskiego. Uczeń, który nie
potrafi c z j^ ć , nie odniesie z mtemetu żadnych
korzyści. W przj^padku historii Polski i literatury
znajduje się w obiegu wiele pubUkacjl, a nawet
podręczników szkolnych, w których nie podaje
się faktów historycznych, a niektóre Informacje
są nieścisłe lub po prostu kłamliwe.

Ważne jest, aby dziecko rozpoczynało naukę
w polskiej szkole od najmłodszych lat. Dziecko
akceptuje otaczający je ś w i a t w bardziej natural
ny sposób. Nauczyciel jest dla dziecka przedsta

wicielem Polski, jest pewnego rodzaju modelem,
którego obserwuje i akceptuje. Proces przyswa
jania polskości może być trudny. W dużej mierze
zależy też od tego, co dziecko wyniesie z domu
rodzinnego, od wieku I wielu Innych czynników.
Na barkach nauczyciela spoczywa umiejętność
nawiązania kontaktu z uczniami. A nie jest to ła
twe w warunkach, gdy liczba uczniów w Idasach
jest duża. Najgorsze są lata dojrzewania, rosną
stresy i emocje.
Naucyclele podkreślają, że uczniowie pol
skiego pochodzenia są chętni do nauki i pracy
społecznej. Często już w szkole podstawowej za
kładają kluby polskie. Mają wiele inicjatyw, ale
potrzebują też ukierunkowania I poparcia
w swojej działalności. Są zainteresowani sytu
acją w Polsce, lubią spędzać tam wakacje, zapi
sują się na kursy języka polskiego, pomagają
w Polsce uczniom w angielskim. Zwiedzają pań
stwa europejskie. Zbierają doświadczenia w róż
nych dziedzinach. Chętnie pomagają Polakom
przybyłym do Stanów Zjednoczonych.

Takie to były dyskusje spowodowane intere
sującymi wykładami. Dzień pierwszy zakońc2ył
się kolacją w ogrodach Uniwersytetu, wspomnie
niami i śpiewaniem piosenek. Nawet niewiele
osób udało się do kasyn, by wygrać rrrUiony I za
te pieniądze... założyć polską szkołę z prawdzi
wego zdarzenia.
Dzień drugi poświęcony warsztatom meto
dycznym I spotkaniom dyskusyjnym, wypełniła
dziesięciogodzirma intensywna praca. Odbyła się
m.in. prezentacja lekcji pokazowych dla uczniów
na różnych poziomach. Tadeusz Kościuszko był
nie tylko generałem walczącym o wolność Polski
I przyszłych Stanów Zjednoczonych, ale i wybit
nym inżynierem I prekursorem Abrahama Lin
colna. Generał Kazimierz Pułaski walczył o wol
ność Polski, a w walce o wolność Ameryki oddał
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Sie 11 wojny światowej”, „Programy dwujęzyczne
w Skandynawii”, „Programy nauczania języka
polskiego jako ję ^ k a drugiego”, „Metody poszu
kiwań literatury polskiej w Internecie”, „O roli
GŁOSU NAUCZYCIELA”, „Społeczne znaczenie
prasy pedagogicznej”, „O maturach polonij
nych”.

O d lew ej: E w a W iśniew ska ze szkoły Ja n a Paw ła II w Staten
Island, N e w Jo rk; Danuta Schneider, dr Joanno W ójłow icz,
Helena Z ió łkow ska; M arcin Bednarczyk i Kazim iera Golo '
z e szkoły M iko łaja Reja w C hicag o.

swe życie. Obydwaj generałowie pojawili się
w Ameiyce ponad 200 lat temu. Obydwaj wal
czyli o ideały wolności, o prawa ludzkie. Na ma
pie Stanów Zjednoczonych można bez trudu
znaleźć miasta, powiaty o nazwie Kościuszko lub
Pułaski, np. w stanie Illinois, Missouri, Kentuc
ky, Mississippi, Teksas i mnych. Nic więc dziw
nego, że obydwaj generałowie patronują dwóm
polonijnym szkołom w Chicago, które prowadzą
działalność od 50 lat. Wiele czasu zajęły dysku
sje na tematy nowych podręczników szkolnych
do nauki języka polskiego i geografii, których au
torkami są nauczycielki szkół polonijnych z dłu
goletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci
mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
Interesujące były sprawozdania z „wałki”
z władzami stanowymi Nowego Jorku o utrzyma
nie „kredytów” za znajomość języka polskiego.
Do innych tematów cieszących się powodzeniem
należały: „Obecność i znaczenie duchowieństwa
w kulturze polskiej", „O zagładzie Polaków w cza-

Przedstawiciele Komitetów Rodzicielskich
dyskutowali na temat: „Znaczenie pracy Komite
tu Rodzicielskiego dla prawidłowego funkcjono
wania szkoły”.
Wieczorem wyjazd do MDM Grand Casino
i bankiet z okazji 50-lecia Zrzeszenia Nauczycie
li Polskich w Chicago i 5. rocznicy powstania
Centrum Polonii Amerykańskiej w Las Vegas. Na
sali flagi polskie i amerykańskie. Występy dzieci
zespołu tanecznego ze szkoły Białego Orta w Las
Vegas, prowadzone przez absolwentkę tej szkoły,
otrzymały wielkie oklaski. Z aplauzem publicz
ność przyjęła także minlrecital dobrze znanego
w Chicago, znakomitego śpiewaka Stana Borysa.
W niedzielę wycieczka do tamy Hoovera. Po
obiedzie uroczysta msza święta celebrowana
przez trzech księĄr w katedrze Las Vegas. Wzru
szające było to, że Mszę św. odprawiano również
w Intencji pary małżeńskiej, która obchodziła
25-lecie wspólnego pożycia.
Wieczorem zwiedzano grupowo kasyna i inne
„cuda miasta Las Vegas. Można było zobaczyć
wybuch wulkanu, fragment Wenecji, popłynąć
gondolą i oczywiście spróbować wygrać mUlony.
Poniedziałek, to dla wielu dzień wyjazdu już
od samego rana. Ostatnie sprawozdania. Zbiera
nie propozycji wniosków na następny Zjazd.
Podsumowanie, błogosławieństwo kapelana,
śpiew „Boże coś Polskę” i „God Bless America”.
1 bardzo emocjonalne pożegnanie.
Bo okazało się, że gazd to nie tylko referaty,
warsztaty metodyczne, panele dyskusjjne. Na
stąpiło odprężenie, odeszło zmęczenie. Zjazd to
bodziec do dalszej pracy, to spotkanie w gronie
przyjaciół. To nowe kontakty, ważne nie tylko
w chwilach trudnych. Życie na emigracji staje się
pełniejsze. Pałeczka w sztafecie nauczania i przekazywame polskiego dziedzictwa następnym pooleniom zostaje przejęta przez młodsze pokole
nia.
Danuta Schneider
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POSŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO DO UCZESTNIKÓW VII ZJAZDU
Ojciec Święty Jan Paweł II poinformowany
o VII Zjeżdzie Nauczycieli Szkół Polonijnych oraz
Komitetów Rodzicielskich przygotowywanjmr
przez Komisję Edukacji przy Kongresie Polonii Ame
rykańskiej, przesyła jej Organizatorom 1 wszyst
kim Uczestnikom słowa duchowej łączności i ser
deczne pozdrowienie.
Ojciec Święty wyraża uznanie dla owocnej
działalności szkół polonijnych, które na konty
nencie amerykańskim podtrzymują 1 utrwalają
w młodym pokoleniu znajomość języka ojców.
Zachęca, aby trosce rodziców, szkól i środowisk
polonijnych towarzyszyło równocześnie staranie
0 przekaz dzieciom 1 młodzieży polskiej kultury
1 dziedzictwa narodowego, mających swoje ^ębokie korzenie w wartościach chrześcijańskich.
W oparciu o tradycję i wspomniane wartości Pol
ska zachowała swoją odrębność kulturową i toż
samość. Dzięki rum naród wykazał szczególną
niezlomność ducha w czasach zaborów i w okre
sie ekspansji systemów totalitarnych. Obserwo
wane dzisiaj próby oddzielania wartości chrze
ścijańskich od kultury prowadzą w gruncie rzeC7y do zaniku wartości patriotycznych.

Niech VII Zjazd Nauczycieli
Szkół Polonijnych będzie okagą, by
wyeksponować wielkie dziedzictwo
ję ^ k a polskiego, kultury i tradycji
narodowej. Niech przyczyni się do
umocnienia w młodym pokoleniu
Polonii amerykańskiej wartości pa
triotycznych 1 religijnych. Wszyst
kim Uczestnikom Zjazdu Jego
Świątobliwość udziela z serca swe
go Apostolskiego Błogosławień
stwa.
Arcybiskup Leonardo Sandri
Substytut Sekretariatu Stanu
Watykan, 12 marca 2002
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LIST ARCYBISKUPA
SZCZEPANA WESOŁEGO
Pragnę przekazać moje serdeczne życzenia dla
Uczestników Zjazdu.
Charakterystyką Zjazdu jest złączenie Na
uczycieli i Rodziców. Szkoła spełni wówczas swo
je zadanie, gdy będzie złączona z rodziną. Istnie
je tendencja do rozdziału szkoły od domu. Twier
dzą niektórzy, że zadaniem szkoły, czyU zada
niem nauc 2yclela, jest wyłącznie przekazanie
przewidzianej programem nauczania wiedzy. Na
uczyciel nie Interesuje się tym, co się dzieje poza
szkolą. Nauczanie nie jest więc związane z wy
chowaniem.
Doświadczenie wykazuje jednak, że właściwie
wykształcenie, c ^ li formacja, jest wynikiem
współpracy szkoły i domu. Gdy zabraknie wła
ściwej atmosfery domu, mimo zdobycia dużej
wiedzy, istnieje często niedojrzałość psychiiczna.
W naszych emigracyjnych i polonijnych wa
runkach wzrastanie młodego człowieka dokonu
je się w sytuacji dwukulturowości. Gdy dom wy

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

chowuje i kształtuje w oparciu o polskie warto
ści kulturowe, szkoła i wszystko co dzieje się po
za domem, odbywa się w kulturze kraju zamiesz
kania. Dlatego tym ważniejsze jest współdziała
nie szkoły i domu. Dom musi wytworzyć właści
wą atmosferę do nauczania języka polskiego ja 
ko wartości, która ubogaca właśnie w aspekcie
dwukulturowości.
Ponadto szkoła polonijna powinna nie tylko
nauczać języka 1 dziejów Polski, ale również
wprowadzić do wspólnoty polonijnej. Świado
mość i znajomość kultioiy kraju pochodzenia
ubogaca osobowość, co sprawia, że jest się rów
nież odpowiedzialnym obywatelem kraju za
mieszkania. Bogaty kulturowo człowiek może
również wnieść w lęk s^ wkład w rozwój kraju za
mieszkania.
Życzę przeto Wszystkim Uczestnikom Zjazdu
ubogacenia przez wysłuchanie prelekcji, przez
dyskusje, a zwłaszcza przez wzajemne towarzy
skie i koleżeńskie spotkanie.
Niech Wam Bóg Wszystkim błogosławi.
Oddany w Panu
Szczepan Wesoły
Rzym, 23 marca 2002

powołanej w celu metodycznego wspomagania
nauczycieli polonijnych, m erytorycznie wzbo
gaci program Zjazdu.

Uprzejmie dziękuję w Imieniu Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu za zaproszenie
Jednocześnie korzystając z okazji, składam
na VII Zjazd Nauczycieli Polonijnych 1 Komite serdeczne gratulacje pedagogom ze Zrzeszenia
tów Rodzicielskich w Las Vegas.
Nauczycieli Polskich w Chicago z okazji ju bile
Ponieważ przyjazd przedstawiciela Minister uszu 50-lecia Istnienia tej zasłużonej organi
stwa na konferencję nie jest możliwy, proszę zacji polonijnej, działającej na rzecz kształce
przyjąć tą drogą wyrazy uznania dla Inicjatywy nia i wychowania dzieci i młodzieży w świado
spotkań nauczycieli i organizatorów szkolnic mości ich własnej, polskiej, tożsamości naro
twa polonijnego w Ameryce, których celem jest dowej.
wzajemna wym iana doświadczeń w pracy pe
Na Pana ręce pragnę przekazać wszystkim
dagogicznej. Jest to wyraz aktywności środo Uczestnikom VII Zjazdu Nauczycieli Polonij
w iska nauczycieli polonijnych w USA, przejaw nych i Komitetów Rodziclelslach w Las Vegas
ich systematycznej pracy dydaktycznej 1 woli życzenia owocnych obrad oraz wszelkiej po
integracji.
myślności w życiu zawodow 3Tn i osobistjrm.
Pragnę wyrazić nadzieję, że aktywna obec
Z wyrazami szacunku
ność pani dr Joanny Wójtowicz, dyrektor Polo
___
Magdalena Mazińska
nijnego Centrum Nauczycielskiego, jednostki
STERSTWO edukacji NARODOWEJ I SPORTU
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą, Warszawa 20 maja 2002

LAS V E G A S W ITA GOŚCI
PO LO N IJN YC H Z CAŁEGO ŚWIATA
VIVA LAS VEGAS! To słynne hasło wita
wszystkich w naszym mieście, bajecznym kalej
doskopie świateł, różnorodnych atrakcji, jak
również nieokreślonej mocy gier kasynowych.
Cieszymy się z przyjazdu Państwa do słynnego
Las Vegas, miasta gdzie według różnych staty
styk żyje ponad 20 000 Polaków, miasta, gdzie
historia Polorul sięga ponad 30 lat. Witamy
wszystkich w mieście, gdzie mimo istniejących
różnorodnych opirui, osiedliliśmy się, pracuje
my, uczęszczamy do szkół, chodzimy do kościo
ła, prowadzimy normalne życie. Traktując nasze
miasto ja k wiele innych, pragniemy stworzyć na
szym polskim rodzinom, naszjrm dzieciom wa
runki prawidłowego rozwoju, utrzymać nasze
tradycje, kulturę, a przede wszystkim język pol
ski.
W ciągu tych paru dni Zjazdu - spotkania
z Państwem, chcemy podzieUć się ze wszystldml
naszymi doświadczeniami, a jednocześnie
„wchłonąć” ja k najwięcej wiedzy z Państwa dzia
łalności, wielokrotnie kilkudziesięcioletniej.

Jestem pewna, iż spotkanie to przjmlesie
wszystkim wiele cennych materiałów, które
wdrążone w system szkolnictwa polonijnego po
mogą mniejszym szkołom na lepszy rozwój,
a tym z długą historią na kontynuację oraz po
głębianie owocnej działalności.
Jest to pierwsze w historii tego miasta tak
liczne zgromadzenie polonijne i jesteśmy durrmi,
że zostaliśmy „Columbami” takiego przedsię
wzięcia. Jednocześnie jako gospodarze mamy
nadzieję, że uda nam się połączyć „przyjemne
z pożytecznym” i sprawić, że ten kilkudniowy pobjrt będzie super atrakcyjny i pozostawi wiele
wspomnień oraz zawiąże wiele kontaktów na
długi czas.
Życzymy Państwu owocnych obrad, ciepłej at
mosfery Zjazdu i wspaniałych przeżyć w Las Ve
gas nazywanym „entertainment capital od the
world”.
Elżbieta Kawka
Prezeska Centrum Polonii Amerykańskiej
w Las Vegas

D elegaci z A rizo n y i Helena Ziółkow ska
(na przyczepkę].
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M IĘD ZY HISTORIĄ A W SPÓ ŁCZESN O ŚCIĄ

Ks. Piotr Żen dzian z Now ego
Jorku w tow arzystw ie pań.

Referat wygłoszony na otwarcie VII Zjazdu w piqtek, 24 maja 2002

„To znaczy, że trafiam
na korzenie własnego drzewa..
Drzewo Jest ciałem fizycznym.
Historia ludzi takich
Jak Ja szuka swego ciała”.

Jest to fragment poematu Karola WojtyJy z 1966
roku „Wigilia Wielkanocna”. Napisał go w Krako
wie, w mieście, które od wieków jest współtwór
cą tożsamości społeczeństwa polsłdego.
Poszukiwanie „korzeni” i „wspólnego drzewa”
jest doświadczeniem milionów ludzi we wspótczesnjnm śwlecie. Wprawdzie intencją tego frag
mentu jest poszukiwanie wspólnoty i tożsamości
religijnej, jednakże w swym bardziej uniwersal
nym odniesieniu „poszukiwanie” korzeni można
także przenieść do formowania się tożsamości
grup etnicznych w Icłi nowym uldadzie geogra
ficznym 1 kulturowym.
„Historia ludzi takich, jak ja szuka swego cia
ła” - czyli wspólnoty zrozumienia swego rodowo
du.
Dla 10-millonowej Polordi miejscem tym jest
Ameryka - owa bogata mozaika setek różnych
kultur 1 podkultur, grup etnicznych 1 plemion,
które na jednej ulicy Nowego Jorku lub Chdcago
odtwarzają cały mlkrośwlat naszego globu. Każ
da z tych grup może kontynuować swoją kultu
ralną, społeczną lub religijną tożsamość - i czę
sto to czyni.
Pozornie więc, oświata polonijna w Stanach
Zjednoczonych działa w ułatwionym krajobrazie
poUtycznym 1 kulturalnym. Jako kraj wieloet
niczny, Am eiyka nie tylko pozwala na aktywną
kontynuację nauki swego dziedzictwa, lecz ocze
kuje od naszej i innych grup konkretnego wkła
du do kształtu tego społeczeństwa - podobnie
ja k czyni to 124 mnych grup etnicznych. Od
swego zarania, Stany Zjednoczone są uformowa
ne przez dziedzictwa kolejnych grup emigrantów
40

z różnych krajów i kontynentów. Ich synowie,
córki i wnukowie sięgają po najwyższą władzę,
zarówno w Białym Domu, jak i w obu izbach
Kongresu. Polonia posiada tam także swych re
prezentantów. Niektórzy z nich przeszli przez po
lonijne szkoły dokształcające.
Owa wolność stwarza także Istotny problem:
kwestię wyboru takich propozycji pedagogicz
nych z naszego bogatego, tysiącletniego dziedzic
twa, które byłyby przyjęte przez Inne grupy et
niczne jako Integralna część wspólnoty ameiykańsklej. Żadna grupa etniczna lub rasowa nie
może bowiem żyć w izolacji lub monopolizować
swych wartości.
Z punktu widzenia chronologii łilstoiycznej
tego kraju. Polonia niewątpliwie należy do tzw.
uprzywilejowanej grupy. Nauczyciele polonijni
mają przodka z dyplomem Akademii Krakow
skiej, doktora Aleksandra Kurcjusza, który na
południowym skrawku obecnego Manhattanu
w 1659 roku otworzył szkołę finansów i handlu
dla młodzieży miejscowej elity.
Dwaj nasi przodkowie generał Tadeusz Ko
ściuszko i generał Kazimierz Pułaski pr^czjm lli
się do powstania tego kraju. Ich wieloletnia
obecność i udział w walkach na wielu polach bi
tew są wpisane w metrykę narodzin Ameryki.
Jedna metryka posiada nawet ślady polskiej
krwi.
Jednakże rola oświaty etnicznej w Ameryce,
przekazując swoje dziedzictwo, sprowadza się
nie tylko do rejestru faktów historycznych, nie
zależnie jak szlachetnych, jej rolę mierzy się siłą
i energią i sposobem przekazywania tych szla
chetnych symboli do świadomości współczesne
go społeczeństwa tego wielkiego kraju. Kościusz
ko i Pułaski powinni być częścią historii ameiykańsklej nie tylko polonijnej młodzieży, lecz tak
że młodzieży współczesnej Ameiyki, niezależnie
od grupy etnicznej lub koloru skóry.

Z perspektywy ideałów pedagogicznych nie są
to założenia bynajnmlej utopijne. Irme są, nie
stety, realia.
Program obecnego VII Zjazdu składa się
z dwóch części; z części historycznej oraz z czę
ści analitycznej, której służą dyskusyjne panele.
W swym skrócie i sjmtefycznym ujęciu program
stara się spojrzeć na polonijną oświatę z per
spektywy 21. wieku.
W jaki sposób nasza oświata może lepiej słu
żyć ambicjom naszej młodzieży, potrzebom na
szej grupy 1współpartnerstwu PolonU z Polską?
To współpartnerstwo jest nauczycielom bar
dzo potrzebne. Z punktu widzenia metodycznego
sj^uacja naszego szkolnictwa jest szczególna.
Dla 95% naszych uczniów językiem pierwszym
jest język angielski, ponad 80% naszych nauczy
cieli przeszło przez uczelnie polskie 1 posiada
polskie doświadczenia pedagogiczne. Obecny
nauczyciel polonijny, który uczył w Gdańsku,
Warszawie czy Poznaniu nie może przenieść ani
swego talentu, ani swego doświadczenia do klas
polonijnych w Bostonie, Chdcago czy Nowym
Jorku 1 oczeldwać tych samych wyników.
Aby ułatwić zrozumienie tych różnic i osią
gnąć lepszą efektywność w klasie szkolnej, za
prosiliśmy na nasz zjazd dwoje specjalistów od
metodyki nauczania języka polskiego jako języka
drugiego. Propozycje ich, oparte na znajomości

różnic kulturowych 1 psychologicznych, mogą
oszczędzić nauczycielom wielu rozczarowań
i ułatwić percepcję materiału dydaktycznego
uczniom w klasie szkolnej.
Doświadczenia nauczycieli polonijnych są
unikalne. Poprzez ich wymiar wzbogaca się po
ziom nauczania 1uatrakcyjnia się czas spędzony
w klasie szkolnej.
Warsztaty metodyczne podczas obecnego
zjazdu mają dwojaki cel:
1. Stanowią formę wjrmiany doświadczeń
m lęd ^ nauc^cielami, szkołami 1 ośrodka
mi, a więc są rodzajem samokształcenia
nauczycieli;
2. Skupiają się na biografiach dwóch kluczo
wych postaci dla Polonii 1Polski: Tadeusza
Kościuszki oraz Kazimierza Pułaskiego.
Wybór taki wynikał z potrzeby ukazania nie tyl
ko ich militarnego wkładu, lecz także z potrzeby
ukazania tła i korzeni ich polskiego humanizmu.
Humanizm Kościuszki posiada szczególnie
głęboki rezonans historyczny dla współczesnych.
W swym „testamencie” uwolnił on nie tylko
z piętna niewoli grupę murzynów, których otrzy
mał od rządu amerykańskiego, lecz zapropono
wał otwarcie dla nich szkoły zawodowej. Było to
65 lat przed deklaracją pre^denta Lincolna.
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Jako naczelnik powstania Kościuszko wydał
w Polsce Manifest Poltiniecki, w któiym uwolnił
cMopów polskich od poddaństwa. Analogia jest
oczywista. Jest on prekursorem praw człowieka
na obu kontynentacti.
Pułaski i Kościuszko otworzyU w Ameryce
drzwi dla setek i tysięcy innycłi żołnierzy pol
skich, którzy po kolejnych powstaniach rozpo
czynali nowe życie z tej strony oceanu, aby ich
synowie w 1917 roku założyli błękitne mundury
i wałczyli o wolną Polskę.
Nasza młodzież powinna znać obie piękne
biografie z ust nauczycieli polonijnych.
Drugim założeniem programu obecnego zjaz
du jest poddanie pod analizę i dyslaisję klllai
ważnych problemów naszego szkolnictwa. Każdy
z czterech paneli skupia się na takich istotnych
zagadnieniach jak; przyznawanie kredytów sta
nowych dla naszych uczniów; większy udział
tecłmologu, zwłaszcza intemetu w procesie dy
daktycznym: roU Komitetów Rodzicielskich w ży
ciu szkoły; omówienie roli prasy oświatowej

Ew a Koch, kierow niczka Szkoły W yszyńskiego
w C h ic a g o (z p raw ej) z koleżanką.
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z okagl 17-lecla GŁOSU NAUCZYCIELA; wresz
cie bardzo istotny - panel dyrektorów naszych
szkół, w którym dominować będą sprawy pro
gramów nauczania, sprawa matur polonijnych
z perspektywy naszej i polsłdej.
Wltroczyllśmy niedawno w 21. wiek - i jedną
z form podtrzymania witałności pedagogicznej
naszych szkół jest korzystanie z tego potencjału
teclmologicznego, z jakiego codziennie korzysta
nasza młodzież w szkołach amerykańskich lub
przy domowych komputerach.
Szacunek dla pięknych kart naszej łilstorii
i naszego dziedzictwa może i powinien być wyra
żony współczesnym środkami. Inspiratorem, do
radcą 1 przewodnlldem naszej młodzieży w szko
łach jest nauczyciel polonijny - partner i wycho
wawca naszej grupy od ponad stu lat.
Od postawy 1oddania nauczycieli polonijnych
w dużym stopniu będzie zależał kształt Polonii
amerykańskiej. Nauczyciele polonijni bowiem
doskonałe wiedzą, iż oświata jest współzawod
nictwem o dobre stopnie, podstawowe, średnie
i uniwersyteckie wykształcenie, wreszcie o dobre
miejsce Polonii w społeczeństwie amerykańskim.
Cieszymy się, iż aktywnymi partnerami w roz
wiązywaniu naszych problemów będzie liczny ze
spół pedagogów z tak zwanej zagranicy; przed
stawiciele środowiska akademickiego z Polski prof. Waldemar Martyniuk i dr Joanna Wójtowlcz, doświadczony pedagog I przyjaciel nauczy
cieli polonijnych w Ameryce; pani Aleksandra
Podhorodecka, prezeska PoIsldej Macierzy
Szkolnej w Londynie; przedstawicielka szkolnic
twa polskiego we Francji, pani Krystyna Orłowicz-Sadowska; przedstawicielka szkolnictwa pol
skiego w Szwecji, pani Magdalena Freeman.
Mimo iż gazdy nauczycielskie nie rozwiązują
wszystkich problemów oświaty polonijnej, jed
nakże w tak licznym i dobranym zespole pedago
gów VII Zjazd w Las Vegas powinien przynieść
oczekiwane rezulaty. Oby z naszych łristorycznych korzeni wyrosło silne drzewo Polonii, o któ
rym w swym wierszu mówił Karol Wojtyła.
Ośmielam się powiedzieć, że my wszyscy mo
żemy być twórcami tego drzewa.
Edmund Osysko
Przewodniczący Komisji Oświatowej
Kongresu Polonii Amerykańskiej

MIEJSCE I ZN ACZEN IE JĘZYK A
P O LSK IEG O W INTEGRACJI
EURO PEJSKIEJ
Referat v\^głoszony vs^ piqtek, 24 m aja 2002
Język i kultura naszego narodu wciąż żyje poza
granicami naszego kraju. Zastanówmy się, jaką rolę
ma spełniać nasz język w integracji europejskiej.
W historii naszego narodu, zarówno w kraju jak
i za granicą. Język nasz był głównym elementem, któ
ry zawsze łączył Polaków w walce o przetrwanie 1nie
podległość, Jest podstawowym czynnikiem poczucia
związków emigracji polsldeJ z Ojczyzną. Nie bez racji
Karol Liebelt, nasz wielki filozof i eseista, powiedział,
że ,język Jest krwią naszego narodu”. Języka nie tyl
ko trzeba uczyć, ale również używać go na co dzień,
aby pozostał on zawsze żywy.
W przeszłości istotną funkcją naszego języka było
integrowanie z krajem Polaków rozproszonych po ca
łym świacie, zesłanych na Syberię, wypędzonych na
zachód Europy represjami zaborców, bądź też emi
grujących na różne kontynenty w poszukiwaniu C hle
ba. Aktualnie powinniśmy zabiegać o to, aby Język
polslfl zachował swoją obecność i wartość w zjedno
czonej Europie. Nie może on spełniać roU ograniczo
nej do porozumiewania się w wąskim zakresie komu
nikacji międzynarodowej. Nie chodzi o to, aby Język
nasz konkurował z Językami międzynarodowymi jak
angielski, francuski czy niemiecki, lecz aby w pr^padku przystąpienia Polsld do Unii Europejskiej, ję
zyk polski był tym językiem, który stanie się najważ
niejszym narzędziem porozumiewania się krajów Eu
ropy Centralnej.
Od wielu lat obserwujemy zmianę stosunku
państw zachodnich wobec Polski. Kraj nasz stał się
terenem inwestycji ekonomicznych i handlowych,
przyczółldem dla wielu przedsiębiorstw zagranicz
nych, których działalność przyczyniła się do ogólnego
rozwoju Europy Środkowej 1Wschodniej pr^spieszając przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej.
Język polski, oparty na gramatyce łacińskiej, jest
łatwiejszy do nauki dla cudzoziemca niz mne Ję^kl.
Aby zilustrować Państwu, Jak w praktyce realizuje się
wzrost zainteresowania językiem polskim, posłużę się
przykładem sytuacji we Francji.
Elementem strategicznym w przygotowaniach do
przystąpienia do Unii Europejskiej Jest wprowadzenie

Krystyna O rłow icz-Sodow ska

Języka polskiego do szkól francuskich w formie sekcji
językowych i kursów dodatkowych na różnych szcze
blach nauczania. Obecność języka i kultury polskiej,
ujęte w specjalne programy szkolnictwa francuskie
go, przyczyniają się do promieniowania naszego kra
ju w tak nośnym środowisku Jak środowisko szkolne.
Zjawisko to uważamy za jeden z pozytywnych ele
mentów w poczynaniach zmierzających do Integracji
europejskiej. Nauczanie Języka polskiego na emigracji
od najmłodszych lat otwiera bowiem młodzieży drogę
do dwu i wielokulturowości i ułatwia opanowanie in
nych Języków.
Takie podejście do uplasowania Języka polskiego
w systemie edukacji francuskiej wzmacnia i wzboga
ca współpracę pomiędzy systemami edukacyjnymi
Francji i Polski. Zamierzenia te nie są Jeszcze w pelnl
realizowane.
Obecnie we Francji Języka polskiego naucza się
w 70 szkołach podstawowych, w 10 coUege’ach i w 10
liceach. Sytuacja Języka polskiego w szkołach wyż
szych również nie przedstawia się zadawalająco.
Mimo że od 11 lat wymiana handlowa między obu
krajami stale wzrasta, wysiłki w kierunku włączenia
Języka polskiego do programów szkół wyższych, na
potykają na trudności. Tylko w 14 wyższych uczel
niach istnieją kursy Języka 1 cywilizacji polskiej.
Większość zainteresowanych to młodzież pochodze
nia polskiego, która pragnie pogłębić nie tylko znajo
mość Języka, ale poznać bliżej kraj swoich przodków.
Jego kulturę i historię. Jednakże pewien procent stu
dentów rekrutuje się z rdzennych rodzin francuskich.
Niektóre kursy języka polskiego tworzone są na ży
czenie samych studentów, Jak np.: na znanej po
wszechnie Ecole Normale Superieure 1Wyższej Szko
le Administracji 1’ENA.
Francja zajmuje Jedno z pierwszych miejsc wśród
Inwestorów w Polsce, a co za tym idzie wymaga spe
cjalistów ze znajomością Języka polskiego. Znajomość
Języka i kraju przez wysyłanych do Polski przedstawi
cieli Jest coraz bardziej doceniana przez Inwestorów
działających w naszym kraju.
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W wynikli rozmów i konsultacji między resortami
oświaty obu krajów, minister Edukacji Francji po
twierdzi! konieczność zróżnicowania nauczania języ
ków obcych, co otwiera szanse na rozszerzenie na
uczania języka polskiego.
Obecność języka polskiego za granicą to jedna tyl
ko strona problemu integracji europejskiej. Drugą
niezmiernie istotną Jest: nauczanie języka kraju za
mieszkania naszych rodaków na emigracji; znalezie
nie swojego miejsca w nowym, tak różnym pod pol
skiego społeczeństwie; umiejętności integrowania się
w nie; możliwość wykazania swoich wartości i wy
kształcenia, kultury i tradycji narodowej. Aby stać się
pełnowartościowym członkiem nowego społeczeństwa
i zrealizować aspiracje zawodowe i życiowe na obczyź
nie, konieczne Jest szybkie nauczenie się języka tego
kraju, bo tylko tym sposobem możemy świadczyć,
kim jesteśmy naprawdę i jakie wartości sobą repre
zentujemy.
Cel ten od 12 lat staram się realizować w mojej
działalności polonijnej. Przeżywając głęboko rozstanie
z Ojczyzną w pierwszych latach mojego pobytu we
Francji, bardzo rozumiem trudną sytuację moich ro
daków, przyb3TvaJących do tego kraju.
Pokonując wiele trudności, jako romanistka, zor
ganizowałam kursy języka francuskiego Już w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Służyły one
wielkiej rzeszy rodaków, szczególnie młodzieży, która
korzystała równocześnie z naszej opieki społecznej,
administracyjnej, prawnej, moralnej i duchowej. Roz
wijając zakres kursów, ich poziom i opiekę społeczną,
z biegiem lat powstała Wyższa Szkoła Językowa dla
emigrantów, nie tylko z Polski, ale także dla młodzie
ży z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji 1Bułgarii.
W ubiegłym roku po wielu staraniach i wytężonej
pracy. Rektorat Akademii Paryskiej nadał naszej
Szkole statut Wyższej Uczelni Języka Francuskiego
dla Cudzoziemców i wręczył mi nominację na Jej dy
rektora. Wystąpiłam więc do władz francuskich
i otrzymałam dotacje na kształcenie naszych rodaków
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Po
stępując konsekwentnie w celu podniesienia statusu
społecznego naszych studentów, wystarałam się
o francuskie ubezpieczenie społeczne pozwalające im
na uregulowanie pobytu oraz staranie się o kartę pra
cy.
Nauka języka oraz cała struktura opieki społecz
nej organizowanej w naszej Szkole jest realizacją pro
gramu integracyjnego naszych studentów ze społe
czeństwem francuskim. Wyższa Szkoła Językowa
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„Nazareth" w Paryżu Jest pierwszym modelem inte
gracyjnej szkoły europejskiej.
Jak wspomniałam, zainteresowanie Językiem pol
skim wśród Francuzów wzrasta. Od kilku lat uczymy
również Języka polskiego specjalistów ftrm francu
skich lub osoby prywatne oraz dzieci małżeństw mie
szanych. Ogromnie cieszą nas przejawy zaintereso
wania społeczeństwa francuskiego językiem i kulturą
polską.
Problematykę integracji europejskiej podejmuję na
spotkaniach i konferencjach prezesów i reprezentan
tów polonijnych organizacji w Europie.
Stowarzyszenie „Nazareth Familie” jako jedyne
z Francji należy do Europejskiej Unii Wspólnot Polo
nijnych z siedzibą w Londynie. Od kilku lat biorę
czynny udział we wszystkich zjazdach Unii oraz
współpracuję efektywnie z warszawskim oddziałem
„Wspólnoty Polskiej”, dążąc do koordj^nacjl działalno
ści organizacji polonijnych w Europie na możliwie
wszystkich płaszczyznach współpracy I Integracji.
Zjazdy prezesów EUWP odbywają się raz w roku
w Pułtusku, natomiast zjazdy regionalne, których In
spiratorem była Polonia austriacka, organizowane są
z Inicjatywy środowiska polonijnego danego kraju. Na
przestrzeni ostatnich trzech lat odbyły się spotkania
w l?amsau (Austria), Budapeszcie, Gemonie-Osoppo
(we Włoszech) i Sztokholmie.
W dniach od 9 do 12 maja 2002, tuż przed przy
jazdem do Państwa, zorganizowałam w Paryżu Ogól
noeuropejski Zjazd Prezesów I reprezentantów Orga
nizacji Polonijnych z terenu całej Europy oraz przed
stawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Tema
tem naszej debaty była właśnie Integracja europej
ska, jej formy 1 propozycje konkretnej współpracy na
planie kulturalnym, oświatowym i politycznym. Aby
śmy mogU przeżywać pełną integrację w czasie tego
spotkania towarzyszyły nam hczne Imprezy kultural
ne: wystawa malarstwa młodej polskiej malarki z Nie
miec, spektald artystyczny poegl 1 piosenek Mariana
Hemara w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
zwiedzanie pomników kultury polskiej we Francji.
W jjeżdzie uczestniczyło 45 delegatów z 15 krajów
Europy. Zostali oni również przyjęci przez Ambasado
ra RP w Paiyżu.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że moje wystą
pienie, choć w części przybliżyło Państwu problemy
zachowania tożsamości narodowej i języka polskiego
związanych z Integracją Polaków w nowej rzeczywi
stości europejskiej.

Krystyna Ortowicz-Sadowska
Dyrektorka Wyższej Szkoły Językowej w Paryżu, Francja

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO
W SZKOŁACH POLONIJNYCH
Referat w y g ło szo n y w piqtek, 24 maja 2002

Dr Joanna W ó jło w icz

Kiedy dziecko wraca ze szkoły i pyta: „Po co języka polskiego 1 naukę słownictwa polskiego
mam się uczyć algebry?”, to nie odpowiadamy: w zdaniach, biorą pod uwagę warunki rozwojowe
Bo uczyli się JeJ nasi przodkowie, ale że przyda młodszych dzieci: nieumiejętność swobodnego
nam się w przyszłości
czytania i pisania, potrzebę słuchania, nieumie
Alvin Toffler jętność pracy własnej.
Program komputerowy dla dzieci polonijnych
powinien; pomagać rozwijać ję^k ow e zdolności
Kierunek rozwoju szeroko rozumianej kultury ucznia, s p r ^ a ć zwiększaniu jego zasobu leksy
współczesnej wskazuje, że obok tradycyjnych kalnego, doskonalić umiejętność czytania. Auto
sposobów uczenia z książką 1 tablicą, przyjdzie rzy dobrych programów motywują użytkownika
nam - nauczycielom wykorzystywać w szkole do stałej nauki pisania, uczą ortografii, utrwala
multimedia. Narazie wzbudzają one jeszcze spo jąc ją poprzez różnorodne ćwiczenia. Oddziałują
ro emocji 1 wątpliwości, ale w końcu będziemy na spostrzegawczość i inteligencję odbiorcy.
musieli przyjąć oczywistą prawdę o twórczej sUe W przypadku wyrazów sprawiających trudności
mediów, o potrzebie ich wykorzystywania w na powtarzają je w różnych kontekstach, podają
skojarzenia, reguły ortograficzne i klucze pamię
uczaniu różnych przedmiotów.
Od wielu lat w różnych krajach z powodze ciowe, związane z pisownią danego wyrazu.
Programy komputerowe dla dzieci, fimkcjoniem naucza się języków obcych, korzystając
z programów multimedialnych. Dlaczego tego nujące na lynku wydawniczym Polski, można
środka nie zastosować do nauczania języka pol zasadniczo podzieUć na trzy rodzaje:
skiego?
Komputer z pewnością nie wyeliminuje na
uczyciela, ale może mu pomóc w procesie lekcyj
nym, ułatwi mu przygotowanie i prowadzenie
urozmaiconej, a przez to ciekawej dla młodzieży
lekcji.
Ponieważ komputer coraz szerzej wykorzysty
wany jest do wspomagania procesu kształcenia,
stale wzbogacana jest rynkowa oferta oprogra
mowania dotycząca programów edukacj^nych.
W Polsce najczęściej są to programy przeznaczo
ne dla dzieci młodszych, ale niestety, programy
te nie są ukierunkowane na dzieci polonijne.
Czy można by je, mimo to, wykorzystywać do
wspomagania nauczania języka polskiego w śro
dowiskach polonijnych w USA? Z pewnością tak,
pod warunkiem, że ich autorzy, celując w rozwój
sprawności rozumienia (początkowo ze słuchu)

1. programy edukacyjne - do któiych należą
przede ws^stkim giy komputerowe oparte na
konwencji gier wideo, funkcjonujące gównie
poza szkołą:
2. programy dydaktyczne - pisane z myślą
o kształceniu i sprawdzeniu umiejętności ję 
zykowych Ich użytkownika oraz doskonaleniu
tych umiejętności w procesie kształcenia
szkolnego 1pozaszkolnego;
3. programy narzędziowe - to zn a c ^ kompute
rowe słowniki ortograficzne, leksykalne, ter
minologiczne, luźno związane z całościowym
kształceniem językowym, służące przede
wszystkim poprawianiu lub wspomaganiu pi
sania tekstów czy też ujmujące wiedzę z róż
nych dziedzin (np. bardzo dobra, niezwykle
ciekawa encyklopedia Omnia).
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PROGRAMY
DLA DZIECI MŁODSZYCH
Dostępne na polskim lynku wydavmlczym
programy do nauczania języka polskiego dla
dzieci można zaliczyć do pierwszej grupy, pro
gramów edukacyjnych, wykorzystujących kon
wencję zabawy, gry jako środek, dzięki któremu
autorzy chcą dotrzeć do młodego odbiorcy.
Wydaje się. Iż programy te mogą być wykorzy
stywane jako pomocnicze w szkołach polonij
nych. bowiem zaspokajają podstawowe potrzeby
dziecka w młodszym wieku szkolnym: zwroty widoczne na ekranie 1, co ważne, czytane jedno
cześnie przez lektora - są typowe, zdania proste,
użytkownik wleloltrotnie ma rysować 1 podpisy
wać lysunkl. Pamiętając, że nauka w szkole po
lonijnej ma motywować dziecko do dalszej, być
może wieloletniej pracy nad języldem polskim,
jako zaletę tych programów przyjmiemy atrak
cyjność przekazu, polegającą na pracy z kompu
terem, humor opowiadanych łilstoryjek, dowci
pów rysunkowych, związanie nauki z konltretnymi przedmiotami i sytuacjami.
W nauczaniu dzieci polonijnych najważniej
sze jest zapoznawanie ze słownictwem, a nie gra
matyką, wlelolo-otne powtarzanie, bowiem dzieci
szybko zapominają 1 mają małą koncentrację
uwagi. Programy komputerowe, wymienione
w załączonym spisie, spełniają to zadanie po
przez łtrótkość zadań, często zmianę ałctywności
i oddziaływanie na różne bodźce (słuch - głos
lektora-dziecka lub pieska Reksla, Koziołka Ma
tołka, wzrok —stale zmieniające się obrazy pol
skiej przyrody np. program Dookoła Polski,
ruch - w każdym programie mali bohaterowie są
ożywiani na ekranie komputera).
Autorzy programów pamiętają, że dziecko po
trzebuje stale zabawy i fizycznej aktywności, nie
szczędzą więc zabaw językowych, rysowania, ko
lorowania, malowania, komputerowej namiastki
ręcznego wycinania, klejenia oraz różnych form
ekspresji: teatralnej, plastycznej, muzycznej.
Dziecko, słuchając np. recytowanych przez
artystów wierszyków (Multimedialny świat JuUana Tuwima czy Brzechwy), może je jednocze
śnie śledzić na ekranie, dostosowując czas prze
suwającego się tekstu do swoich możliwości od46
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bloru. Może je także nleskoficzenle powtarzać od
dowolnego miejsca, osłuchując się z dźwiękami
polskiej mowy, nawet jeśli do końca nie rozumie
wszystkich słów. Filmowe scenki, w których bo
haterowie wykonują określone czynności, o któ
rych jest mowa w wypowiadanych przez nich
tekstach, ułatwią dziecku sytuacyjne rozimilenie
języka.
Wymienione programy komputerowe mają
wbudowaną opcję nagrywania głosu dziecka.
Wykorzystywać to możemy do zachęcenia dziec
ka, by po osłuchaniu się z tekstem w bezpieczny
dla niego sposób zastępowało aktora, włączając
się ze swym głosem w pewne partie nagrania,
współtworząc w ten sposób wirtualny świat, na
bywając jednocześnie umiejętności przekazywa
nia informacji, bez konieczności poznawania
skomplikowanej gramatyki języka polskiego.
W większości programów do Języka polsldego
możliwe jest wykonywanie dwóch rodzajów ćwi
czeń ortograficznych: pisania z pamięci 1pisania
ze słuchu. Pisanie z pamięci może być stosowa
ne w szkołach polonijnych na początku nauki
polsldej ortografii, gdyż angażuje głównie pamięć
mechaniczną ucznia, doraźną. Ćwiczenie to po
lega na obserwowaniu i zapamiętywaniu zdania
(zdań), a następnie odtworzeniu go z pamięci na
piśmie. Przy korzystaniu z wjmiienionych pro
gramów można ćwiczyć także pisanie ze słuchu
(dyktando). Tekst jest w tym W3rpadku czytany
nie przez nauczyciela lecz komputerowego lektora.
Teksty dyktand w programach dla dzieci nie
są trudne czy rozbudowane. Można by je z powo
dzeniem zastosować jako materiał do ćwiczeń or
tograficznych z młodzieżą polonijną. Zbudowane
są z reguły z wjrrazów o wysokiej frekwencji w ję
zyku potocznym, codzlermym, odwołujących się
na początku do jednej tylko reguły ortograficz
nej. Oto przykłady takich dyłrtand z jednego
z programów: („Dyktando” ZIP Sofl;, Dyktando.
Wersja 1.0 dla Windows, GHwlce 1995):
1. Padał niewielki deszcz. Wlał nieprzyjemny wiatr.
Ludzie chodzili w nieprzemakalnych płasz
czach. Nieszczęśliwi byU ci, którzy zapomnieli
o parasolach. Mieli oru teraz niewesołe miny.
(Ćwiczona reguła: nie z przymiotnikiem).
2. Za chwilę rozpocznie się koncert muzyki po
ważnej. Grane będą utwory polsłdch kompo
zytorów. Na fortepianie zagra utalentowany

muzyk. Zdobył on ju ż sławę na całym śwlecie.
Wrócił właśnie z konkursu planistycznego. Na
sali jest ju ż komplet widzów. Orkiestra cicho
stroi Instrumenty. Słychać dźwięk trąbek,
wiolonczeli, skrzypiec. Temperatura na sali
rośnie. Rozlega się gong. Dyrygent rozpoczyna
koncert. (Ćwiczona reguła: pisownia wyrazów
z om, on, em, en).
3. Za chwilę nadleci helikopter. Powoli narasta
hałas. Uciekają przestraszone fym hukiem
ptaki. Nawet słońce się schowało. Nie ma te
raz odwagi wychylić się zza chmury. (Ćwiczo
na reguła: pisownia wyrazów z ch, h).
Uczniowie polonijni, tak samo jak inni, lubią
wiedzieć, na jakim poziomie opanowali język.
Twórcy programów skonstruowali więc je tak, że
wyntki są oceniane, a nawet prowadzona jest
w programie szczegółowa kontrola postępów
(Ilość 1jakość popełnionych błędów: ocena w for
mie krótkiego, życzliwego komentarza, podpo
wiedzi, oklasków), a także poprzez stwarzanie
sytuacji rywalizacji. Gdy dyktando rozwiązuje
Idlku uczniów, Istnieje możliwość rozszerzania
programu do wersji sieciowej.
Niewiele w Polsce powstało komputerowych
programów logopedycznych, które można by za
stosować w szkolnictwie polonijnym. Wspomi
nam tu o jedynym w tym momencie, funkcjonu
jącym na polskim rynku wydawniczym, Dyslektyk2. W początkowych etapach uczenia trud
ność sprawia wymowa ^osek swoistych dla języ
ka polskiego. Uświadomienie sobie, że w innych
językach nie istnieją dźwięki, które przypomina
łyby głoski ję ^ k a polskiego, jest rzeczą bardzo
Istotną. Na przykład szeregi: dzląsłowy - (S, Z, C)
czy też środkowejęzykowy - (Ś, Ź, Ć). Aby ułatwić
dziecku naukę wymowy, należy przede wszyst
kim wskazać miejsce artykulacji tych głosek
1 zwrócić uwagę na widoczne narządy mowy.
Podczas artyłoilacjl np. (s) należy podkreślić, że
język zbliża się do zębów (^oska przednio]ęzykowo-zębowa).
Problemy, z którymi spotykamy się podczas
nauki wymowy polskiej, będą łatwiejsze do wy
tłumaczenia, gdy skorzystamy z programu Dyslektyk2, a uczeń zobaczy, jak powinien być uło
żony język w stosunku do innych narządów mo
wy i usłyszy dany dźwięk wypowiadany przez
swego polsldego rówieśnika.

Głoski w tym programie pokazywane są w izo
lacji, następnie w wyrazie, zdaniu. W ten sposób
każda z głosek została zademonstrowEina kilka
ra ^ . Ćwiczenia prowadzone są w sposób zaba
wowy, tak więc nauka wymowy może być dla
ucznia przyj enmością.

PROGRAMY DLA
DZIECI STARSZYCH
Dobry program do nauki języka polsldego dla
uczniów starszych wiekowo ( 9 - 1 2 lat) winien
być przede ws^stklm nastawiony na ćwiczenie
sprawności związanych z żywym językiem, tzn.
rozumienie tekstu mówionego i mówienie. Ponie
waż ważne jest w nauczaniu języka, by brać pod
uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów, więc
naturalne będzie, gdy mając uczniów w tym wie
ku, będziemy wykorzystywali Informacje na te
mat krajów, sposobu Ąrcla rówieśników, kina,
telewizji, komputera. Uczniowie lubią w tym wie
ku takie tematy jak: wiadomości o kraju, które
go języka się uczą, ciekawostki o ludziach, śwlecle, nauce i technice. Dobrze, gdy tego typu in
formacje są ubogacane anegdotami, dowcipami,
piosenkami (por. Hanna Komorowska). Dobry
program komputerowy dla tej grupy młodzieży
polonijnej powinien (powtarzam za Stanisławem
Juszczykiem):
• precyzyjnie określać przeznaczenie progra
mu oraz zakres zawartych w nim zagadnień
(np. pomoc w nauce wymowy czy ortografii
lub zasad gramatyki Itp.),
• umożUwlać prosty i natychmiastowy dostęp
do każdej części materiału, według potrzeb
użytkownika,
• poszerzać zakres słownictwa, ułatwiać p r ^ swajanle zasad gramatyki, doskonalić w y
mowę,
• zawierać bloki pomocnicze, wyjaśniające za
gadnienia gramatyczne oraz słowniki
i imiożllwiać korzystanie z nich w odpowied
nim momencie,
• kształcić umiejętność praktycznego stoso
wania ję^ k a ,
• umożliwiać prostą obsługę i łatwe ustawia
nie parametrów pracy (np. zmiana w dowol
nej chwili jęjyka komimikacjl użytkownika
47
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Interaktywne podręczniki elektroniczne,
z programem, tzn. ję 2yka obcego na polski
o
których
mowa, obejmują cały materiał obowią
i odwrotnie),
• w zależności od ćwiczonego problemu dobie zujący w szkole podstawowej i gimnazjum z róż
rać odpowiednią formę ćwiczenia, zapewnia nych przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, mate
jącą skuteczność nauki, ajednocześnle pod matyki, geografii, historii, no i oczywiście - dla
tego tu o nich mówię - języka polskiego.
noszącą jej atrakcyjność,
Komputerowe podręcznild nie tylko opisują
• dysponować różnym stopniem trudności dla
gawiska (jak ich drukowane odpowiedniki), ale
każdego t3rpu ćwiczeń,
• zapewniać możliwość weiyfikacji wiadomo zmuszają też ucznia do samodzielnego wykona
ści ucznia za pomocą różnorodnych cieka nia różnych symulacji, doświadczeń i ćwiczeń.
wych tekstów i ćwiczeń (np. literowanie,
Podręcznik elektroniczny eduROM Język
dyktanda, tłumaczenia, dobór odpowiednie polski nie jest programem dydaktycznym stwo
go słowa, konstruowanie pytań, testy gra rzonym z myślą o obcokrajowcach uczących się
matyczne, czytanie ze zrozumieniem itp.),
języka polskiego. Możliwe jest jednak, aby pro
• posiadać narzędzia umożliwiające przygoto gram ten proces wspomagał. Można również pro
wanie przez nauczyciela własnych ćwiczeń gram eduROMu przystosować do potrzeb użyt
odpowiadających tym zagadnieniom i tema kownika, dla którego język polski jest językiem
tom, które realizowane są w szkole,
obc)on.
• akceptować kilka poprawnych odpowiedzi,
Nad projektem multimedialnego kompletu dla
• możliwość kojarzenia informacji graficznej
uczniów przez prawie trzy lata pracowało ponad
i dźwiękowej,
siedemset osób. Gdańska firma Young Digital
• możliwość odtwarzania głosu z bardzo wy
Poland stworzyła własne laboratoria i studio fil
soką jakością odpowiadającą naturalnemu
mowe. Program na tyle spodobał się w Europie,
brzmieniu mowy,
• możliwość nagrywania własnego głosu i po Iż obecnie firma YDP przygotowuje wersję pro
równania go z wzorcami doskonalenia wy gramu do różnych przedmiotów, zamówioną
przez lynek holenderski i belgijski. Trwają roz
mowy.
mowy z Japonią.
Treści dydaktyczne zawarte w kolejnych eduCzy jest taki program komputerowy do nauki
języka polskiego jako obcego na lynku wydawni ROMach odpowiadają co najmniej 100 godzinom
czym Polski? Niestety, nie ma. Firmy wydawni efektywnej nauki.
Wykorzystanie mediów i technologii informa
cze dbają, by krajowy odbiorca mógł nabyć przy
gotowane w Polsce interaktywne, multimedialne cyjnej dogłębnie objaśnia uczniowi wszystko, co
podręczniki do nauki języka angielskiego, fran dzieje się wokół niego. W każdym programie znaj
cuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpań- duje się kilkadziesiąt filmów wideo i trójw3Tniarosłdego itd., ale nie nadeszła jeszcze era kompu wych prezentacji, które mają na celu przybliżenie
terowych programów, które wspomagałyby pro uczniowi treści danego przedmiotu. Programy
ces nauczania języka polskiego jako obcego. Nie przystosowane są do pracy w sieci, dzięki czemu
znaczy to jednak, że sytuacja jest beznadziejna, nauczyciel może śledzić, co robią uczniowie.
bo oto w najnowszym numerze WPROST (nr 1015,
Po każdej lekcji i po każdym rozdziale umiesz
12 maja 2002) pojawił się artykuł zatytułowany czone zostały ćwiczenia sprawdzające, testy. Ich
Nauczyciel z komputera. Autor opisuje w nim, systematyczne rozwiązjwanie stanowi doskona
między irmymi, pierwsze na świecie mulimedial- ły sposób utrwalania nowych wiadomości.
ne podręczniki eduROM. Redaktor pyta: Koniec
W programie znajdują się specyficzne progra
tradycyjnych szkolnych podręczników? A potem
my narzędziowe, charakteiystyczne dla danego
z dumą stwierdza; W Polsce powstał pierwszy na
przedmiotu. W geografii są to m. In. interaktyw
świecie zestaw multimedialnych podręczników
ne mapy; w biologii galeria gatunków; w chemii
do szkoły podstawowej i gimnazjwn (stworzyła
układ okresowy pierwiastków. Oprócz tego każ
g o jv m a Young Digital Poland).
dy z eduROMów zawiera:
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• Biogram y - dostarczają podstawowej wie
dzy o znanych postaciach ze świata nauki.
• Słow niczek - obejmuje kilka tysięcy termi
nów z różnych dziedzin nauki, objaśnionych
w przystępny sposób.
• Przeglądarkę zdjęć i ilustracji - daje moż
liwość obejrzenia w maksymalnym powięk
szeniu tysięcy zdjęć.
• Zapam iętaj! - wykaz najważniejszych wia
domości, które należy zapamiętać z danej
lekcji i z danego przedmiotu.
• Notatki - elektroniczny zeszyt umożliwiają
cy tworzenie własnych notatek.
• Szukaj - możliwość wyszukiwania interesu
jących informacji według kategorii i słów
kluczowych.
• Zakładki - możliwość „zapamiętywania”
najważniejszych lub najciekawszych stron
w danym przedmiocie ilustracji.

• Przeglądarka zdjęć i ilustracji - możliwość
obejrzenia każdej ilustracji i każdego zdjęcia
w maksymalnym powiększeniu;
• Leksykon - zbiór wyrazów, które mogą
sprawiać trudności uczniowi szkoły podsta
wowej czy gimnazjum.
• Ciekawostki.
• Oraz inne, typowe dla każdego przedmiotu:
Zapamiętaj, Notatki, Szukaj, Zakładki.

EduROM, będąc niezwykle atrakcyjny, unika
niebezpieczeństwa taniej zabawowości. Jego
przekaz jest dowcipny, łatwy, przyjazny dla użyt
kownika, ale jednocześnie konsekwentnie prze
kazuje w bezbolesny sposób treści dydaktyczne.
Z pewnością będzie się podobał uczniom polonij
nym, ale tym, którzy już znają język polski, choć
by w stopniu podstawowjrm.
Dobry program komputerowy to taki, który
umożliwi uczniowi samodzielną pracę z tym pro
Program eduROM został wyposażony w apli gramem, nie pod kontrolą nauczyciela, ale także
kacje nie tylko ułatwiające pracę z programem, w domu. Gdy uczeń nie jest obecny w szkole, do
bry program pozwoli mu nadrobić zaległości,
ale również systematyzujące wiedzę ucznia.
A jaką wartość ma eduROM Język polski? przy systematycznej, samodzielnej pracy w do
Otóż eduROM J ęzyk polski obejmuje cały mate mu. Program Język polski jest kopalnią wiedzy
riał z języka polskiego obowiązujący w polskiej 1zapleczem biblioteczno-muzealno-filmowym dla
szkole podstawowej 1 gimnazjum. EduROM Ję każdego nauczyciela polonijnego, ale także dla
zyk polski dzieli się na strefę P = szkoła podsta ucznia. Ma on do dyspozycji gotowe fragmenty
wowa (klasy 4,5,6) 1 strefę G = gimnagum (klasy filmów, sztuki multimedialnej, reklamy, Interne
1,2,3). W strefie P mieszczą się 3 interaktywne tu zręcznie połączone z pisaną i czytaną przez
podręczniki elektroniczne obejmujące materiał lektorów literaturą polską, tradycyjną wiedzą,
szkoły podstawowej, w strefie G, podobnie, miesz w tym także wiedzą na temat polskiego systemu
czą się 3 interaktywne podręczniki elektroniczne językowego, ortografii, gramatyki. Czy to wystar
czy, by spełniał warunki dydaktycznej pomocy
obejmujące materiał ginmagum.
Kolejne p l j ^ CD - podręczniki zawierają nie w szkołach polonijnych?
Oprócz materiału podstawowego program
tylko ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, ale
obejmuje
także zagadnienia przeznaczone dla
także fragmenty filmów, przedstawień teatral
nych i lektur szkolnych. Treści zaprezentowane uczniów szczególnie zainteresowanych daną te
w programie obejmują literaturę, a także naj matyką, zawiera liczne ciekawostki, ćwiczenia
ważniejsze w dzisiejszym świecie środki medial dodatkowe, dzięki czemu nauczyciel może wpro
wadzać ten sam temat na różnym poziomie, w za
ne: radio, telewigę, reklamę, komputer.
Szybkiemu zapamiętywaniu prezentowanych leżności od zaawansowania (w tym także Języko
wiadomości oraz ich systematyzacji służą cha wego) odbiorcy. Wspaniałą pomocą w prowadze
niu lekcji na temat kina, teatru, telewigi czy re
rakteiystyczne dla języka polskiego programy
klamy będą liczne filmy (ponad 200). Pr^datne
narzędziowe:
w nauczaniu ję ^ k a polskiego w szkołach polonij
• Słownik pojęć - kilkaset haseł z dziedziny
nych okażą się z pewnością Biogramy, mieszczą
filmu, prasy, literatury itp.;
ce w sobie około 400 życiorysów najważniejszych
• Biogramy - ilustrowane biografie osób
postaci w dziejach literatury i sztuki.
związanych z literaturą, filmem czy teatrem;
^
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Dla ułatwienia pracy z programem przygoto
wano nakładkę sieciową eduLAN, działającą
w lokalnej sieci szkoły. Dzięki niej nauczyciel
może zarządzać pracą uczniów i ich wynikami,
mieć stały wgląd w ich pracę. Aby jeszcze bar
dziej ułatwić korzystanie z programu, wydawnic
two przygotowało przykładowe scenariusze lekcji
języka polskiego, na której wykor^stywany mo
że być wspomniany program.
Dobiy komputerowy program, przeznaczony
zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców uczą
cych się języka polskiego, aby właściwie spełniał
swoją rolę, winien realizować czteiy podstawowe
funkcje fW. Okoń, Funkcja i treść podręcznika
szkolnego, w: Z warsztatu podręcznika szkol
nego, pod red. T. Parnowskiego, Warszawa 73,
ss. 76-78):
• informacyjną
(podawanie
wiadomości
w sposób usystematyzowany pod względem
logicznym rzeczowym, psychologicznym),
• badawczą (wytwarzanie sytuacji problemo
wych, które użytkownik programu powinien
samodzielnie rozwiązywać i zdobywać w ten
sposób wiedzę),
• transformacyjną (przygotowanie użytkowni
ka programu do przetwarzania zdobytej wie
dzy),
• samokształceniową (poprzez stwarzanie po
zytywnej motywacji, budzenie i rozwijanie
u ucznia zainteresowań, zdolności poznaw
czych oraz pobudzanie go do samodzielnego
myślenia).
Wydaje się, że eduROM spełnia wszystkie
funkcje.
Dzieci poświęcają na korzystanie z telewigi
i innych środków audiowizualnych, komputera,
nawet kilkadziesiąt godzin w tygodniu. Dlaczego
nie wykorzystać ich naturalnych zainteresowań,
by poprzez te środki w sposób usystematyzowa
ny doskonaliły język polski, przygotowując się
jednocześnie do świadomego i krytycznego od
bioru komunikatów medialnych?
Program, nawet najlepiej zbudowany nie bę
dzie dobry dla danej grupy uczniów, jeśli nie bę
dzie dla niej odpowiedni, tzn. nie będzie odpo
wiadał poziomowi trudności, tematyki. Stąd mo
ja ocena prezentowanych tu programów może
być oceną względną. Niekiedy program będzie
przez jednych chwalony jako wspaniały, przez
50

innych wręcz jako szkodliwy. Podstawą oceny
programu komputerowego będzie więc przede
wszystkim znajomość uczniów, a ocena progra
mu czymś wtórnym.
Chcąc zdynamizować proces nauczania Języ
ka polskiego, warto otwierać się i uczniów na
całkiem nowe kanały dialogowe. Takim kanałem
może być bliski naturalności język bohaterów
programów komputerowych, takim może być
także całkiem naturalny, bezpośredni kontakt
rówieśników z różnych krajów sprowokowany
przez nauczyciela. Warto wykorzystać zafascy
nowanie m ło d z ie j komputerami i włączyć je
(komputeiy) w proces poznawania języka przez
uczniów. Myślę w tym miejscu o e-mailach.
E-mall może stać się praktycznym środJriem
pomocnym w realizacji wyżej wymienionych ce
lów dydaktycznych, a także dobiym sposobem
wprowadzenia języka w stan dialogu. S p r^ a ć
temu może wymiana listów między młodjrmi od
biorcami z USA I Polski, eile także między ucznia
mi uczącymi się języka polskiego a prowadzącym
zajęcia nauczycielem. Pomysł wymiany listów
może być realizowany także z początkującjrmi.
Realizacje tego pomysłu wymaga Jednak wielkie
go zaangażowania nauczyciela.
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Dr Joanna Wójtowicz
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O B EC N O ŚĆ K SIĘŻ Y W KULTURZE POLSKIEJ
Skrócony tekst referatu „Obecność duchowieństwa w kulturze
polskiej" w ygłoszonego na VII Zjeździe, w sobotę, 25 moja 2002.
Przedruk z wrześniowego numeru "Posłańca Serca Jezusa".

Elementem decydującym o naszym człowie
czeństwie jest uznanie faktu, że człowiek Jest by
tem przejściowym, że nie Jest istotą samowystar
czalną. To z kolei znaczy, że człowiek ma abso
lutną relację do Boga, któiy stworzył nie tylko
człowieka, ale też cały świat - widzialny I niewi
dzialny. Tymczasem dość rozpowszechnione Jest
przekonanie, że świat powstał w wyniku wielkie
go pierwotnego wybuchu, w którym nie ma rniejsca na Stwórcę. Głosi się również, że życie - tak
że sam człowiek - powstało z samoistnie łączą
cych się cząsteczek wodoru, tlenu i innych pier
wiastków jako wielki kosmiczny przypadek.
Jeżeli Jednak usuniemy Boga z ludzkiego ży
cia, to kwestionujemy równocześnie takie poję
cia jak dobro czy zło, ponieważ coś Jest dobre al
bo złe tylko dlatego, że Jest zgodne z normą mo
ralną. A norma moralna nie powstała sama z sie
bie - ktoś ją ustanowił. I w tym miejscu wraca
my do Boga, który Jest prawodawcą norm moral
nych. Podobnie kwestionuje się istnienie pojęcia
natury, a także prawa naturalnego, które Jest wpi
sane w sumienie człowieka. Natura jest postrze
gana Jako coś irracjonalnego, coś, co w sposób
ślepy i przypadkowy podlega ewolucji.
W centrum wszystkiego Jest człowiek. W czło
wieku - twierdzi się - istnieje ogromny potencjał,
którego jeszcze nie odkryliśmy do końca, ale
p r ą d z ie czas, że do tego dojdziemy.
Bez uznania Boga jako Stwórcy wszechświa
ta, istotne pj^tania dotyczące sensu życia, trudu,
cierpienia pozostają bez odpowiedzi, a pojęcie
dobra i zła traci sens.
Odrzucenie faktu stworzenia świata przez Bo
ga pociąga za sobą odrzucenie, a w każdym wy
padku osłabienie ctuystologU, czyU wszystkiego
tego, co dotyczy Chrystusa. Jeżeli bowiem świat
nie został stworzony przez Boga, to nie można
mówić, że Chrystus jest zbawicielem człowieka.

O jcie c Stefan Filipo w icz,
kapelan Zrzeszenia N au czycieli w C hicag o .

Synem Ojca, Boga Stwórcy, który wysłał Go z mi
łości do człowieka, by przez mękę, śmierć i zmar
twychwstanie przywrócić mu prawo do nieba.
Przy zakwestionowaniu/otóu stworzenia przez
Boga sakramenty święte i sam Kościół są wiel
kim nieporozumieniem i należy o nich zapo
mnieć. Dlatego dzisiaj po odrzuceniu kreacjonizmu przedmiotem ataków staje się chrześcijań
stwo i Kościół, Jedyny obrońca prawdy o istotnej
zależności człowieka od Boga.
Warto tu wsponmleć o lansowaniu takich
skrótów, jak „p. n. e”, czy „n. e. ”, które zastępu
ją określenia: „przed Chr. ” i „po Chr. ”. Ciągle
chodzi o to samo - o usunięcie Boga ze świado
mości ludzkiej. To zaś dokonuje się także przez
metodyczne pomijanie w nauczaniu szkolnym,
a także w gazetach czy książkach wzmianki, że
taki czy inny działacz społeczny I kultiiralny był
księdzem. Jednym słowem, pomija się ukazywa
nie prawdziwego wkładu Kościoła w kulturę i cy
wilizację człowieka.
Tu chciałbym się zatrzymać na konkretnych
postaciach - księżach czy biskupach - których
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wkład w kulturę polską byl znaczący i nie do
przecenienia.
Świadomie pomijam pomniki piśmiennictwa
i literatury chrześcijańskiej w naszej historii, jak
Bogurodzica czy Kazania Świętokrzyskie lub
Legenda o św. Aleksym, pomijam także ogrom
ny wkład Kościoła w kulturę nie tylko naszą, ale
światową, zatrzymam się natomiast na osobach.
1 tak;
1. Gall Anonim - żył na przełomie XI i XII
wieku: był mnichem prawdopodobnie z opactwa
Saint GOes w Prowansji. Do Polski przybył ok.
1110 r. Zamówienie na kronikę otrzymał praw
dopodobnie od kanclerza Michała Adwańca 1pi
sał ją na dworze książęcym. Opowieść swoją - pi
saną po łacinie - i poświęconą głównie Bolesła
wowi Krzywoustemu przerwał na roku 1113,
a do sprawy bp. Stanisława ustosunkował się
negatywnie, nazywając go tradltorem. Po roku
1116 prawdopodobnie wrócił na Węgiy lub
osiadł w klasztorze w Lubiniu.
2. Wincenty Kadłubek - żył 62 lata; był bi
skupem krakowskim, umart w 1223 r. jako mnich
cysterski w Jędrzejowie, dokąd przybył po rezy
gnacji z biskupstwa krakowskiego. Na ołtarze
został wyniesiony przez Klemensa XIV w 1764 r.
Napisał po łacinie Kronikę Polski w czterech
częściach od czasów zamierzchłych aż do 1202
rolcu.
3. Jakub n Świnka (?-1314); arcybiskup
gnieźnieński, wielki Polak 1 patriota. Ogromną
jego zasługą jest zatrzymanie germanizacji kra
ju. Na synodzie łęczyckim (1285) za jego sprawą
postanowiono, aby wszyscy plebani w niedziele
podczas sumy, po Credo wykładali zgromadzo
nym wiernym w polskim Języku SIdad Apostol
ski, modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie,
aby we wszystkich szkołach mianowano takich
nauczycieli świeckich, którzy doMadnie znają Ję
zyk polski, aby benejicje kościelne dawane byty
krajowcom biegłym w Języku polskim itd. Poza
tym przeprowadził wiele innych reform dla dobra
narodu polsldego.
4. Janko z Czarnkowa - (1320-1387); jako
Icanonik poznański i archidiakon gnieźnieński
był wicekanclerzem za Kazimierza WieUdego. Na
52
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pisał po łacinie kronikę wypadków sobie współ
czesnych.
5. Jan Długosz - (1415-1480); święcenia ka
płańskie przyjął w 1440 r. Przez lata cale kiero
wał kancelarią bp. Oleśnickiego, dla którego
w 1449 r. uzyskał kapelusz kardynalski od Eu
geniusza IV. Był wychowawcą synów Kazimierza
Jagiellończyka. Mianowany na abp. lwowskiego
zmarł przed nadejściem paplesldego zatwierdze
nia. W swojej 12 tomów liczącej kronice Annales
seu cronicae inclyti Regni Poloniae ukazał
dzieje Polski od zarania do 1480 roku.
6. Mikołaj Kopernik - (1473-1543); wuj Ko
pernika Łukasz Watzelrod, bp warmiński,
w 1506 r. mianował go kanonikiem kapituły
warmińskiej. Swoje wiekopomne dzieło De revolutionibus orbium coelestium poprzedził przed
mową do papieża Pawła 111. Opublikował je do
piero w roku swojej śmierci w obawie m.in. przed
Krzyżakami, przed którymi bronił ludność miej
scową.
7. Stanisław Orzecliowski - (1515-1567);
syn córki ruskiego księdza prawosławnego,
przez ojca został zmuszony do przyjęcia święceń
kapłańskich, z którymi miał do końca problemy.
Był gorącym patriotą. Jego wybitne zdolności po
lemiczne przyczyniły się do uświadomienia sobie
przez społeczeństwo szlacheckie niektórych,
godnych ubolewania obyczajów. Pisał po łacinie.
Walczył z ceUbatem i sam się ożenił. Po wielu ta
rapatach został skazany na banicję. W Warsza
wie stawił się na sjTiod i zdjęto zeń klątwę,
a sprawą małżeństwa miał się zająć Rzjon, który
doceniał jego dysputy z innowiercami. Umarł
krótko po śmierci żony, a w testamencie dzie
ciom nakazał trzymać się Kościoła pod sankcją
utraty ojcowizny.
8. Łukasz Górnicki - (1527-1603); w 1554 r.
przyjął niższe święcenia kapłańskie i dostał ka
nonię w Kruszwicy. Był tłumaczem, poetą, łilstolyklem. Przyjaźnił się z Kochanowsldm. Napisał,
m. in.; Dworzanin polski. Dzieje w Koronie
Polskiej...
9. Augustyn Kordecki - (1603-73); ksiądz
paulin, obrońca Jasnej Góry przed Szwedami,
a przez to obrońca najwyższych wartości religij
nych 1 narodowych.

10. Piotr Skarga - (1536-1612); ksiądz jezui
ta, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej, kazno
dzieja Zygmunta III. Jest autorem Żsrwotów świętycłi; Kazań przygodnycłi; Kazań sejmowycli...
Odegrał ważną rolę w życiu politycznym kraju.
11. Jakub Wujek - (1541-1597); ksiądz jezu
ita, zdolny polemista w okresie reformacji, znany
głównie z tłumaczenia Pisma św., które ma
ogromne znaczenie dla języka polskiego.
12. Grzegorz Knapius - (1564-1639); ksiądz
jezuita, autor jedjmego, trzytomowego słownika
polsko-łacińsko-greckiego, a także autor sztuk
dramatycznych.
13. Maciej Kazimierz Sarbiewski - (15951640); ksiądz jezuita, wybitny poeta łaciński na
zywany cłirześcljańskim albo sarmackim Hora
cym. Na jego poegl do ostatnich lat uczono się
w Anglii łaciny.
14. Benedykt Clmiielowski (1700-63); wy
kształcenie zdobył u je 2Juitów, a następnie w se
minarium duchownym we Lwowie. Był probosz
czem i prałatem, ale do historii kultury polskiej
przeszedł dzięki pismom treści religijnej,
a przede wszystkim dzięki oryginalnemu dziełu;
Nowe Ateny albo Akademia wszelłdej scyencyi pełna, na różne tytuły, jak na classes po
dzielona, mądrym dla memoriału, idyotom
dla nauki, politykom dla praktyld, mełancholikom dla rozrywki erygowana (Lwów, 1745).
Była to pierwsza encyklopedia polska. Zasługą
Cłmiielowsklego jest to, że zestawia w swym
dziele daty historyczne dotyczące Polski, a rów
nocześnie jest wielkim obrońcą języka polskiego.
15. Stanisław Konarsld - (1700-1773); ksiądz
pijar, napisał Volumina łegum (zbiór praw pol
skich), O skutecznym rad sposobie. Reforma
tor szkolnictwa pljarskiego 1 polskiego. Orgamzuje Collegium NoblHum w Warszawie. Na jego
cześć Stanisław August Poniatowski kazał wybić
medal z napisem; Sapere auso jako hołd dla
człowieka, który miał odwagę dążyć do wiedzy.
Byl wielkim patriotą, reformatorem i politykiem.
16. Franciszek Bohomołec - (1720-1784),
ksiądz jezuita, pierwszy publicysta polski, wy
dawca Monitora, (współpracował z nim Ignacy
Krasicki), wydawca dzieł historycznych polskich,
dzieł Kochanowskiego, Orzechowskiego, Cycero

na... prefekt drukami jezuickiej, a po kasacie za
konu (1773) Drukami Narodowej, autor dzieła;
Rozmowa o języku polskim. Znany jest najbar
dziej jako ojciec nowoczesnej komedii.
17. Grzegorz Piramowicz - (1735-1801);
ksiądz jezuita, sekretarz Towarzystwa do Ksiąg
Elementarnych, uczestnik „obiadów czwartko
wych”, wizytator szkół Komisji Edukacji Narodo
wej, członek Towarzystwa P r^ a c ló ł Nauk, autor
programów KEN i podręczników, pedagog, autor
Powiimości nauczyciela.
18. Adam Naruszewicz - (1733-1796); ksiądz
jezuita, a po kasacie zakonu biskup łucki. Był
uczestnikiem „obiadów czwartkowych”, senato
rem w Sejmie Wielkim, wybitnym historykiem,
publicystą, poetą 1tłumaczem. Napisał m.in. Hi
storię narodu polskiego.
19. Komisja Edukacji Narodowej (17731794). W 5rpada pamiętać, że powstanie jej zbie
gło się ze zniesieniem zakonu jezuitów (1773)
1Istnienie jej oraz działalność były ściśle zależne
od flnasowania z pojezuickich majątków, że
składała się głównie z byłych jezuitów, że szkoły
jej działały w pojezuickich kolegiach, a wybitniej
si jej członkowie to tacy jezuici, jak Marcin Poczobut, pedagog 1 geograf, Karol Wyrwicz, Józef
Rogaliński, Franciszek Bohomołec, Adam Naru
szewicz, Piotr Śwldkowski...
Do Towarzystwa do Ksiąg Elementamycłi
na 22 członków należało 10 byłych jezuitów
z Grzegorzem Piramowiczem na czele jako sekre
tarzem. Na 20 wizytatorów generalnych Komisji
było 11 byłych jezuitów, a w ponad 50 szkołach
pracowało 458 nauczycieli byłych jezuitów. Je
zuici bowiem, sprowadzeni do Polski przez kard.
Hogusza w 1564 r., przystąpili do organizowa
nia szkolnictwa. Tak więc powstało 38 szkół pro
wadzonych przez zakon. Na przełomie X V I1XVII
wieku Uczyły one ponad 10 000 uczniów. W ro
ku 1579 jezuickie kolegium wileńskie uzyskało
tytuł akademU. Natomiast w Braniewie, Pozna
niu, Lwowie tworzeniu jezuickich akademii prze
szkodziła Akademia Krakowska.
20. Ignacy Krasicki - (1735-1801); biskup
warmiński, a następnie arcybiskup gnieźnieński
z nominacji Fryderyka II, króla pruskiego. Szko
ły pobierał u jezuitów. Swoimi satyrami i piętno-
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waniem głupoty, także w Kościele, przyczjniił się Ciebie: Chwalcie łąki; Nie opuszczaj nas; Pa
w jakimś sensie do większej odpowiedzialności nie w ofierze...
25. Stanisław Stojidowski (1845-1911); ksiądz
za obyczaje i sprawy publiczne w Polsce.
jezuita, działacz społeczny, obrońca stanu
21.
Hugo KoHątaj - (1750-1812); święcenia
kapłańskie przyjął w 1774 r. Zasłynął jako refor chłopskiego.
26. Księża zmartwychwstańcy: To polskie
mator szkolnictwa polskiego z ramienia Komisji
Edukacji Narodowej i jej prezesa, późniejszego zgromadzenie zakonne, powstałe w okresie po
prymasa Micłiala Poniatowskiego. Zreformował powstaniu listopadowym dla posługi religijnej
gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie, a na wśród emigrantów, odegrało i odgrywa dużą rolę
stępnie także Akademię Krakowską. Miał znacz w utrzymaniu wiaiy ojców i narodowej kultuiy.
ny wpł5w na Konstytucję 3 maja, prowadził z ks. Pierwsi zmartwychwstańcy to: Bogdan Jański
Franciszkiem Jezierskim i ks. Franciszkiem (1807-40), Józef Hieronim Kajsiewicz (1812-73),
Dmochowskim Kuźnicę, w której wspólnie wy Piotr Semenenko (1814-86).
Źle by było, gdybyśmy nie dostrzegali w pro
pracowali szereg postępowycti reform. Napisał:
cesie
formowania się współczesnych pokoleń Po
Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o na
laków
i Polonii takich postaci jak: Jan Paweł H,
leżnościach i powinnościach człowieka...
kardynał
Wyszyński, bp Chrapek, ks. Tisch
a także Uwagi nad... Księstwem Warszawskim.
ner,
ks.
Twardowski,
czy inni, a na naszym
Książę Józef Poniatowski polecił mu zorganizo
wać Szkołę Główną. Umierał biedny i opuszczony. amerykańskim terenie: bp Abramowicz, kard.
Król i tylu, tylu Innych.
22. Stanisław Staszic - (1755-1826); został
Wspommałem o czołowych postaciach Ko
księdzem, cłioć nie z powołania, a raczej z woli
matki. Niemniej do końca pozostał wlerząc3Tn, ścioła, które odegrały pierwszorzędną rolę w two
ctioć na swój sposób. Dzieło Uwagi nad życiem rzeniu się naszej narodowej kultury. Tych ludzi
Jana Zamoyskiego i poszerzone opracowanie - księży i biskupów - jest niezmiernie dużo, i to
Przestroga dla Polski dają mu okagę przedsta na przestrzeni całej naszej historii. Oni - by
wspomnieć tylko ostatnie stulecie - bohaterowie
wienia swoicłi idei reformatorskich, a więc: odro
z okresu okupacji i tajnego nauczania, jako pro
dzenie Polski, podniesienie mieszczan i włościan,
fesorowie i naukowcy, swoimi pismami c ^ dzia
poprawienie charakteru u szlachty, kształcenie
łalnością duszpasterską dawali swój wkład
panien itp. Był geologiem, geografem, preyrodnlw walkę o wolność i w nasze wspólne narodowe
klem. Napisał m. in.: O ziemiorodztwie Karpadobro. Podobnie też było w poprzednich wie
tów i innych gór i równin polskich oraz Ród
kach.
ludzki - mało znane dzieło filozoficzne. W okre
Kościół - jako całość ze swoim przekazem
sie Królestwa Polskiego był aktywnym członkiem
ewangelicznym - a konkretnie bisloipl, księża
komisji oświecenia, organizatorem szkolnictwa
oraz zakony (by wspomnieć tyUco te najstarsze
na wszystkich poziomach, propagatorem oświa
z nich, jak cystersi, benedyktyni, rodzina zako
ty, a ponadto budował drogi i przemysł. W Hrunu franciszkańsldego, pijarzy, paulini, domini
bieszowszczyźnie uwłaszczył chłopów. Znany był
kanie, jezuici, a z zakonów żeńskich takie zgro
ze swego patriotyzmu i altruizmu, czego wyrazem
madzenia zakonne, jak nazaretanki, feUcjanki,
był fakt, że nigdy nie myślał o sobie, a majętno
zmartwychwstanki, zakony klauzurowe czy sio
ści zapisał na dzieła oświatowe i dobroczynne.
stry bezhabitowe) wywarli i wywierają ogromnie
23. Piotr Ściegienny - (1801-90); ksiądz
pogrtywny i Istotny wpływ na kształtowanie się
działacz rewolucyjny i niepodległościowy przeciw
naszej kultury, której jesteśmy zarówno twórca
zaborcom, obrońca stanu chłopskiego.
mi, jak i spadkobiercami.
24. Karol Antoniewicz - (1807-52); ksiądz
jezuita, kaznodzieja podczas rabacji (1846), po
O. Stefan Filipowicz, SI
eta. Autor m. In. takich pieśni, jak: Biedny, kto
Kapelan Zrzeszenia Nauczycieli
Polskich w Ameryce, Chicago
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SPR A W O ZD A N IE Z WARSZTATÓW
M ETO D YCZN YCH W K U S A C H V-VIII
W dniach 25 maja 2002 r. w czasie VII Zjaz
du Nauczycieli Polonijnych w Las Vegas na zaję
ciach warsztatów metodycznych w klasach V-VIII przedstawione były cztery lekcje pokazowe
na video. Poświęcone one były dwóm bohaterom
narodowym: Tadeuszowi Kościuszce i Kazimie
rzowi Pułaskiemu. Tematy tych lekcji:
w klasie VI - „Tadeusz Kościuszko w poegi”
w klasie VII - „Kazimierz Pułaski i Częstochowa”,
Dwie lekcje w klasie VIII:
1) „Patron naszej szkoły - bohater dwóch narodów
Tadeusz Kościuszko. Charakterystyka postaci”.
2) „Wędrówka po Polsce śladami Tadeusza Ko
ściuszki 1 Kazimierza Pułasldego”.
Lekcje były bardzo bogate w materiał źródło
wy 1 pomoce naukowe, które przygotowały za
równo nauczycielki ja k i uczniowie.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie po
staciami bohaterów narodowych, Ich czynami
i działalnością. Aktywnie uczestniczyli w prowa
dzonych lekcjach.
Dzieci posługiwały się poprawnym językiem
polskim i płynnie czytały teksty. Jest to wyruk
wieloletniej pracy nauc^cielek z uczniami.
Na lekcjach widoczna była integracja i korela
cja przedmiotów nauczania.
Tematy w s^stkich pr^zeprowadzonych lekcji
zawierały dużo nowych terminów historycznych,
które zostały wyjaśnione w toku zajęć.

Barbara G a w ro ń ska , kierow niczka szkoły Plater w Schaumburg,
Illinois o raz B arb a ra M usiał, kierow niczka Polskiej Katolickiej Szkoły

O d lewej: Elżbieta Rudzińska, o. Stefan Filipow icz,
Jad w ig a W łodarsko, Krzysztof K asprzyk,
konsul generalny R.P. z Los Angeles w Kalifornii.

Wszystkie lekcje zawierały głęboki wydźwięk
patriotyczny poprzez rozwijanie zainteresowań
uczniów polską historią.
Uczniowie zostali wprowadzeni w świat warto
ści humanistycznych takich jak: przyjaźń, god
ność, honor i prawo narodu do nlepodle^ości.
Wszystkim nauczycielkom prowadzącym lek
cje należą się wyrazy uznania za ich trud włożo
ny w przygotowanie nowatorskich jednostek lek
cyjnych.
W przyszłości należałoby zwrócić większą
uwagę na samodzielne formułowanie pisertmych
wypowiedzi uczniów, jak również na różne formy
tych wypowiedzi.
Lekcje pokazowe mogłyby zawierać tylko ele
menty nowatorskie, a nie całą jednostkę lekcyj
ną, co dałoby możliwość obejrzenia większej ilo
ści video z nowymi pomysłami.
Nadal zwracać uwagę na konieczność tłimiaczenia 1 zapisywania wyjaśnień nowych niezro
zumiałych wyrazów i zwrotów.
Zachować i pielęgnować pamięć o wielkich
bohaterach narodu polskiego.
Genowefa Gonkowska
Ewa Cwalina
Brooklyn, NY

w Lombard, Illinois.
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WARSZTATY METODYCZNE
- KLASY GIMNAZJALNE
SOBOTA 25 MAJA 2002
Spotkanie i praca metodyczna nauc2ycieli uczą
cych w klasach glmnagalnych odbyiy się w dwóch
częściach.
Część I: Lekcje na video i dyskusja
Część II; Pedagogika i komputeiy.
W części pierwszej mieliśmy t r ^ rodzaje lekcji,
wcześniej nagranych na taśmy video. Lekcje te repre
zentowały szkoły: K. Putaskiego z Chicago, Jana Paw
ła II z Maspeth, NY i K. Chodkiewicza z Londynu.
Uczestnikom spotkania pokazano trzy metody
pracy z uczniami: praca w grupach zakończona wnio
skami i notatką: wykład i pytania nauczycieli skiero
wane do uczniów oraz notatka do zeszytu; dyskusja
nauczycieli z uczniami zakończona wnioskami.
W każdej z lekcji wykorzystano różne materiały
książkowe, artykuły z GŁOSU NAUCZYCIELA i prasy
polonijnej (szkoła Pułaskiego), informacje z intemetu,
portrety i ilustracje.
Tematy zaprezentowanych lekcji dotyczyły: gen. K.
Pułaskiego, gen. T. Kościuszki, gen. W. Andersa.
Tadeusz Kościuszko był również bohaterem lekcji
ze szkoły w Yorba Linda z Kalifornii, którą to lekcję
opisała i opowiedziała nam nauczycielka tej szkoły
Mariola Painl. W zajęciach tych szczególną uwagę
zwróciła nauczycielka na wzbogacanie słownika języ
ka polskiego poprzez viyjaśnlanle i zapisywanie defi
nicji poszczególnych trudnych i nowych, nieznanych
uczniom słów. Nauczycielka podkreśliła w swoim wy
stąpieniu, że dużą rolę przywiązuje do wychowania
swoich uczniów w duchu chrześcijańskim i patrio
tycznym.
Zapoznaliśmy się także z referatem, którego bohate
rami byli Tadeusz Kościuszko i Tomasz JeflFerson. Ich
przyjaźń i wspaniałe postawy moralne wynikały z li
stów, które dwaj panowie pisali do siebie, a fragmenty
których praeczytała virspaniałym ciepłym głosem Alina
Zdankiewicz ze szkoły T. Kościuszki w Chicago.
Część druga spotlianla to nowe, dopiero wkracza
jące 1mające mniejszą lub większą przyszłość w szko
łach polonijnych metody pracy nauczyciela i uczniów;
komputer i internet.
Magdalena Freeman ze Szwecji zademonstrowała
w JaM sposób przy użyciu komputera u c ^ swoich
uczniów języka polskiego; dzieci najmłodszych po
przez zabawę w Uteiy, a starszych tłumaczących np
bajkę z polskiego na szwedzki. Magdalena Freeman
poinformowała nas o tym, że pracuje nad stroną in56
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H alina Tracz

temetową „Wielcy Polacy” i pokazała pierwsze efekty
tej pracy.
W części drugiej spotkania wróciły postaci Ko
ściuszki i Pułaskiego w propogrcji Ewy Wiśniewskiej,
nauczycielki ze szkoły Jana Pawła 11 w Staten Island,
NY. Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że poprzez
pracę przy pomocy komputera uczeń chętnie pracu
je, nie jest znudzony, ma większe możliwości pracy
samodzielnej, a nauc^cielka utrzymuje bliższy kon
takt ze swoimi uczniami dzięki wzajemnie wysyłanym
Informacjom listem elektronicznym.
W jaki sposób można wykorzystać mtemet i jak
się to robi w Polskiej Szkole w Perth, NJ, mówiła Bar
bara Szenk. Podała nam również adresy 1 sposoby
szukania Informacji na temat Uteratiiry polskiej.
Cennych uwag i informacji udzieUła Wanda Mandecka, nauczycielka PSD przy Polskiej Fundacji Ktilturalnej w Clark, NJ, podlffeślając fakt, że to właśnie
komputer i mtemet pozwala jej na utr2ymanle bliż
szych kontaktów z uczniami i ich rodzicami.
Na naszym spotkaniu mieliśmy okagę dowiedzieć
się, jak wygląda i jak działa system szkolnictwa dwuję
zycznego w Szwecji, a w nim nauczanie języka polskie
go, o czym mówiła Magdalena Freeman ze Szwecji.
O tym, czym różnią się szkoły polonijne w Amery
ce od szkół polonijnych w AngUl, mogliśmy dowie
dzieć się z wypowiedzi Aleksandry PodhorodeckleJ, re
prezentującej Polską Macierz Szkolną z AnglU.
Miłym i cenn)m akcentem naszego spotkania by
ło pojawienie się na zajęciach Heleny Żmurkiewlcz
i I^szarda Łysakowskiego, którzy po lekcji o generale
Andersie podzielili się swoimi przeżyciami, kiedy mówHi o swoim tułaczym i emlgranckim losie po wywie
zieniu na Syberię.
Na uwagę i podkreślenie zasługuje to, że warszta
ty metodyczne klas gltimagalnych odbyły się w miłej
przyiacielsklej atmosferze. W dyskusji mówiono o potkmęciach, ale przede wszystkim o zaletach poszcze
gólnych lekcji. Kredy mówiliśmy o błędach, to nie
w formie krytyki, ale zrozumienia i chęci pomocy,
szczególnie młodym, niedoświadczonym jeszcze na
uczycielom i za to właśnie chciałam serdecznie po
dziękować wszystkim uczestnikom spotkania klas
grmnagalnych.
Do zobaczenia na następnym VIII Zjeżdzie.

Halina Tracz
Szkoła im. E. Plater w Schaumburg, IL

w panelu uczestniczyło 43 dyrektorów pol
skich szkół. Po przedstawieniu koordynatorów
panelu mgr Urszuli &aśniewskiej i mgra Walde
mara Rakowicza, prof. Waldemar Martyniuk
z UJ w Krakowie omówił temat „I^ogram na
uczania języlca polskiego jako drugiego języka".
Program certyfikatowy w związku z wejściem
Polski do Unii Europejsldej. Należy uwzględnić
program ramowy zw. poziomem progowym. Na
tym poziomie uczeń powinien umieć swobodnie
rozumieć tekst ze slucliu, czytać, pisać i mówić.
Poziom progowy zawiera 4 stopnie. Nas inte
resuje stopień 4 zwany podstawowym.
• Krystyna Orlowicz-Sadowska przedstawiła
rozwój szkolnictwa polonijnego we Francji.
Współpraca z rządem francuskim, uzysłianie z tego tytułu wsparcia finansowego i lo
kalowego. Wprowadzenie języka polsldego
jako języka obcego w 70 szkołacli francusMcłi.
• Barbara Gawrońska omówiła model matury
w Szkołę im. E. Płater w Scłiaumburg, Illi
nois. Tematy maturalne ustalone są przez
nauczycieli poszczególnych szkół.
• dr Joanna Wójtowicz - „Matury polonijne
z perspelrtywy połsłdej".

o d lewej: O . Stefan Filipow icz,
Urszula Kraśniewska, W aldem ar Rakow icz.

Głównie interesowano się, czy należy ujedno
licić program szkół średnich i jakim dokumen
tem zakońc^ć naukę w 3-letnim gimnagtmi (11
lat nauki).
Opinia d3nrektorów szkół i działaczy oświato
wych na temat modernizacji egzaminów matu
ralnych w Polsce.
• ks. Stefan Filipowicz - „Obecność ducho
Cel nauczanie języka polskiego
wieństwa w kulturze polskiej”. W ujęciu
a) dla własnej satysfakcji
chronologicznym przedstawił udział ducho
b) dla uzyskania dołcumentu
wieństwa w tworzeniu literatury i kultury
polskiej. Podkreślił brak rzetelnych informa
Możliwość nostryfikacji świadectw matural
cji na ten temat w podręcznikach szkolnych.
nych uzyskanych za granicą i warunki tego pro
• Elżbieta Rudzińska - Zagłada Polaków
cesu.
w czasie II wojny światowej. Przedstawiła re
a) 11 lat nauki
alia nieprzychylnej polityki żydowskiej do
b) plan nauczania odpowiada wiodąc5mi
narodu polskiego na podstawie czasopism
przedmiotom w Polsce w łdasach licealnych
polonijnych i wydawnictw w Polsce.
Międzynarodowa matura w Genewie i wytycz
Swoje wystąpienie zakończyła następującym
ne 2-letnlego programu maturalnego. Informacje wnioskiem: Opracowanie przystępnego materia
- Monitor Polski nr. 78 poz. 739. Internet - łu w celu prawidłowego nauczania historii Polski
'Ww.onet.pl/monitor polski.
XX wieku.
, „ . .
Urszula Kraśmewska
Pytania i dyskusja na temat przydatności eg
Szkoła T. Kościuszki w Chicago
zaminów maturalnych poza USA.
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O PIS PANELU: EGZAM INY Z JĘZ Y K A PO LSK IEG O
(POLISH REGENT)
Jolanta Szulc i Małgorzata Gradzkl z Nowego
Jorku zaprezentowały sposób udzielania testu
z języka polskiego. Przedstawiony został cały
proces przeprowadzania testu, który jest dwuję
zyczny. Omówiono poszczególne etapy testu, od
części ustnej do trzech pisemnych. Podło-eślono
punłdy, które stwarzają uczniom najwięcej pro
blemów oraz zwrócono uwagę na dobre 1 facho
we pr^gotow anie uczniów do testu. Następnie
zaprezentowano sposób sprawdzania testu i je 
go ocenę według wymagań stanowego Wydziału
Oświaty w Ałbany.
Zwrócono także uwagę na falrt, że kiyteria są
dość wysokie. Żeby otrzymać trzy (3) łtredyly

ROLA POLONIJNEJ
PRASY OŚW IATOW EJ
W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.
Prelegenci to; Helena Ziółkowska 1 Danuta
Schneider z GŁOSU NAUCZYCIEIA, Barbara
Szenk, rzecznik prasowy Centrali Polskich
Szkół Dokształcających z Nowego Jorku oraz
Jacek Hilgier, redalrtor naczelny GWIAZDY PO
LARNEJ ze Stevens Points, Wisconsin. Sesja
trwała półtora godziny i dyskusja ograniczyła
się raczej do pytań stawianych prelegentom,
względnie relacji z własnych doświadczeń odno
śnie kontaktów z prasą polonijną.
Helena Ziółkowska przedstawiła historię
kwartalnika GŁOS NAUCZYCIELA 1 jego sytu
ację finansową. GLX3S został powołany do życia
w maju 1985 na I Zjeżdzie Nauczycieli Polonij
nych w Cambridge Springs, w Pensylwanii. Re
dagowania pisma podjęła się Helena Ziółkow
ska i Betty Uzarowicz ze Zrzeszenia NauczycieU
z Chicago oraz Janina Iglelska z Centrali Pol
skich Szkół Dokształcających z Nowego Jorku.
Po paru latach Betty Uzarowicz zrezygnowała
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trzeba osiągnąć ocenę 85 lub wyższą. Wiąże się
z tym potrzeba przeszkolenia nauczycieli zain
teresowanych przeprowadzeniem testu we wła
snych szkołach.
Panel cieszył się dużym zainteresowaniem.
Temat ten bowiem po raz pierwszy został głębo
ko poruszony dopiero na tegorocznym geżdzie
w Las Vegas.
Po więcej Informacji o egzaminie Polish Re
gent można dzwonić do Jolanty Szulc 516-7951860 i Małgorzaty Gradzłd 516-753-0637.
Jolanta Szulc
Dyrektor Wykonawczy Komisji Oświatowej
Kongresu Polonii Amerykańskiej

z bliższej współpracy z redakcją GŁOSU. Od sa
mego początku przy redagowaniu GŁOSU po
magała Danuta Schneider z Chdcago. Wkrótce
ustaliła się stopka redakcyjna: Helena Ziółkow
ska, Janina Igielska, Danuta Schneider.
W czerwcu 2001 roku zmarła Janina łgielslm
i w redakcji GŁOSU zostały dwie osoby.
Pismo ma swoich regularnych, płatnych pre
numeratorów, ale jest również rozsyłane bezpłatme tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Na
przykład do Polski wysyła się bezpłatnie ponad
120 egzemplarzy: Fundacja Goniewicza w Lu
blinie otrzymuje 52 egzemplarze, które są wysy
łane do szkół polslach znajdujących się na tere
nie byłego Związku Sowiecldego; pozostałe eg
zemplarze otrzymują biblioteki i osoby prywat
ne. Ponadto GŁOS wysyła się bezpłatnie do róż
nych osób 1 instytucji w Anglii, Francji, Wło
szech, Brazylii, Argentynie i A fiyce Południowej.
Prelegentka podłcreśbła włdad „Wspólnoty Pol
skiej , która od 1998 roku pokrywa koszty dru
ku 1 wysyłki jednego numeru GŁOSU rocznie.
Danuta Scłmeider mówiła o tematyce pisma,
która kształtowała się w miarę jego rozwoju. Pi
smo od początku przyjęło formę dokładnego
opracowania biogramów sławnych Polaków, ich

twórczości i działalności oraz ich osiągnięć
w różnych dziedzinach, ja k również prezento
wało ważniejsze wydarzenia łiistoryczne. Zdało
to egzamin i dziś poszczególne num eiy to istna
kopalnia wiedzy.
Zdaniem obu redaktorek brak jest materia
łów metodycznych i konspektów lekcyjnych,
które są bardzo potrzebne nauc^ciełom . Tu był
apel do nauczycieli, aby dzielili się swoimi do
świadczeniami.
Barbara Szenk mówiła o roli rzeczniłca pra
sowego. Poruszyła problem kontaktów pomię
dzy szkołami. Podkreśliła ogromne znaczenie
prasy polonijnej, która powinna na bieżąco in
formować lokalne społeczeństwo o poczyna
niach szkół polonijnych. Rzecznik prasowy wi
nien: odwiedzać szkoły; pisać reportaże z cie
kawszych w ydarzeń na podwórku oświaty:
przedstawiać sylwetki wybitnych nauc^cleli
oraz łiistorie szkół, zwłaszcza tych najstar
szych. Gazeta powinna przedstawiać rodzicom
atrakcyjność znajomości dwóch języków i do
stępu do dwóch kultur i przekonjwać o ko
nieczności wspierania szkół i nauc^cieli.

.1
O d lew ej: Barb ara Szenk, rzecznik

W większych gazetach powinien się co jakiś
czas ukazywać fachowy artykuł o szkolnictwie
polonijnym w USA, przedstawiający sytuację na
bieżąco oraz problemy z jakimi borykają się
szkoły i nauczyciele.
Jacek Hilgier krótko przedstawił losy
GWIAZDY POLARNEJ, która wychodzi w Ame
ryce od 1908 roku i dociera do wszystkich sta
nów i Kanady. GWIAZDA gotowa jest - 1 często
to robi - przedstawiać sytuację oświatową, ale
trzeba rozpowszechniać czytelnictwo prasy, bo
inaczej materiał nie trafi do odbiorców. Redak
cja GWIAZDY chętnie stwor^łaby stronę „Ta
blica uczniowska”. GWL^ZDA POLARNA jest
popularną gazetą o tematyce społeczno-kultu
ralnej. Artykuły są obiektywne i na wysokim
poziomie, pisane przez dziennikarzy z USA
i Polski. Gazeta promuje najnowsze wydawnic
twa krajowe i wydarzenia kulturalne, wycieczki
do Polski, kontakty młodych z krajem.
Aleksandra Podhorodecka skorzystała z oka
zji, aby przedstawić również wydawnictwa Polsldej Macierzy Szkolnej wychodzące w Londynie.
Aleksandra Podhorodecka

l„cek Hilaier, Danuta Schneider, Aleksandra Podhorodecka,
Osysko, Helena Ziółkowska, Halina Osysko, Helena Żm urkiewicz.
------------------
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W N IO SKI I PROPOZYCJE
PRZEKAZANE KOMISJI WNIOSKÓW PODCZAS VII ZJAZDU
NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH

SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE OPRACOWANIA TEMATU

M ĘCZEŃ STW O NARODU POLSKIEGO
w CZA SIE DRUGIEJ W O JN Y ŚWIATOWEJ
n

w DNIACH OD 24 DO 27 MAJA 2002 W LAS VEGAS, NEVADA

Zatwierdzone przez uczestników obecnych na sali w ostatnim dniu obrad.

• VIII Zjazd ma się odbyć za dwa lata, w 2004 ro
ku, miejsce do ustalenia.
• Temat VIII Zjazdu: męczeństwo narodu pol
skiego w czasie drugiej wojny światowej.
• Nawiązanie współpracy ze stanowymi oddzia
łami Kongresu Polonii Amerykańskiej i miej
scowymi organizacjami polonijnymi w sprawie
dostarczania materiałów o zagładzie Polaków
w czasie drugiej wojny światowej do amerykań
skich bibliotek publlcznycti.
• Przygotowanie odpowiednich materiałów fakto
graficznych i metodycznych oraz rozszerzenie
tego tematu w programach szkół polonijnych
na różnych poziomach nauczania.
• Dalsza praca nad przygotowaniem i publiko
waniem podręczników, np. przygotowanie i wy-

Zako ńczenie Z ja zd u - i prezenty. Pamiątkowe koszulki otrzymali:
Jan u sz B eksa, prezes Z rzeszen ia , Richard W ideryński prezes KPA
Południowej Kalifornii o ra z Edmund O sysko.
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danie czytanki i ćwiczeń dla Idasy IV autorstwa
Małgorzaty Pawlusiewlcz; przegląd innych pod
ręczników i uzupełnianie ich nowymi materia
łami.
• Nawiązanie współpracy z Ministerstwem Edu
kacji Narodowej w Polsce w sprawie uznania
matur w szkołach polonijnych w Stanach Zjed
noczonych.
• Podkreślić wkład duchowieństwa w kształto
wanie 1 rozwój literatury polskiej.
• Zapoznać szkoły z międzynarodowym konkur
sem matematycznym KANGUR.
• Zachęcać nauczycieli do prenumeraty GŁOSU
NAUCZYCIELA, jedynego pisma poświęconego
oświacie polonijnej w Stanach Zjednoczonych.
• Skompletować Ustę wszystkich szkół polonij
nych w Stanach Zjednoczonych.
• Stworzyć Internetowy bank informacji o polo
nijnym szkolnictwie w Stanach Zjednoczonych.
• Na następnym geździe wprowadzić warsztaty
metodyczne z geografii, historii, tradycji ludo
wych i rodziimych, polskich tańców ludowych
oraz prowadzenia zespołów tanecznych.
• Na następny zjazd przygotować kwestionariusz
zawierający podstawowe dane o każdej szkole
biorącej udział w zjeźdzle; nazwa szkoły, liczba
uczmów, liczba nauczycieli, Uość godzin nauki
w roku szkolnym, adres kierownika szkoły, ad
res prezesa zarządu szkoły, num eiy Ich telefo
nów, itp.
• Przygotować broszurę na temat działania regio
nalnych organizacji nauczycielskich 1 Ich
współpracy z Komisją Edukacji Kongresu Polo
nii Ameiykańskiej.
• W miarę możliwości poleca się organizowanie
międ^szkolnych spotkań metodycznych w po
szczególnych ośrodkach lub regionach.

• Nawiązać współpracę z instytucjami polonijny
mi i oddziałami stanowymi Kongresu Polonii
Amerykańskiej w celu zdobycia funduszy na
zakup książek, filmów oraz dostępnych mate
riałów, które powinny być przekazane do lokal
nych ameiykańsłdch bibliotek.
• Przygotować bibliografię na ten temat uwzględ
niając propozycje w języłm anglelsldm i polskim.
W skład bibllografll wchodzą opracowania o lo
sach Polaków na terenie Niemiec i obszaru Pol
ski okupowanego przez Niemcy oraz obszarów
okupowanych przez Z w ią ^k Sowiecki.
• Szukać 1 gromadzić materiały na ten temat:
książki, filmy, mapy, artykuły, czytanki, wier
sze, plosenłd. Inscenizacje, ilustracje. Nagiywać rozmowy z osobami, które przeżyły drugą
wojnę światową.
• Wprowadzić do programów nauczania zajęcia
na temat męczeństwa Polaków.
• Zastanowić się, od Irtórej łdasy zacząć wprowa
dzać ten temat: od III-IV?
• Czy stworzyć z tego tematu osobny przedmiot
czy dodatek do lekcji historii? JeśU nowy
przedmiot to ja k go nazwać: „Męczeństwo na
rodu polskiego w czasie drugiej wojny świato
wej”, „Zagłada narodu polsldego w czasie dru
giej wojny światowej”. Inaczej?
• W jakiej formie mają być przygotowane mate
riały poświęcone męczeństwu Polaków? Czy
np. skrypt dla szkoły podstawowej: I1I-IV, V-VI,
VII-VIII i osobny skrypt dla gimnazjum, czy od
dzielne materiały dla każdej klasy.
UWAGA: Wnioski 1 propozycje z VII Zjazdu
oraz powyższy projelct zostały wysłane do nastę
pujących osób: Edmund 1Halina Osyskowle (Koniisja Oświatowa), Jolanta Szulc (dyrektor wyko
nawczy Komisji Oświatowej), Jan Woźmak (pre
zes Centrali), Janusz Boksa (prezes Zrzeszenia),
Elżbieta Rudzińska (prezeska Forum na Zachod

nim Wybrzeżu), Helena Żmurklewlcz (prezeska
Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Michi
gan). Zachęcamy do podzielenia się naszymi pro
pozycjami opracowania w/w tematu z odpowied
nimi osobami w Waszym środowisku 1 przesła
nia innych projektów do Redakcji GŁOSU NA
UCZYCIELA. To będzie dopiero początek naszej
pracy.
Uważamy za wskazane spotkanie się w 2003
roku w celu przedyskutowania zebranych mate
riałów, aby pr^gotować ostateczną formę jedne
go lub kilku słoyptów nadających się do użytku
przez nauczycieli i uczniów. Serdecznie pozdra
wiamy!
Danuta Schneider, Przewodnicząca Komisji
Wniosków oraz Helena Ziółkowska, Redaktorka
GŁOSU NAUCZYCIELA

Kwiaty dla organizatorów w ostatni dzień Z jazd u.
O d lewej: Andrzej Tom aszewski, Iw ona K ro w icka,
Ew a K oczw o ra, George Kielak.
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Ks. Piotr Ż e n d z ia n , kapelan Komisji
O św ia to w ej K PA i siostra W iesław a
Ja m ro zik z A riz o n y .

Przy stoisku Z rz e sz e n ia . O d lew ej: Elżbieta Poremba, kierowniczka szkoły Sienkiewicza w Summit, Illinois, Kazim iera G a l, kierowniczka szkoły
im. M iko łaja Reja w C hicag o, Janusz Boksa, prezes Zrzeszenia i Befty Uzarowicz, wiceprezeska Zrzeszenia.

Były i takie p a ry ...

G rono Pedagogiczne Polskiej Szkoły przy parafii
sw . Stonisłowa w Portland, Oregon.
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K olacjo stygnie, o ductiow ni dyskutujq. Ks. Bednarz
z Los V e g a s i o. Filip o w icz z Cłiicago.

Elżbieta Rudzińska, p rezeska Forum
N auczycieli na Zachodnim W yb rzeżu
i Richard W id e ryń sk i, prezes KPA
w Południowej K alifo rnii.

Prezes Centrali Jan W oźniak
i Ew a W iśniew ska ze Szkoły Jana Pawia I
w Staten Island, New Jork.

Katarzyna Butrym, kierowniczka
Szkoły Pułaskiego z Passaic, N e w Jersey
z ... Cezarem przed balem.

69

VII ZJAZD
VII ZJAZD

Zw ied zam y Las Veg as:
Helena Zió łkow ska, n a sza p rzew o d niczka
Iw ona K row icka i M ag d alen a
Freeman, nauczycielka ze S z w e c ji.
Z apew niam y, że to było jeszcze
przed rozpoczęciem VII Z ja z d u .

Katarzyna Butrym z P assaic, N J, czaru je
prezesa Centrali, Ja n a V /o ź n ia k a .

N aw iązujem y różne przyjaźnie. Siostra W iesław o Jam rozik ze Szkoły
Jana Pawła II w Phoenix, Arizona oraz M ichał Schneider z C hicag o.

N au czyciele na ulicy w Las V e g as.

Chicog ow ianki: M ałg o rzata P aw lu sie w icz,
A licja N a w a ro i Jolanta Zabłocka
przy zap o rze Hoovera.

Panel dyrektorów szkół. O d

Arizona) Elżbieta Rudzińska (Yorba Linda, Kalifornia),
Oregon), Elżbieta Łukaszewicz (Martinez, Kalifornia).
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POLISH TEACHERS ASSOCIATION IN AMERICA, INC.
ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE

AUTOR

klasa

6005 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60634
Tel./Fax 773-777-7150
Obowiązuje od 1 sierpnia 2002
Zamówienia kierować na powyższy adres. Zwrotów nie przyjmujemy.
Cena wysyłki: 10% ZEimówlenla, ale nie mniej niż $4.25
Tel. domowy kolportera: 1-773-772-3168

AUTOR

TYTUŁ

Lektury:

CENA

Boj akowska
Boj akowska
Bojakowska
Grodzicka

Zeszyt trzylatka
Zeszyt czterolatka
Zeszyt pięciolatka
ABC sześciolatka
Część I - Poznaję Uteiy
Część II - Zaczynam czytać
Przygotowanie do pisania
Przewodnik metodyczny do ABC sześciolatka
H. Freń
Zeszyt sześciolatka. C3rferkl
H, Freń
Zeszyt sześciolatka. Literki
Tokarczykowie
Piszę litery od A do Z
J. Białobrzeska
Od A do Z. Bawimy się głoskami 1 literami
J. Białobrzeska
Karty pracy

3.50
3.50
3.50
4.50
4.50
4.50
6.00
3.00
3.00
3.00
9.00
14.00

Falski
Pawluslewlcz (Zrzeszenie)
Pawluslewlcz (Zrzeszenie)
Zrzeszenie
W. Gawdzik

Lektury:

Lektury:

Tuwim

Elementarz
Nowe ćwiczenia elementarzowe do Elementarza
Falskiego: Zeszyt I, Zeszyt II(każdy)
Jak pracować z Elementarzem metodą Falskiego
Zeszyt do klasy 1, II, III
ABC - alfabet ruchomy
Piszę i opowiadam. Ćwiczenia uzupełniające
i sprawdziany
Lokomotywa

10.00

Pawluslewlcz (Zrzeszenie)

Pory roku. Polskie tradycje

Konopnicka

Porachunki z gramatyką, ortografią, fonetyką
Na jagody

Kowalczewska

Język polski dla kl. IV 1V

Dobrowolska

Jutro pójdę w świat, czytanka dla kl. IV

Dobrowolska

Jutro pójdę w świat, zeszyt ćwiczeń kl. IV

5.50

Duszyńska

Cudaczek wyśmlewaczek

4.00

Ziółkowska (Zrzeszenie)

6.00

Dobrowolska

Ukochany kraj - Czytanka dla kl. V
Jutro pójdę w świat. Czytanka dla kl. V

Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń dla kl. V

5.50

Chlebowska

Przewodnik dla nauczyciela, kl. V

Marciniak

Historia Polski dla Piotrka (od kl. V-VIII)

6.00
15.00

PWN

Ortograficzny słownik ucznia

11.00

Prus

Katarynka

Wnorowska (Zrzeszenie)

Czytanka dla kl. VI
Język ojczysty dla kl. VI i VII
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne

Nagajowa
2.00

Nagajowa

3,00

Zając
Nawara (Zrzeszenie)

20.00
18.00
5.00

klasa

Sienkiewicz

Ziółkowska (Zrzeszenie)
Naga] owa
Nagajowa
Nagajowa

10.00

oraz rodziców w domu. Interesujące czytanki, wiersze, rebusy, zagadki, krzyżówki
dla dzieci w klasach od O do V.
&

16.00
12.50
5.50
2.00

5.00
9.00

9.00

2.50

Słowa 1 świat - Czytanka
Słowa i świat - Ćwiczenia
Geografia Polski (do użytku w klasach VI - VIII)
Ćwiczenia geograficzne dla kl. VI
Janko muzykant

10.00
5.00
8.00
5.50
7.00
7.00
2.50

VII

Zbiór dodatkowych materiałów do wykorzystania przez nauczycieli i dzieci w szkole
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Podowska (Zrzeszenie)

Jaworski

Lektiuy:
Asy z drugiej klasy. Czytanka
Asy z drugiej klasy. Ćwiczenia
Moja pierwsza czytanka (brak ćwiczeń)

Spacerkiem po ścieżkach gramatyki i ortografii
(ćwiczenia do Z uśmiechem i słofwem)

KLASA VI

8.00
6.00
0.75
1,00

KLASA n
Pawluslewlcz (Zrzeszenie)
Pawluslewlcz (Zrzeszenie)
Dobrowolska

Z uśmiechem i słońcem - czytanka

Pawluslewlcz (Zrzeszenie)

KLASA V

Lektury:

KLASA I

Pawluslewicz (Zrzeszenie)

KLASA IV

PRZEDSZKOLE
A.
A.
A.
Ł.

CENA

k l a sa iii

CENNIK PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I POMOCY NAUKOWYCH

KLASA

TYTUŁ

Lektury:

Nawara (Zrzeszenie)
Sienldewicz
Żeromski
Sienkiewicz

Ziemia od Innych droższa, czyt^k a
świat w słowach i obrazach, c z > ^ a (kl. I gimn.)
Jeżyk oiczysty, ćwiczenia do w/w czytanki
S u c ^ ć ^ ę ^ k a polskiego w klasie I glmnagum
(według reformy w Polsce)
Ćwiczenia geograficzne dla kl.
Komedia pomyłek
Slłaczka
Latarnik
_________________________

8.00
8.00
5.50
6.00
7.00
2.50
2.50
2.50
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AUTOR

CEWaK ZRZESZENIA

TYTUŁ

CENA

autor

Bobiński
Orłowa-Synowiec
Orłowa-Synowlec
Zakrzewska (Zrzeszenie)
Zakrzewska (Zrzeszenie)
Lasocki

Świat w słowach i obrazacli, czytanka (kl. II glmn.)
Język ojczysty, ćwiczenia do w/w czytankl
Jak uczyć Ję^ka polskiego w klasie II gimnazjum
(według reformy w Polsce)
PAN TADEUSZ, opracowanie dla nauczycieli
PAN TADEUSZ, opracowanie dla uczniów
Wojtek spod Monte Casmo

8.00

5.50

Adamczyk
Makowski
Bujnlcki
Weiss
Matuszewski
Wroczyński
W. Mandecka

Zrzeszenie

6.00
7.00
7.00

4.00

(komiksy-comlcs)

Starożytność - Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
Literatura polska lat 1918-1939
Literatura polska po 1939 roku
Literatura polska, klasa I, II, III (każda)

8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

CENA

- opracowania:

Mapy

19.00

Od Starożytności do Oświecenia, Romantyzm,
Pozytywizm, Młoda Polska, 20-lecle mlędz)rwojenne,
Literatura współczesna (każdy)
6.00

- scenariusze

Scenariusz lekcji Języka polskiego dla szkoły
średniej: klasa 1, II, III, IV (każdy)

6.00

Kryda

Krajobraz poezji polskiej, antologia

7.00

Kochanowski

Odprawa posłów greckich
Dym

2.50

Konopnicka
Mickiewicz
Nałkowska

Grażyna
Medaliony
ABC

2.50
2.50

Dobra pani
Antek

2.50

Kataiynka

Prus
Prus
Prus

Grzechy dzieciństwa
Placówka

2.50
2.50
4.00

Prus
Sienkiewicz
Sienkiewicz
Sienkiewicz

Wybór nowel: Antek, Nawrócony, Mlchałko,
Kata^nka, Kamizelka, Na wakacjach.
Przygoda Stasia, Powracająca fala
Z legend dawnego Egiptu
Sachem
Wspomnienia z Marlpozy
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela

Zrzeszenie

2.50

Orzeszkowa
Orzeszkowa
Prus
Prus

Polska mowa, część I (miękka okładka)
Polska mowa, część II (miękka okładka)
Polska mowa, część I (6 kaset)
Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. I
Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. II
Smok wawelski 1 królowa Wanda
0 Poplelu 1 myszach
0 Piaście Kołodzieju

7.50
7.50
35.00
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00

Mapa Polski administracyjna, ścienna
Mapa Polsłd fizyczna, ścienna
Polska w okresie rozbiorów, ścienna
Mapa Europy, ścienna
Mapa świata, ścienna
Mapa. Stoiy of Poland
Atlas geograficzny Polski
Atlas historyczny Polski
Dziennik lekcyjny + Księga ocen
Świadectwo szkolne od kl. I-VII
Świadectwo ukończenia VIII kl.
Świadectwo glmna^imi
Świadectwo ukończenia gimnagum
Zaświadczenia dla przedszkoli
Zaświadczenie dla zerówki
Dyplom uznania
Tragedia Katyńska (video)
w języku polskim lub angielskim
Forgotten Odyssey (video) tylko angielska wersja

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
3.50
9.00
10.00
8.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
25.00
25.00

Polskie dzieje od czasów najdavmlejszych
do współczesności (z dyskiem)
Cuda Polski - najpiękniejsze miejsca

16.00
16.00

POMOCE
NAUKOWE

Lektuiy szkoły średniej
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a n g ie l s k ił ;

GIMNAZJUM

Lektury:

TYTUŁ

KLASY
POLSKO-

KLASA Vin

Lektury:

klasa

2.50
nagrody

2.50

Klasa VU1 i maturzyści

4.00
2.50
2.50
2.50
2.50
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KLINIKA MEDYCZNA SOMA
„

W każdym z nas istnieje naturalnie uzdrawiająca moc,
która jest najpotężniejszą w utrzymaniu dobrego zdrowia “
Hipokrates

Lekarze w klinice S O M A próbują pobudzić te naturalne uzdrawiające siły istniejące
w każdym z nas, poprzez używanie masażu, fizykoterapii, akupunktury, ziołolecznictwa
1

homeopatii. Celem naszym jest nauczanie pacjentów, że oni sami mogą być narzędziem

w procesie leczenia. Utrzymanie równowagi zdrowotnej pomiędzy ciałem a duszą powinno
byc przedmiotem naszej codziennej troski. Jednym z objawów wskazujących na utratę tej
równowagi jest ból.
Lekarze Umiki S O M A wierzą w różnorodne metody leczenia ostrego i przewlekłego bó
lu. O d przeszło 10 lat jesteśmy jedyną w swoim rodzaju Uiniką, łączącą najnowocześniejsze
metody leczenia z medycyną niekonwencjonalną. Oferujemy naszym pacjentom akupunk
turę fizykoterapię, masaże, naprapatię, homeopatię i Reiki. W ieloletnie doświadczenie po-

US MONEY EXPRESS & PEKAO TRADING CORPORATION

^ d a nam w dobieraniu najodpowiedniejszej metody leczenia w poszczególnych przypad-

D r Marek Sobór - Board Certified American Academy o f Family Practice, członek
^ e r i c a n Academy o f Medicał Acupuncture, były przewodniczący Działu M edycyny R o 
dzinnej w szpitalu O ut Lady o f Resurrection i naczelny lekarz Uiniki; wyznaje teorię bada
nia kompleksowego pacjenta a nie tylko wyselekcjonowanej choroby.

TERAZ RAZEM
n a j l e p s z e i n a j t a ń s z e p r z e k a z y p ie n ię ż n e

5647 N O RTH MILWAUKEE AVE, CHICAGO, ILLINOIS 60647
TEL. 773.631.9420
GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek 10:00 - 7:00 Wtorek 2 00
C ^ . 1 . .0:00 - MO,

7 nn (

j

DO POLSKI I EUROPY WSCHODNIEJ

212-684-5320 lub 773-774-8787
U .S .M O .,v ,X P R e s S p c s :a d a ,:c e „ o ie „a w v . c n v w a n . p . e K a z 6 w p « . wydane

