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Głównym tematem obecnego numeru 
GŁOSU NAUCZYCIELA jest VI Zjazd Nauczy
cieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, 
który miał miejsce w dniach od 26 do 29 maja 
2000 roku. w Los Angeles, w Kalifornii. W  tym 
numerze zamieszczamy materiały, które zosta
ły nam dostarczone w czasie Zjazdu, bądź na
desłane przed pierwszym września. Są to listy 
gratulacyjne, referaty oraz sprawozdania 
z przebiegu Zjazdu. W dziale metodycznym 
drukujemy trzy konspekty lekcji pokazanych 
na Zjeździe na wldeokasetach. Pozostałe, prze
kazane nam konspekty, jak również dodatko
we materiały dotyczące Zjazdu, będziemy za
mieszczać w następnych numerach w miarę 
ic' otrzymjwania.

O dzi§ kowanie
Sądzę, że będę wyrazicielką uczuć 

wszystkich uczestników sktadajqc serdecz
ne podziękowanie Gospodarzom i Organiza
torom VI Zjazdu w Los Angeles: Pani Elżbie
cie Rudzińskiej i Panu Mieczysławowi Dut- 
kowskiemu jako głównym organizatorom; 
Wielebnemu Księdzu Ekiwardowi Mroczyń- 
skiemu za odprawienie dziękczynnej mszy 
świętej, homilię, inwokację na otwarcie Zjaz
du i opiekę duchową; Pani Romie King za po
moc w udostępnieniu sal wiiwersyteckich na 
obrady; Wszystkim Nauczycielom i Rodzi
com którzy tak serdecznie się nami opieko
wali; i osobiste podziękowanie panu Roma
nowi Tuszyńskiemu za odebranie z lotniska 

Z  całego serca bardzo dziękigemy!

W przeciwieństwie do stosunkowo dokład
nych pisemnych sprawozdań, sprawozdanie 
fotograficzne, nie jest, niestety, kompletne. Re
dakcja GŁOSU nie posiada etatu fotoreporte
ra, a więc zdjęcia ze Zjazdu są dziełem mniej 
lub bardziej doświadczonych fotoamatorów. 
Niemal każdy z uczestników pstrykał, ale nie 
wszyscy pamiętali o przysłaniu zdjęć. Tym 
piękniej dziękujemy tym, którzy pamiętali 
i nadesłali! Są to: Ksawera Halama, Katarzyna 
Jaczak-Butrym, Urszula Kraśniewska, Rozalia 
Kusper, Halina Miltakis, Bożena Myszczyński, 
Halina i Edmund Osyskowie, Małgorzata Paw- 
lusiewicz, Aleksandra Podhorodecka, Danuta 
i Michał Schneiderowie, Krystyna i Michał 
Wróblewscy. Jest też Idlka moich zdjęć. Jest 
jeszcze szansa dla spóźnialskich: zdjęcia do 
następnego numeru można nadsyłać do 1 li
stopada.

Przy okazji podaję „instrukcje zdjęcio
we". Wszystkie zdjęcia nadsyłane z nadzieją 
umieszczenia w  GŁOSIE powinny być opisane 
na osobnej kartce i zawierać następujące in
formacje: imię, nazwisko, stanowisko osoby na 
fotografii (nauczyciel, kierownik, uczeń, prezes 
lub członek komitetu rodzicielskiego), nazwę 
szkoły, miejscowości i stanu, z jakiej okazji by
ło robione, datę. Należy też podawać kolejność 
osób od lewej do prawej strony. Tak podpisane 
zdjęcie ma wartość historyczną i archiwalną. 
Zdjęcia z podpisem „kierownik szkoły w oto
czeniu nauczycieli", a takie często otrz}miuje- 
my, wartości historycznej nie mają ze względu 
na brak dokumentacji. Mają wartość senty
mentalną dla osób na fotografii.

Kronika żałobna. Żegnamy Helenę Że- 
niewską, nauczycielkę i kierowniczkę Polskiej 
Szkoły im. św. M. M. Kolbego w  Silver Spring, 
w stanie Maryland. Piękny, wzruszający wiersz 
jednej z nauczycielek 1 wspomnienia młodzieży 
szkolnej wyrażają więcej niż najdłuższe arty 
kuły o Zmarłej. Pani Helena była prenumera- 
torką GŁOSU od początku i miałam sposób 
ność poznać Ją na III Zjaździe w  Wasz}mgto 

nie.
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Osieroconej Rodzinie, Młodzieży Szkolnej 
i Nauczycielom Szkoły Kolbego w Silver Spring 
składamy wyrazy współczucia!

Oprócz materiałów zjazdowych na uwagę 
zasługuje opowieść o zespole tanecznym 
w krainie kaktusów, w  Tucson, w stanie Arizo
na. Pani Joannie Schmit prowadzącej ten ze
spół gratulujemy osiągnięć i życzymy powo
dzenia w pracy choreograficznej i oświatowej. 
Może spotkamy się na przyszłjmi Zjeździe!

Warto też zapoznać się z wypracowaniami 
i wierszowanymi reklemiami na temat „Censu- 
su 2000“ pióra polskich uczennic z Chicago 
w  dziale MŁODZIEŻ PISZE. Dziękujemy na
uczycielkom, paniom Łucji Mirowskiej i Jadwi
dze Pytlik za nadesłanie tych tekstów. Zawsze 
chętnie zamieszczamy młodzieżowe wypraco
wania i wiersze, bo uważamy, że GŁOS NA
UCZYCIELA jest pismem dla nauczycieli, mło
dzieży i rodziców.

Złoty Jubileusz Polskiej Szkoły im. 
Gen. Tadeusza Kościuszki w Chicago. Pol
ska Szkoła im. Kościuszki w Chicago obchodzi 
w  roku szkolnjmi 2000/2001 złoty jubileusz, 
50 lat twórczej działalności oświatowej. Z tej 
okazji w  dniach 11 i 12 listopada 2000 Zarząd 
Szkoły organizuje zjazd wszystkich absolwen
tów. W  sobotę, 11 listopada, o godzinie 12:00 
w  południe zostanie odprawiona uroczysta 
msza święta w  kościele św. Władysława (róg 
Roscoe Stree i Long Ave.) w  Chicago. Po mszy 
w  klasach odbędą się spotkania absolwentów 
z nauczycielami i młodzieżą szkolną. Obecna 
będzie założycielka Szkoły, pani Maria Zamo
ra. Będzie sposobność do rozmów, wpomnień, 
spotkania starych przyjaciół z ławy szkolnej.

Natomiast w  niedzielę, 12 listopada, o go
dzinie 3:00 po południu, w  Chateau Ritz, 
9100 North Milwaukee Ave., w  Niles, odbędzie 
się bankiet połączony z promocją książki Bar
bary Wachowicz pt. „Nazwę cię Kościuszko". 
Każdy uczestnik bankietu otrzyma tę książkę 
z dedykacją Autorki. Cena biletu na bankiet: 
$80.00.

Wszelkie pytania odnośnie Zjazdu należy 
kierować do p. Barbary Zalewskiej, teł. (847) 
583-0119.

Gwoli historycznej ścisłości dodam, że po
dróż po Ameryce śladami Kościuszki, którą p. 
Wachowicz odbyła w  celu zebrania materiałów 
do książki, była finansowana przez fundusze 
zebrane w  środowisku nauczycielskim w Chi
cago. Zbiórce funduszy patronowała ówczesna 
i obecna dyrektorka Szkoły Kościuszki, p. Ur
szula Kraśniewska.

Kolorowe ćwiczenia elementarzowe. P. 
Małgorzata Pawlusiewicz, nauc^cielka Szkoły 
Kościuszki, opracowała nowe kolorowe ćwicze
nia elementarzowe do „Elementarza" Falskie
go. Próbki ćwiczeń podziwiali na VI Zjeździe 
nauczyciele klas początkowych. Obydwa ze- 
szyty już są dostępne, znajdują się w Cenniku 
Zrzeszenia w  tym numerze. W s^stk ie koszty 
finansowe związane z przygotowaniem i dru
kiem ćwiczeń poniosło Zrzeszenie Nauczycieli 
Polskich z siedzibą w Chicago.

Gratulacje i podziękowania dla Autorki! 
Brawo Zarząd Zrzeszenia! Wszelkie pochwały, 
uzupełnienia, krytyczne uwagi odnośnie ćwi
czeń można kierować na adres GŁOSU NA
UCZYCIELA. Wszystko przekażemy pani Mał
gorzacie.

Przypomnienia. Przjrpommamy nauczy
cielom w  stanach wschodnich o przesyłanie 
wszystkich materiałów przeznaczonych dla 
GŁOSU NAUCZYCIELA na ręce p. Janiny Igiel- 
sklej. Nie chodzi o cenzurę tekstów, ale o we
ryfikację faktów, dat, nazw szkół i miejscowo
ści oraz Indentyftkację osób na zdjęciach. To 
bardzo ułatwia pracę Redakcji w  Chicago.

Prosimy spóźnialskich o uregulowanie 
prenumeraty za lata 1999 1 2000. Prenimiera- 
ty indywidualne $15.00 rocznie; szkoły, orga
nizacje, instytucje $20.00 rocznie. W  przy- 
szłjTii roku nastąpi podwyżka prenumeraty 
o $5.00 zgodnie z uchwałą VI Zjazdu.

W  nowym roku szkolnym 2000/2001 Mło
dzieży Szkolnej i Nauczycielom życzę wytrwa
łości i dobrych wyników w  nauce. Wszystkim 
Czytelnikom przesyłam serdeczne pozdrowie
nia.

Helena Ziółkowska
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Drogie Panie Danuto i Heleno,

Przesyłam czek na dalszą prenumeratę 
GŁOSU NAUCZYCIELA. Bardzo dziękuję za re
gularne przysyłanie GŁOSU. To bardzo dobrze 
jest znaleźć skondensowaiiy. a zarazem ob
szerny materiał na ciekawe polskie tematy dla 
dzieci jak i dla młodzieży. Cieszę się, że można 
znaleźć w GŁOSIE informacje na temat róż
nych polskich grup edukacyjnych na emigra
cji...

Załączam również kilka zdjęć członków 
naszych zespołów tanecznych. Chętnie za ja 
kiś czas opiszemy naszą działalność.

Mam jeszcze dwie prośby: Pierwsza to by
łyby nam bardzo przydatne materiały do krót
kich scenek teatralnych, takich na 10 minut, 
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Takie scen
ki moglibyśmy przedstawiać naszej Polonii po 
polskiej mszy świętej. Ja mogę również zasu
gerować wiersz-scenkę Ewy Szelburg-Zarem-

biny na temat Święta Trzech Króli, którą mogę 
Paniom przesłać.

Serdecznie pozdrawiam 
Joanna Schmit, Tucson, AZ

http://home.earthlink.net/jrschmit

OD REDAKCJI: Dziękujemy Pani serdecz
nie za pozdrowienia, za mite słowa pod adre
sem GŁOSU NAUCZYCIELA, za prześliczne 
zdjęcia tancerzy pod kaktusami. Gratulujemy 
Pani i całemu zespołowi.

Zapraszamy nauczycieli do poszukiwania 
lub napisania krótkich scenek teatralnych i prze
stanie ich do GŁOSU. Chętnie je  opublikujemy. 
Na pewno znajdzie się więcej „potrzebujcicych" 
tego typu materiałów i zostaną one wykorzysta
ne przy organizowaniu różnych uroczystości 
szkolnych. Czekamy również na wspomniany 
materiał do inscenizacji na Trzech Króli

Spełniamy również drugą prośbę Pani Jo
anny i drukujemy fragm ent listu prof, dra Le
cha Pałasza, pracownika Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. Profesor Pałasz odwiedził Tucson 
w Arizonie. Była to jego  pierwsza wizyta w Sta
nach Zjednoczonych, ale „szczególnie zafascy
nował go artystyczny zespół  o czym pisze
poniżej:

Para krokowska Kim i Kyle.

POLSKIE TRADYCJE NA 
ARIZOŃSKIEJ PUSTYNI

W Tucson spotkałem aktyAvną, choć nie
zbyt liczną Polonię, która troskliwie kultywuje 
i promuje polskie tradycje. Szczególnie zafa
scynował mnie artystyczny zespół, który dzia
ła od sierpnia 1998 r. Organizatorem jego jest 
dr Joanna Schmit. Choć z Polski do USA przy
jechała dopiero osiem lat temu, to już mocno 
wrosła w tradycyjne środowisko polonijne. 
Szczególnie dużo wysiłku wkłada we współ
pracę z dziećmi i młodzieżą, organizując ini 
różnorodną działalność kulturalno-oświatową.

Dr Joanna Schmit jest absolwentką Poli
techniki Warszawskiej. Jej zamUowanie i pro
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fesjonalizm do pracy z dziećmi oraz młodzieżą 
w zespole artystycznym wynika z przynależno
ści przed laty do zespołu „Gawęda“. W nim 
przez wiele lat tańczyła i śpiewała. Był to ze
spół znany nie tylko w kraju ale i za granicą, 
podobnie jak „Mazowsze" i „Śląsk". Zespoły te 
nazywano ambasadorami kultury polskiej 
wśród widowni zagranicznej. Obecnie tradycje 
te chce kontynuować w Arizonie.

Organizowanie pracy kulturalno-oświa
towej z dziećmi i młodzieżą jest konieczne, po
nieważ nie ma tu polskiej szkoły ani kościoła. 
Toteż praca pozaszkolna odbjwa się w domach 
prywatnych lub w sali kościoła św. Cyryla, 
dzięki uprzejmości księdza Edwarda Pietru
chy, którego rodzice wywodzą się z Polski. Jest 
to również miejsce spotkań Polonii, przybywa
jącej tu raz w miesiącu na polską mszę.

Były problemy ze zdobyciem strojów dla 
grupy tanecznej, jednak dzięki wysiłkom Polo
nii, zawsze chętnie wspomagającej zespół i po
mocy rodzin w  kraju, udało się zebrać sporą 
kolekcję. Mieszkańcy Tucson mogli zobaczyć K rakow iacy  w  A rizon ie : Bartek, Korol i Patryk

-wsO- . ** JP '■  ^

M ateusz, Kyle i Patryk. Q ue tzo lli, T iona, Kim, D am ian, Patryk.

http://home.earthlink.net/jrschmit


l is t y  d o  r e d a k c j i

W ie lka n o c  2 0 0 0 . W  środku ks. Edw ard  Pietrucha.

autentyczne stroje krakowskie, góralskie czy 
też łowickie. Dzieci młodsze tańczą m. in. 
„Przybyli ułani pod okienko", „Szła dziewecz
ka", „Miała baba koguta". Starsza zaś młodzież 
tańczy na przykład tańce góralskie i mazura 
do muzyki Stanisława Moniuszki. Nigdy nie 
brakuje poloneza i krakowiaka, ze wspciniałym 
lajkonikiem wykonanym przez Jolę Kwiędacz, 
która występuje ze swoim synem -  Kyle.

Dzieci i młodzież należące do zespołu arty
stycznego, w liczbie kilkunastu osób w wieku 
od 3 do 16 lat, występują na różnych impre
zach okolicznościowych i lokalnych festiwa

8

K rakow sk i Lajkonik 
no Festiw a lu  Tucson 
H e r ita g e  E xperience, 1 9 9 9 ,

lach, z których największym jest „Tuc
son Heritage Experience".
Dzieci i młodzież szkolna w  okresie 
wolnym od zajęć zapoznaje się z pol
ską poezją, literaturą i polskimi filma
mi. Trudno byłoby kultywować polskie 
tradycje wśród dzieci i młodzieży, gdy
by nie było grona rodziców zaangażo
wanych w  tę działalność: Bożena 
Szwaykowska (kostiumy), Joanna 
Kwiędacz i Grażyna Zeda (rekwizyty 
i muzyka) oraz Ryszard Kupiński 
i Aneta Sagan. Osoby te, nie szczędząc 
własnego i rodzinnego czasu prowadzą 
dla polskich dzieci różne zajęcia kul
turalno-oświatowe. Dlatego też takim 
entuzjastom należy pomóc w  imię kul

tywowania polsliich tradycji i w  wychowywa
niu młodych pokoleń.

Warto, aby wspomniany zespół artystycz
ny mógł odwiedzić inne miasta i regiony Sta
nów Zjednoczonych. Należałoby też pomyśleć 
o ich wyjaździe do Polski, aby swoją wiedzę 
o ojczyźnie przodków skonfrontowali z coraz 
lepszą rzecz5Twistością.

Prof, dr hab Lech Priasz
Akademia Rolnicza, Wydział E kon om ik i 
i Organizacji Gospodarki Ż yw n ośc iow e j 

Ul. Żołnierska 47, 72-210 Szczecin, Polan

STANY WSCHODNIE

KRONIKA ŻAŁOBNA

H elena Zen iew ska  -  u rodz iny  3 m arca 1 9 9 1 .

HELENA ZENIEWSKA 
(1935-2000)

Helena Żeniewska, wieloletnia na
uczycielka Polskiej Szkoły im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Silver Spring 
w stanie Mciryland przy parafii Matki 
Boskiej Królowej Polski, zmarła 9 maja 
2000 w  wieku 65 lat.

Pani Helena była nauczycielką 
w Polsce przez 32 lata. Większość tego 
czasu, bo 24 lata, spędziła ucząc dzie
ci klas od 1 do rv w Szkole Podstawo
wej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Do USA przyjechała w 1986 roku, 
a od roku szkolnego 1987/88 przystą
piła do nauczania dzieci i młodzieży 
w szkole przy parafii polskiej w Silver 
Spring. Od 1989 roku aż do śmierci 
była jej kierowniczką.

Jej zaangażowanie i oddanie pracy 
w polskiej szkole, w krzewieniu języka 
polskiego oraz polskiej historii i geo
grafii, tak opisali jej uczniowie:

„Nie uc2yta dlatego, że musiała, 
ale dlatego, że kochała dzieci i kocfia- 
ła uczyć“.

Pam iątkowe zd ję c ie  z  III Z jazdu  N auczyc ie li 
Polonijnych w  W a szyn g ton ie  (maj 1 9 9 1 ).

O d  lew e : Ewa C hlebow ska, M a r ia  A v e ry -  
nauczyc iek i; o . M ic h a ł Zembrzuski -  kapelan 
Komisji O św ia to w e j; Bogum iła Rad:^m ińska -  

nauczycie lka; Helena Zeniewska.

„Przez cały tydzień przygotowywała się do 
sobotnich lekcji Nawet w pracy uczyła swoich 
kolegów mówić po polsku. Tak bardzo pragnę
ła uczyć".

„DziękujęJej za to, że przypomniała mi pol
ską kulturę. Cłiciałdbym, żeby wiedziała, Jak 
bardzo Jest to dla mnie ważne

„To, czego mnie nauczyła, zostanie mi do 
końca życia“.

„Zawsze była uśmiechnięta i wesoła".
„Chociaż była wymagająca, zawsze nas 

rozśmieszała Bardzo wiele się od niej nauczy
liśmy

„Gdyby nas nie uczyła polskiego, nie 
umiałbym teraz napisać o niej w tymjęzyku“.

Ewa Chlebowska
Kierowniczka Polskiej Szkoły 

im. św. M. Kolbego w Silver Spring, Maryland

Z akończen ie  roku szko lnego 1 9 9 8 / 9 9 .  H e lena  Żen iew ska , 
k ie rpw n iczka  Szko ły z  uczniem  najstarsze klasy -  w nukiem , 

Radkiem Zeniew skim  o ra z  ks iądz S tan is ław  H a jkow sk i, p ro b oszcz
p a ra fii M a tk i Boskiej K ró low e j Polski.



STANY M/SCnODIME

Pani Helenie ŻeniewskieJ
w  każdą sobotę o tej samej porze.
Gromady dzieci w szkole się zjawiały. 
Zdyszane rankiem gotowe do nauki.
Głośne, wesoło do szkoły wbiegały.
Na korytarzu zawsze się krzątała. 
Nauczycielka z białymi włosami 
„Dzień dobry dzieci, pora zacząć lekcje", 
Mówiła ciepło witając się z nami 
ZJasnym uśmiechem na pogodnej twarzy.
I słowa miłe miała dla każdego.
Wszyscy Ją znali dzieci i rodzice,
Tę starszą panią, panią od polskiego.
Uczyła rzeczy prostycti, oczywistych.
Jak być Polakiem tutaj, na obczyźnie. 
Szanować Język, kulturę, tradycje.
Pozostać wiernym dalekiej ojczyźnie.
Naraz śmierć cicha w serceJeJ się wdarła, 
Zasnęło ciało podróżą zmęczone.
Zdmuchnięta świeca... Mroczny całun śmierci 
Opadł na garstkę marzeń niespełnionych.
Już nie powróci.. Ale proszę, nie płacz.
Bo choć odeszła w błękit za chmurami 
Bóg Ją powołał do niebiafiskiej szkoły.
By szerzyć wiedzę między aniołami

N a u czyc ie lk i o d  le w e j: E w a C h le b o w ska , Helena 
Z en iew ska  -  k ie ro w n ic z k a  szkoły, Dorota 

P onik iew ska - M u n o z . 1 7  kw ie tn ia , 1 9 9 9 .

Dorota Munoz
Silver Spring, Maryland, 9 maja 2000

O sta tn ie , zd ję c ie  
H e le n y  Żen iew skie j 
w  o toczen iu  najstarszej 

klasy, luty 2 0 0 0 .
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M Ł O D Z IE Ż  P i m
OD REDAKCJI: W poprzednim GŁOSIE NA

UCZYCIELA, Nr 2/2000, Wiosna 2000 drukowa
liśmy informacje o Konkursie Wiedzy w Języku 
Polskim, organizowanym od kilku lat przez na
uczycieli polskich programów dwujęzycznych 
w chicagowskich szkołach publicznych.

Poniżej zamieszczamy dwie nagrodzone 
prace konkursowe: Magdaleruj Brożyny i Anety 
Walas.

MOJE WYMARZONE 
WAKACJE

Jest wiele miejsc, w  których chciałabjTn 
spędzić wakacje np. Francja, Anglia lub Hiszpa
nia, ale moim największym marzeniem jest po
jechać do Polski, do rodzinnej miejscowości. 
Najchętniej zabrałabym ze sobą trzy, najważ
niejsze w moim życiu osoby: mamę, tatę oraz 
młodszego brata Piotrusia.

Po pierwsze odwiedzilibyśmy naszą całą ro
dzinkę: babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzy
nów i wszystkich przyjaciół. Na pewno spędzili
byśmy z nimi miło czas.

Po drugie, razem z bratem poszlibyśmy do 
lasu, któiy znajduje się blisko mojego domu.

M a g d a le n a  Brożyna, uczennica Prussing E.S. 
i M a łg o rz a ta  C ichoń-Tonikow ska -  sędzia 
w  Konkursie W ie d z y .

Było tam pięknie, zawsze cicho i spokojnie. Do
minowały świerki i sosny, ale gdzieniegdzie 
można było napotkać jakieś dęby albo brzozy. 
Blask słonecznych promyków odbijał się od list
ków i igieł drzew. Ja i Piotruś moglibyśmy na
zbierać grzybków do wiklinowego koszyka, aby 
później móc się delektować smakiem wybornej 
zupy grzybowej.

Po obiedzie wszyscy czworo wybralibyśmy 
się, jak niegdyś, na wycieczkę rowerową nad 
rzekę. Nad tą przejrzystą, cjystą wodą wiałby 
lekld, letni wiaterek. Popluskałabym się z bra
tem w tej rzece. Jestem przekonana, że spotka
libyśmy tam dawnych znajomych.

Wieczorem wspólnie z przyjaciółmi urządzi- 
łabjmi ognisko. Na wyostrzonych patykach pie
klibyśmy pyszne kiełbaski i chlebek, rozkoszu
jąc się jednocześnie pięknem nocy, nieba, na 
którym widniałoby mnóstwo złocistych gwiazd 
oraz księżyc w pełni. Ten czas spędzilibyśmy na 
wesoło, rozmawiając, śmiejąc się i żartując.

Właśnie tak chciałabym spędzić najbliższe 
wakacje.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ odczuwam 
wielką tęsknotę za Ojczyzną, domem, rodziną 
i przyjaciółmi. Tak, jak realny jest spacer 
w ogrodzie i dotknięcie płatków ró^ , by rozko
szować się jej zapachem, tak realne niech się 
stanie moje marzenie.

Magdalena Brożyna
Prussing School, kl. 6, I miejsce

PORTRET 
MOJEJ RODZINY

Zapewne dla każdego rodzma wiąże się 
z miłością do bliskich osób, których dar^  się 
ogromnym uczuciem. Jeszcze niedawno miesz
kałam z wujkami w Polsce, a teraz jestem 
w Ameryce z rodzicami, dlatego była to dla mnie 
ogrorrma zmiana. Zaczęłam wkraczać w nlezna-
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!U’ mi życie. Uważani, że moją ro- 
ci/iiu\ sn ci, między którymi byłam 
i jestem teraz.

Wychowałam się w Polsce, 
między ludźmi, których kocham.
Nie miałam mamy ani taty. Opie
kowali się mną wujkowie. Oni po- 
tniiili mi wszystko zastąpić, cho
ciaż czasem bral^owalo kobiecej 
ręki. Jednak byli dla mnie wszyst
kim. Razem ciekawie spędzaliśmy 
czas i chociaż nie byliśmy bogaci, 
cieszyliśmy się każdą chwilą.

Pewnego dnia jednak wszyst
ko się zmieniło, zawalił się świat, 
bo musiałam jechać do mojej ma
my do Ameiykl. Na początku nie 
byłam zadowolona. Nie wyobraża
łam sobie życia bez wujków, przy
jaciół, bez ludzi, z którymi spędzi
łam tyle czasu.

Obecna rodzina składa się z rodziców i bra
ta. Wszyscy czekali na mnie, aby mnie zoba
czyć. być blisko.

Na samym początku otoczenie było zupeł-

Z d o b yw czyn ie  na g ró d  ze  szko ły  Locke; A ne ta  W a la s ,  klaso 8 -  najlepsze 
w y p ra c o w a n ie ; A nna  S ope l, klaso 6  -  m a tem atyko , I m ie jsce; M arto  

B ac ła w sko , kłosa 8 -  uczestn iczko  Konkursu W ie d z y .

dobne do siebie nie tylko urodą, ale przede 
wszystkim tym, co każda ma w  swoim sercu. 
Poczułyśmy wielką miłość rodzinną.

Następną bliską mi osobą jest brat. Ma 
cztery latka i może nie rozumie pewnych spraw, 

i\ct oaiiij'iii ~j - -  — i g]g potrafi okazać miłość do drugiego. Często
nif' obce i nieznane. Czułam, że źle postąpiłam buziaczka lub się przytula. Dla mnie,
przyjeżdżając tutaj. Po pewnym czasie jednak ^ ^akże dla niego to jest bardzo dużo. Czasami
poznałam bliżej ludzi, z którymi teraz miesz
kam. Wreszcie uzmysłowiłam sobie, jaka wielka 
więź powstała między nami.

Mój tato, którego wcale nie znałam, bo jest 
drugim mężem mamy, okazał się niezwykłym 
człowiekiem. Może jest troszkę „grubszy" ale 
nikt nie dorówna jego duchowi wewnętrznemu. 
Ma niezwykłe poczucie humoru i świetne pomy
sły. Po prostu przy nim nie można się nudzić. 
Rozumie moje opinie i poglądy, bo chyba czuje 
się młody, zresztą wewnątrz to taki jest, nawet 
czasami jak dziecko. Najważniejsze jest to, że 
każdemu pomaga, ma otwarte ramiona dla

potrafi być naprawdę niedobry, ale jak się ko
goś kocha to się uznaje dobre i niedobre cechy.

Wcześniej jeszcze miałam króliczka. Był 
moim przyjacielem. Wszystko mu mówiłam 
1 zwierzałam się. Uważałam go za osobę, dlate
go, że rodziną dla mnie są także i zwierzęta. 
Teraz również mam królika a oprócz niego dwa 
pieski o różnych charakterach. Chodzę z nimi 
na spacery i bawię się. Dzięki nim dom jest pe
łen radości.

Moim zdaniem rodzina jest w  życiu najważ
niejsza. Wiele dzieci nie ma rodziców 1 napewno 
marzy, aby mogło tak być. Mimo że czasem są 
problemy i nie jest tak jak  byśmy chcieli, po-wszystkich.

Mamę widziałam ostatni raz, kiedy miałam ^zczęśUwl. że mamy rodziców.
trzy lata, lecz niewiele pamiętam z tamtych dni. człowiek zdaje sobie z tego sprawę dopiero jak 
Każdy miał swoje zdanie o niej a ja czekałam na , .) niej a ja  czekałam na 
chwilę, by ją poznać. Wreszcie nadszedł mo
ment kiedy wszystko się wyjaśniło. Teraz wiem, 
że mama jest dla mnie wszystkim, dobrą ręką, 
kochaną osobą. Zauważyłam, że jesteśmy po

traci najbliższych.
Jestem zadowolona, że mam rodzinę i b 

skich, którzy rrmie kochają.
Aneta Walas

Locke School, kl. 8, I miejsce

METROPOLIA CHICAGOWSKA
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KONKURS: „CENSUS 2000"

Spis ludności USA „Census 2000“ jest ze 
wszystkich metod gromadzenia danych staty
stycznych największym tego rodzaju przedsię
wzięciem organizowanym co 10 lat przez admi
nistrację państwową. Jest źródłem danych, na 
których opiera się rząd, przemysł, szkolnictwo, 
służba zdrowia oraz organizacje społeczne. Ko
rzyści płynące ze spisu są nieocenione. Dane 
statystyczne spisu są brane pod uwagę przy po
dziale ponad 180 miliardów dolarów, które na 
różne cele społeczne przeznacza rząd federalny 
i stanowy. Te 180 miliardów to nasze szkoły, 
szpitale, drogi, mieszkania i parki, które służą 
również polskim imigrantom. Dane spisu po
magają politykom w  podejmowaniu decyzji, 
również tych, które dotyczą Polonii. Historycy, 
socjologowie 1 naukowcy również kor^stają 
z danych spisu.

Dla zachęcenia polskiej społeczności do 
udziału w  tym ważnym przedsięwzięciu Zrze
szenie Polsko-Amerykańskie zorganizowa
ło w  lutym 2000 roku konkurs pod hasłem 
„Census 2000“ na wiersz lub chwytliwy slogan. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w miesiąc

później. W  kategorii młodzieży od lat 16 do 18 
zwyciężyła Danuta Szczepańska, uczennica 
John F. Kennedy High School, 6325 West 56th 
Street, Chicago. Szczęśliwa zwyciężczyni zosta
ła uhonorowana czekiem w  wysokości stu dola
rów. Ponadto Danuta wystąpiła w programie 
polonijnego radia, gdzie odczjdała swoje wier
szyki, zachęcając w ten sposób polskie społe
czeństwo do wzięcia udziału w spisie ludności. 
Danuta przejawia zdolności humanistyczne i na 
ogłoszenie konkursu zareagowała entugastycz- 
nle.

Do listu dołączam szereg wierszyków autor
stwa Danusi przesłanych na konkurs. Proszę 
uprzejmie o umieszczenie tej informacji w GŁO
SIE NAUCZYCIELA, za co z góry serdecznie 
dziękuję.

Jadwiga Pytlik
Nauc^cieUca John F. Kennedy H. S. w Chicago

20 czerwca 2000

OD REDAKCJI: Czynimy to z przyjemnością, 
a Danusi Szczepańskiej gratulujemy.

Pierwszy kwietnia nie żartuje 
Spis ludności proponuje.
Czy masz kartę, czyjej nie masz 
Zapamiętą! Nie lekceważ!

Spis dLa dobra Jest wspólnego, 
Więc nie lękaj się kolego.
Czyś legalny czy też nie 
Lepsza przyszłość czeka Cię!

Jeśli będą wiedzieć -  ILE -  
Polska nacja będzie w sUe! 
Wypisz więc ankietę śmiało 
W zamian czeka Cię niemało! 
Drogi, szkoły i szpitale, 
Polskijęzyk będzie w chwale.

Dziś Polacy nie zawiodą 
Mądrzy będą więc przed szkodą! 
Spis ludności nic nie boli 
EmigranckieJ ulżą doli

Ameryki spis ludności 
W Twoich progach wnet zagości 
Czyś legalny, czy „nie prawy“ 
Swych rodaków pUnuj sprawy 
By szczęśliwie w Stanach żyli 
Z  każdym dniem bogatsi byli

Spis ludności 2000 
To wschodzące dla nas słońce. 
Ono Jasno nam zaświeci 
Lepszym Jutrem polskich dzieci.

Wszystkie serca tu żyjące 
Zliczy „Census 2000“
Lepszą przyszłość ofenge. 
Polskość w Stanach ugruntuje!

Chcesz żyć lepiej w Ameryce 
Nie przeszkadzcg statystyce. 
Lecz ankietą JeJ dopomóż, 
Wspólne dobro przez to pomnóż!

D onusio S zczepańska, autorko 
w ie rszykó w  rek lam ow ych Censusu 

2 0 0 0  z  nauczyc ie lką  Szko ły John F.
Kennedy, J a d w ig ą  Pytlik.
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STANY ZACHODNIE

POLSKI KLUB W LAGUNA HILLS 
W KALIFORNII

O d  lew ej: Elżbieta Rudzińska -  g łó w n a  o rgan iza to rka  Z jazdu , Irena G ło w o cka -L o w ye r -  p rezesko  
Klubu Polskiego w  Laguna Hills, C A , H a lino  Kosińska -  k ie row n iczka  S zko ły  w  Phoenix, A r iz o n a ,

Otrzymaliśmy miłą wiadomość od pani Ire
ny Głowackiej-Lawyer z Kalifornii o powsta
niu polskiego klubu w Laguna Hills. Pełna na
zwa brzmi „The Polish Club of Leisure World“.

Inicjatorką i główną organizatorką klubu 
była p. Irena Glowacka-Lawyer, którą wielu 
uczestników miało przyjemność poznać na 
ostatniej Konferencji Nauczycieli w maju 2000 
roku w Los Angeles.

Działalność klubu, obok popierania przy
jaźni, koleżeństwa i wzajemnej pomocy pomię
dzy członkami ma również na celu szerzenie 
polskiej kultuiy i tradycji przez organizowanie 
odczytów, wyświetlanie filmów i odwiedzanie 
różnych obiektów w miejscowościach związa
nych z polskością. Pierwsze spotkanie klubu,

urozmaicone tradycyjnymi polskimi potrawa- 
mi, odbyło się 9 maja 2000 roku.

Honorowymi gośćmi byli między inn}am^ 
konsul do spraw kulturalnych Paweł Potoro- 
czyn z Konsulatu Generalnego w  Los Angeles;  ̂
Irene Gut-Updyke, autorka książki „In My 
Hands"; Elżbieta Rudzińska reprezentantka 
Kongresu Polonii Ameiykaiiskiej w Południo
wej Kalifornii i dyrektorka Polskiej Szkoły 
w Yorba Linda.

Gratulujemy Pani Irenie i życzymy Pani 
i wszystkim członkom owocnej i przyjemnej 

pracy w działaniu klubu.
Po więcej informacji o Polskim Klubie w La

guna Hills, Kalifornii prosimy telefonować do p- 
Ireny (949) 206-9122.

VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych 
i Komitetów Rodzicielskich

w Los Angeles, Kalifornia 

26 -  29 maja 2000

D elegatki z  N o w e g o  Jorku. O d  lew e j: Piękna N ie z n a o m a , H a lina  M iltak is , 
Bożena A dam czyk, G rażyna  M ic łia s k a .
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VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Jego  Świąiobliu/ośd,
ĄJkoch arie triu Papieiouji Ja n o w i J L ,
duchou/emu pr^eiAjoolnikouJi wsz^sikich nauczycielij 

myczenia i îelu lat zdrowia  
oraz najserdeczniejsze pozdroujienia

przesyłają  
Ut7£̂ 1n'ic\j VI Zjazdu h}oi(Jcz\jdeli %>lonijf\̂ ch 

i Komifefói^  ̂ Podzic/elskich . 
obradujący od 26 do 23 maja 2,0001̂ . 
w Los Ąnojeles!  HI Stanach 'Zjednoczonych

polskich no/u czacie!i 

G t o ś  h / ^ u i K i

DzięKujemij za hło^osłpiAjieńsflvo i poparcie dla pracy  
nolskic.h nauczvcieli.
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VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Jan Paweł II pogrążony w  m odlitw ie .

Szczęśliwi, których m oc Jest w Tobie.
którzii zachowują ufność w swym sercu.

(Ps 84.6)

Chw.N.S.J!

Watykan, 30 czerwca 2000 r.

Droga Pani Heleno,

Dziękuję za list do mnie. Ojciec Święty 

czytał list Uczestników VI Zjazdu Nauczycieli 

Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, 

obradujących od 26-29 maja 2000 r, w Los 

Angeles, Dziękuje za życzenia i pozdrowienia, 

doceniając Ich pracę dla podtrzymania więzi 

młodzieży z Ojczyzną rodziców czy dziadków.

Z pewnością Pani ma też dużo pracy, ale 

zawsze dobrze się czuje w tym środowisku 
rodzinnym i zadowowym.

Życzę dużo sił i satysfakcji z tej działalności.

Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem!

A.

ROTA POLONII 
AMERYKAŃSKIEJ
(na m e lod ię  „R oty" M .  K onopn ick ie j)

Polska nam w żyłach tętni krew 
I polskie serce w piersi -  
Więc idziem na Ojczyzny zew 
W  wiemościjeJ nąjszczersL 
Nas nie rozdzieli żaden wróg -  
Tak nam dopomóż Bóg,
Tak nam dopomóż Bóg.

Gwiaździsty sztandar nam się wplótł 
W  ojczystą biel i czerwień,
I  obu Matkom polski lud 
Ślubował służyć wiernie.
Jeden nam cel wśród trudnych dróg -  
Tak nam dopomóż Bóg,
Tak nam dopomóż Bóg.

To solidarność polskiej krwi 
Wyznacza nasze dzieje.
Nasze Millenium, wieki, dni,
I  przyszłość i nadzieje.
Wspólnej wolności zabrzmi róg -  
Tak nam dopomóż Bóg,
Tak nam dopomóż Bóg.

Niech Jasnogórskiej Pani blask 
Rozświetli naszą ziemię 
I  niechaj pancerz Bożych łask 
Umocni polskie plemię.
By przeciwności naród zmógł- 
Tak nam dopomóż Bóg,
Tak nam dopomóż Bóg.

Zbigniew Chatto

VI ZJAZD INAUCZYCIELI POLONIJNYCH

POWITALNE PRZEMÓV\/IENIE 
ORGANIZATORÓW VI ZJAZDU
Witamy Państwa w Kalifornii!
Welcome to California! Bienvenidos en California!
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Nasz stan jes t znany nie tylko z wielu sło
necznych dni i ciepłego klimatu, lecz także ze 
swej gościnności Cieszymy się bardzo, iż może
my w Roku Jubileuszowym gościć wśród nas tę 
grupę Polonii, która zapewnia je j przyszłość 
w Ameryce: nauczycieli polonijnych Wasz przy

jazd  do Los Angeles jest pięknym dowodem 
wspólnoty interesów naszej 10-mllionowej gru
py etnicznej. Jesteśmy Wam 
wdzięczni za wybór Los Angeles 
na miejsce VI Zjazdu Nauczycieli 
Polonijnych podczas którego bę
dziemy dyskutować o dalszym 
rozwoju oświaty polonynej w no
wym Millenium, o najlepszych 
metodach podtrzymania naszej 
tożsamości narodowej i kulturo
wej oraz o naszych związkach 
z Polską

Los Angeles pod wieloma 
względami przypomina wielkie 
metropolie amerykańskie. Jest to 
miasto wieloetniczne i wielokultu
rowe, podobnie ja k  Nowy Jork,
Chicago, Filadelfia czy Toronto i wytwarza życz
liwą atmosferę dla obrad nauczycieli polonij
nych. Region Los Angeles to także Hollywood 
i Disneyland -  ośrodki kultury amerykańskiej, 
które współtworzą wyobraźnię nie tylko Amery
ki, ale i reszty światcL Tu tworzy się większość 
jUmów i programów telewizyjnych zarówno do
brych ja k  i typowo komercyjnych To tu w 2000 
roku Andrzej Wajda otrzymał Oscara za cało
kształt twórczości jUmowej.

Około 600 tysięcy Polaków i Amerykanów 
polskiego pochodzenia stanowi 5 procent ludno
ści „złotego stanu“. Młode pokolenie zapewni Po- 
lonUjej dalszą obecność w mozaice etnicznej Ka- 
lifomiL Polską drogę nad Pacyfik ponad 100 lat

M ie c z y s ła w  Dutkowski, prezes 
Kongresu Polonii Am erykańskiej 

w  Po łudn iow e j Ka lifo rn ii.

temu rozpoczęły dwie wybitne postacie: Helena 
Modrzejewska, której dwór Arden przyciąga tu
rystów w powiecie Orange oraz Henryk Sienkie
wicz, który stąd pisał swe „Listy z Ameryki“. 
Z  wielkich Polaków współcześnie Kalifornię od
wiedzili kilkakrotnie Jan Paweł II i Lech Wałęsa. 
Niedaleko stąd jes t wystawiony ogromny obraz 
Jana Styki „Ukrzyżowanie", namalowany z ini

cjatywy Ignacego Paderewskie
go, który miał w Kalifornii swoją 
winnicę w okolicy Paso Robles, 
gdzie odbywają się festiwale je 
go imienia^
Tutejsza Polonia skupiona jest 
wokół kilku polskich kościołów 
i szkół oraz polonijnych organi
zacji, z których najważniejsze to 
Kongres Polonii Amerykaf^kiej 
i Związek Narodowy Polski Bar
dzo dobrze działa tu najlepszy 
w Ameryce Komitet Pomocy Po
lakom na Wschodzie, który czę
sto wspiera polskie szkoły i na
uczycieli w byłym Związku So
wieckim Obecność Państwa jest 

woźną dla nas kontynuacją minionych do
świadczeń i umacnia kulturę polską nad Pacyfi
kiem.

Cieszymy się, że możemy gościć Państwa 
w słonecznej Kalifornii na UCLA -  Uniwersyte
cie Kalifornijskim w Los Angeles. Życzymy owoc
nych obrad i pięknych wspomnień z KalifomiL

Mgr Elżbieta Rudzińska, 
Prezes Forum Nauc^ciell Polonijnych Zachodniego

Wybrzeża

Mgr Michael Mieczysław Dutkowski,
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej 

w Południowej Kalifomli 
El Pueblo del Rio de Nuestra Senora 

la Reina de Lx)s Angeles -  26 maja 2000
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Kiiżdy z dotychczasowycłi pięciu zjazdów 
posiadał inny charakter i inny kontest zarówno 
w swoim odniesieniu do potrzeb szkolnictwa 
pok)uiJnego, jak i w odniesieniu do wydarzeń hi
storii kraju. W ciągu 15 lat, które minęły od 
pierwszego zjazdu, w Polsce, Polonii i Ameiyce 
nastąpiły ważne zmiany, które znalazły odbicie 
w sytuacji oświaty polonijnej.

VI zjazd odbywa się w Los Angeles, w Kali
fornii. Nie było to możliwe 15 lat temu, gdy nad 
Pacyfiłdem istniały tylko dwie szkoły polonijne: 
w Lx)s Angeles i w San Francisco. Obecnie, 
u progu nowego milenium w Kalifornii mieszka 
już półmilionowa Polonia. Jej zapleczem tożsa
mości kulturalnej i społecznej są szkoły do
kształcające.

Spójrzmy więc na tę piętnastoletnią drogę, 
która przyprowadziła tak liczną grupę pedago
gów polonijnych do dwutysięcznego roku.

1 ZJAZD Nauczycieli Polonijnych i Działaczy 
'atowych odbył się podczas „Memoriał Day 

Weekend" w 1985 roku na terenie Alliance Col
lege (Kolegium Związkowego) w Cambridge 
Springs, Pensylwania. Był to zjazd organizacyj
ny, któiy zapoczątkował zbliżenie szkolnictwa

Przewodniczący Komisji O św ia tow e j 
dr Edmund Osysko z  m ałżonką Haliną.

O tw a rc ie  VI Z ja z d u . P rze m a w ia  d r Edmund Osysko.

polonijnego z Nowego Jorku, New Jersey, Chi
cago, Detroit oraz innych ośrodków polonij
nych. Jednym z kilku dokonań I Zjazdu by
ło powołanie do życia GŁOSU NAUCZYCIELA.

II ZJAZD Nauczycieli Polonijnych i Działa
czy Oświatowych odbył się w  1987 roku w tym 
samjmi miejscu. Celem jego była dalsza konso
lidacja szkolnictwa polonijnego i poszukiwaiiie 

lepszych metod nauczania.
III ZJAZD Nauczycieli Polonijnych odbył się 

w  1991 roku w  Washingtonie, DC. D w a  wielkie 
fakty dominowały tematykę gazdu: 200-Iecie 
Konstytucji 3-go Maja oraz zmiany polityczne 
w Polsce. Udział w  geździe wzięli przedstawicie 

le z Polski.
IV ZJAZD NauczycieU Polonijnych odbył się 

w Mundelein, koło Chicago. Organizatorem 

Zjazdu było Zrzeszenie Nauczycieli Polskie 
w  Chicago. Zasadniczy program zjazdu skupi 
się na poszukiwaniu współczesnych metod na 
uczania w  szkołach polonijnych.

VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
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V ZJAZD Nauczycieli Polonijnych i Komite
tów Rodzicielskich odbył się w Nowym Jorku, 
na terenie Columbia University. Jego bogaty 
program pedagogiczny dokonał przeglądu me
tod nauczania od klas przedszkolnych po klasy 
gimnazjalne. Hasłem zjazdu były „warsztaty 
metodyczne", a więc analiza procesu nauczania 
w klasie szkolnej.

VI ZJAZD Nauczycieli Polonijnych i Komite
tów Rodzicielskich, odbywający się w Los Ange
les, na terenie University of California in Los 
Angeles (UCLA) kontynuuje swoje tradycyjne 
spotkania podczas „Memoriał Day Weekend". 
Zasadniczym hasłem tegorocznego Zjazdu jest 
„oświata polonijna w nowym milenium" -  a więc 
próba analizy procesu nauczania w okresie cią
głego rozwoju środków technologicznych 
w  Ameryce.

Niezwykle ważną rolę w  pracy szkół odegra
ły dwa sjrmpozja, które odbyły się w zakładach 
naukowych w Orchard Lakę, Michigan: w  1986 
roku, podczas którego opracowano programy 
szkolne od klas przedszkolnych po ginmazgalne; 
w 1989 jako konferencja metodyczna. Obie im
prezy zorganizowało środowisko pedagogów 
w Detroit.

Mimo, że zjazdy nauczycieli polonijnych są 
ważną manifestacją jedności środowisk pedago
gicznych, nie są one jedynym wyrazem d5naaml- 
ki oświaty polonijnej. Organizacyjne życie 
oświaty toczy się w czterech ośrodkach: w No
wym Jorku (Centrala Polskich Szkół Dokształ
cających), w Chicago (Zrzeszenie Nauczycieli 
Polskich), w Detroit (Stowarzyszenie Nauczy
cielstwa Polskiego w Michigan) i w Los Angeles 
(Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego 
Wybrzeża). Jednakże istotny puls pedagogiczny 
można odczuć we wszystkich szkołach polonij
nych, gdzie w  każdą sobotę tysiące uczniów za
poznają się ze swjrm bogatym dziedzictwem za
równo w Polsce jak i w Ameryce.

Podobnie jak w dwóch poprzednich wie
kach, tak również w obecnym 21 . wieku, na
uczyciele polonijni są i będą twórcami tożsamo
ści Polonii Amerykańskiej. Irmej alternatywy 
nie ma. Celowi temu służy także obecny zjazd 
w Los Angeles.

Dr Edmtind Osysko
Przewodniczący Komisji Oświatowej 

Kongresu Polonu Ameiykańskiej 
26-29 maja 2000, Los Angeles, Kalifornia

Spotkan ie  c h ic a g o w ia n e k  przed o tw arc iem  VI Z jazd u . O d  lew e j: R ozalio  Kusper -  nauczycie lka  
ze  Szko ły C ho lew ińsk iego , He lena Z ió łkow ska  -  redaktorka „G łosu  N a u c z y c ie la " , A nna  D ynok -  

nauczycie lka  ze  Szko ły C h o p in a  w  Palatine, Kazim iera  G a l -  k ie row n iczka  S zko ły  C ho lew ińsk iego .
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LISTY DO UCZESTNIKÓW VI ZJAZDU
Przesłane na ręce Przewodniczqcego Komisji Oświatowej
dra Edmunda Osyski i odczytane na sesji w  piqtek, 26 maja 2000

Szanowny Panie Doktorze,

Ojciec Święty powiadomiony o mającym się 
odbyć VI Zjeździe Nauczycieli przesyła uczestni
kom swoje Apostolskie Błogosławieństwo. Już 
kilkakrotnie Papież przypominał o ogromnym 
zadaniu spełnianym przez nauczycieli języka 
polskiego i historii Polski. Szczególnie w liście 
do młodzieży Papież przypomniał o konieczno
ści zacłiowania i przeżywania dziedzictwa jakie 
otrzymujemy od poprzednich pokoleń i które 
kształtują naszą osobowość i tożsamość.

Zmieniają się metody nauczania. Nowa 
technologia również i w tej dziedzinie wnio
sła rewolucyjne zmiany. Należy posługiwać się 
nowoczesnymi metodami. Zawsze jednak warto 
pamiętać, że metoda jest ogromnie ważna, ale 
ważniejsza jest treść. Muszę wiedzieć co chcę 
przekazać i czego chcę nauczyć. Metoda wów- 
czc będzie właściwym środkiem, który po2woli 
mi przekazać treści.

Istnieje dzisiaj tendencja lekceważenia 
przeszłości. Mówi się, że ważna jest teraźniej
szość i przyszłość. Przyszłość muszę jednak 
oprzeć na przeszłości. Im głębiej tkwi korzeń, 
tym piękniejsza i trwalsza roślina. Życzę, aby 
przekazując prawdę o naszych korzeniach, 
kształtować i wzbogacać osobowość, i przez to 
formować wartościowych ludzi, służących Oj
czyźnie Ojców, Ojczyźnie urodzenia i zamiesz
kania. Niech Bóg błogosławi w obradach

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
w Panu

Arcybiskup Szczepan Wesoły
Rzym, 12 maja 2000

16 lat O. Michał M. Zembrzuski jest także 
współtwórcą innej budowli polonijnej - jej 
oświaty". Jestem niesłychanie wdzięczny za tak 
zaszczytną ocenę mej pracy jako kapelana kra
jowego polonijnych szkół dokształcających 
w  Ameiyce. Cieszę się, że choć w  małej mierze, 
może jednak byłem jakąś pomocą na tym nie
słychanie ważnym odcinku dla całej Polonii.

Niestety lata i czas idą szybko naprzód. 
Szkolnictwo potrzebuje młodszej generacji, by 
swjTTi zapałem, pełniejszym rozeznaniem mło
dzieży i ducha czasu, mogło poszerzać i po^ę- 
biać rozległe pola naszego narodowego dziedzic
twa. Mając to na względzie, jak  i swój wiek, ni- 
niejszym poliwierdzam swoją decygę re^gnacji 
z roli kapelana krajowego w  Komisji Oświatowej 
Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Zarazem chcę serdecznie podziękować za 
miłą i stałą współpracę Szanownego Pana Pre
zesa, jak  też całego Zespołu Pedagogicznego 
w  ramach przekazywania i pogłębiania skarbów 
naszego Narodu: ję ^ k a , kultury, miłości Ojc^- 
zny i wiaiy. Cal5nn sercem życzę Wszystkim dal
szych, wspaniałych rezultatów Ich pracy wśród 
naszej Kochanej Młodzieży.

Moje te życzenia będę popierał swoimi mod
litwami u stóp naszej Pani Jasnogórskiej, gdzie, 
jak długo Bóg pozwoli, czekam na Was, jako 
część naszej Rodziny.

Z wyrazami najgłębszego szacunku i odda
nia

o. Michał M. Zembrzuski, OSPPB
Doylestown, 10 maja 2000

*  *  ^

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

nownv Pan Oświatowej Sza- lęce najseraeczmejsze zyczema z -----
zaznaczyć, że „od jących się rozpocząć obrad VI Zjazdu Nauczy-

W  imieniu własnym oraz władz Stowarzy-
W  K om iin iifo r .,-  zr . .. s z e n ia  „ W s p ó ln o t a  P o l s k a “ p r a g n ę  z ł o ^ ć  n a  Pa-

 ̂ omisji Oświatowej Sza- na ręce najserdeczniejsze życzenia z okagi
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cieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, or
ganizowanych w tym roku w Los Angeles oraz 
serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do 
wzięcia w  nich udziału.

Ogronmle żałuję, że nie będę mógł uczest
niczyć w  obradach gazdu, gdyż obowiązki służ
bowe 1 wcześniejsze zobowiązania sprawiły, że 
nie mogę być z Państwem w tych wyjątkowych 
dniach.

Korzystając z okazji. Iż pani dr Kiystyna 
Gąsowska -  Członek Rady Krajowej Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska" i dyrektor Domu Po
lonii w  Krakowie oraz pan profesor Jan Mazur -  
członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspól
nota Polska", zgodzili się reprezentować Stowa
rzyszenie „Wspólnota Polska" również w  moim 
imieniu, chclałbjon pozdrowić wszystkich Sza
nownych Uczestników i Organizatorów tego
rocznego Zjazdu oraz życzyć Państwu owocnych 
obrad.

Pragnę również dodać, iż cieszę się, że choć 
w ten sposób mogę wyrazić swój podziw i sza
cunek dla Państwa zaangażowania i oddania 
twórczej idei przybliżania naszej kultury, języka 
i historii nowym pokoleniom Polaków mieszka
jących poza granicami kraju, która wielokrotnie 
już owocowała wspaniałymi osiągnięciami.

Chciałbym również przy tej okazji, przeka
zać wszystkim zebranym na VI Zjeździe Na
uczycieli Polonijnych i Komitetów Rodziciel
skich najserdeczniejsze życzenia powodzenia 
i wielu sukcesów, które staną się źródłem zado
wolenia i satysfakcji, a Jednocześnie zachętą do 
dalszej pracy w  doskonaleniu poziomu 1 upo
wszechnianiu znajomości języka polskiego, hi
storii, tradycji i kultury polskiej poza granicami 
kraju.

Łączę wyrazy szacimku

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" 
Prof. Andrzej Stelmacliowski

Warszawa, 10 maja 2000

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na VI 
Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Ro

dzicielskich w Los Angeles. Nie będę. niestety, 
mógł być obecny na Zjeździe ze względu na 
wcześniej ustalony kalendarz zajęć. Na Pana rę
ce składam szczere wyrazy uznania dla pracy 
pedagogów i działaczy oświaty polonijnej w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki.

VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych 1 Komite
tów Rodzicielskich w Los Angeles i uroczystości 
obchodów Jubileuszu 75-lecla Centrali Polskich 
Szkół Dokształcających w Ameryce to powód do 
radości 1 satysfakcji dla wszystldch, którym le
ży na sercu wychowanie patriotyczne młodzieży 
polonijnej w USA.

Korzystając z okazji spotkania w Los Ange
les tak wielu pedagogów polonijnych, pozwalam 
sobie za Pana pośrednictwem Jeszcze raz złożyć 
Kierownictwu Centradl Polskich Szkół Dokształ
cających podziękowanie i wyrazić uznanie za 75 
lat pracy wychowawczej w podtrzym5wanlu spo
łecznej i kulturowej tożsamości Polaków w  Ame
ryce.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu, pedago
gom 1 organizatorom, składam serdeczne życze
nia owocnych obrad, wielu radosnych spotkań, 
dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej, 
a także pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami należnego szacimku

Prof, dr hab. Mirosław Handke
Minister Edukacji Narodowej 

Warszawa, maj 2000

Szanowny Panie Prezesie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na VI 
Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Ro
dzicielskich w  Los Angeles.

Z przykrością Informuję, że nie będę mo
gła uczestnic^ć w  tym ważnym wydarzeniu dla 
oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia zrealizo
wania zamierzeń związanych z działalnością na 
rzecz oświaty wśród amerykańskiej Polonii.

W  imieniu Pracowników Wydziału ds. Polo
nii i Promocji Języka Polskiego oraz własnym 
życzę Panu, wszystkim uczestnikom Zjazdu, 
nauczycielom, gościom i organizatorom owoc-
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n\-rti obrati. dalszyc'h sukcesów w  pracy zawo- 
ci(nvt'j (iraz pomyślności w życiu osobistyni

Z wyTazaini szacunku i poważania

Elżbieta Bober, Naczelnik Wydziału ds. Polonii 
i Promocji Języka Polskiego za Granicą 

Warszawa, maj 2000

^  *

Do uczestników VI Zjazdu Nauczycieli Polo
nijnych w Ameiyce.

Szanowni Państwo!

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w Wa
szych obradach, pragnę przesłać Wszystkim ze
branym serdeczne pozdrowienia, życząc jedno
cześnie owocnych obrad i wielu dalszych sukce
sów w tym wielkim pedagogicznym dziele krze
wienia języka, kultury i obyczaju polskiego na 
ziemi ameiykańskiej. To właśnie od Waszej mo
zolnej codziennej pracy uzależnione są dalsze 
losy młodej Polonii, którą Wy kształcicie i wy
chowujecie wespół z rodzicami. Osiągane suk
cesy Waszych podopiecznych są najlepszym 
u., sadnieniem celowości Waszej pracy jak

i gwarantem na przyszłość, iż młoda Polonia b 
dzie prężnym wsparciem dla rodaków żv\^rJu 

w USA jak i w Polsce, która sukcesyWe sie 
rozwija w  duchu demokracji.

Pragnę szczególnie pozdrowić Koleżanki 
i Kolegów z Metropolii Nowojorskiej i podzięko
wać im za wspólne działania na rzecz zachowa 
nia egzaminu „Regent" z języka polskiego w na
szych szkołach. Osiągnęliśmy sukces! Kopie te
go egzaminu zostały ju ż rozesłane do szkół 
w  Nowym Jorku.

Z wyrazami szacunku

Władysław Kubrak
Koordynator „Rejtan“ The Polish-American Club 

and Polish Institute at New Utrecht High School 
1601-80th Street, Brooklyn, NY, 11214 

tel. (718) 232-2500 ext. 141 (voice) 
(718) 259-5526 (fax) 

(718) 837-7313 (voice and fax) 
e-mail: wkpacrapibnyusa@hotmail. com 

New York, 26 maja 2000

P. S. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Ksa
werze Halama, która wiele lat życia spędzi
ła w  służbie Polonii w  Nowym Jorku na rzecz 
dzieci i młodzieży, za odczytanie tego Ustu.
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O d  lew ej: Ksawera H alam o,

24
Aleksandra P odhorodecka, p ro f, Paul Knoll, d r  E dr^und O sysko , H a lin o  O sysko.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA W LOS ANGELES
REFERAT WYGŁOSZONY NA VI ZJEŹDZIE

J a d w ig o
N o rę & k o

Proszono mnie o wygłoszenie re
feratu na temat Polskiej Szkoły 
w  Lx)S Angeles. W  tym roku mija 
48 lat mego pobytu w  Kallfomiii: 
przez nieomal cały ten czas zwią
zana jestem z tą niesłychanie waż
ną instytucją na naszym terenie, 

jaką jest Polska Macierz Szkolna. W  pierw
szym okresie, jako matka uczącej się córki 
Marysi, jako uczestniczka wielu kolonii, a od 
27 lat, należąca do zespołu uczących. Obecnie 
uczęszcza do pierwszej klasy mój wnuk Jasio 
Lisowski: razem jeździmy na kolonie, co jest 
wielką radością i osobistą satysfakcją.

Polska Parafia w  Los Angeles, przy której 
koncentruje się życie Polonii, założyła na wzór 
wielu szkół we wschodnich Stanach, dzienną 
parafialną Szkołę Polską w  roku 1943, prowa
dzoną przez siostry franciszkanki. Początkowo 
uczęszczało do niej ponad 50 dzieci, ale roz
przestrzenienie terenu i trudności komunika
cyjne zmniejszyły frekwencję i Szkoła w 1949 
roku została zamknięta.

Przybjwająca po drugiej wojnie światowej 
do Południowej Kalifornii wielka fala żołnier
skiej emigracji napotkała wielu wychowanków 
tamtej Szkoły, ludzi wielce wartościowych, od
danych Kościołowi; polsko-amerykańskich pa
triotów, działaczy starych, niekiedy w  tamtym 
stuleciu założonych organizacji, które prężnie 
działają do dzisiejszego dnia i są finansów }^ 
zapleczem wielu polonijnych poczjmań; za
wsze wyczulonych na potrzeby Kraju swego 
pochodzenia i wszystkiego co związane ze sta
rą Ojczyzną.

Po wojnie przybyło pokolenie wychowane 
w niepodległej legendzie dwudziestolecia. Prze
szło tortury wojenne, w  Kraju, w łagrach so
wieckich, w  obozach koncentracyjnych, jeniec
kich, przelewało krew w  powstaniu warszaw
skim i na wszystkich frontach świata. Przyby
li na obcy kontynent, straciwszy wszystko, 
często bez fachu, znajomości języka i bez naj

mniejszego przygotowania, w bagażu mając je 
dynie ukochanie tej, co nie zginęła. Ojczyzny 
wymodlonej przez pokolenia ich rodziców, a prze- 
targowanej w haniebnej Jałcie. A  byli przeważ
nie młodzi i zakładali rodziny. Zaroiło się od 
dzieci i nad Pacyfikiem zaczął wzrastać młody 
polski las. Dzieci poczęły podrastać i trzeba 
było Je utrzymać dla wspólnej polskiej sprawy, 
tworząc młodocianą społeczność, świadomą 
swego pochodzenia. Przekazanie wartości wy
wiezionych z Ojczyzny, do której nie było po
wrotu, ważniejsze było od osiągnięć ekono
micznych.

Obok domu i kościoła, ogromny wkład 
w przekazywaniu dziedzictwa polskiemu dziec
ku wzrastającemu na obczyźnie ma SZKOŁA. 
Pani Zofia Wojciechowska, żona dyplomowa
nego pułkownika, gorliwa patriotka, prawdziwa 
polska dama, zainicjonowała tę wielką myśl, 
organizując w  roku 1952 szkołę sobotnią, 
w oparciu o kościół, na terenie parafii, pod pro
tektoratem organizacji „Samopomoc", zrzesza
jącej wówczas powojenną emigrację. W  drugim 
roku istnienia szkoła otrzjnnała nazwę Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Los Angeles (Polish Alma 
Mater), która to nazwa obowiązuje do dzisiaj.

Szkoła w  pierwszym dwudziestoleciu re
krutowała się głównie z dzieci emigracji powo
jennej. Działała, zmieniając wielu prezesów 
i uczących, zawsze z ogromnym wsparciem ro
dziców, z których potrzeby wjTosła jako Jedy
na wówczas tego rodzaju instytucja na Za
chodnim Wybrzeżu. Szkoła występowała nie
jednokrotnie na zewnątrz, biorąc udział w  „In
ternational Children’s Festival", w  konkursach 
choinek w Disneyland, zbierając zasłużone na
grody i prezentując się wspaniale w  strojach 
ludowych.

W  roku 1961 zorganizowano pierwsze ko
lonie letnie, których inicjatorem był pan Zbi
gniew Kowalski, od wielu lat dyrektor Polskie
go Radia w  Los Angeles. W  następnym roku 
kierownictwo kolonii objął dr inżynier Tadeusz
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N auczycie le  Szkoły Polskiej M a c ie rz y  Szkolnej w  Los A nge les 

P iew sza  z lewej Jadw iga  N arębska , trzecia  z  lew e j dyr. S zko ły  F ranciszka  Tuszyńska.

Nonricki 1 prowadził je wytrwale do roku 1989, 
kiedy to przedwcześnie odszedł z naszego gro
na. Pan Nowicki służył Polsce na okręcie wo
jennym „Błyskawica'*, a młodzież, z którą miał 
wyjątkowo bliski kontal^t, śpiewa mu nadal 
przy ognisku staiy łaymn marynarski „Chociaż 
każdy z nas jest młody... ,„

Kolonii było już 37, organizowanych zaw- 
sze z wielką troską przez Polską Macierz 

kolną. Są one bardzo istotnym wkładem 
w działalność naukowo-wychowawczą na
szych dzieci i młodzieży. Na pierwszych kolo- 
mach było 28 dzieci, teraz przekraczamy set- 
kę  ̂mając również uczestników, po sąsiedzku

^ruktorow, po części wychowanków pana No-

Z n  T '  naJmLszych
grup, wzrastali na koloniach, a teraz św ięc ie

oP‘e k o w ~
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uroczą Dorotkę i dzisiaj są rodzicami liiysi 
i Tomka.

Wspaniałym kierownikiem i sercem kolo
nii jest od kilku lat pani Heniyka Łazarz, pre
zeska koła rodziców uczących się dzieci. Tro
ską, opieką i uśmiechem darzy jednako wszys
tkich uczestników.

Polska parafia Matki Boskiej Jasnogórs
kiej w  Los Angeles, na której terenie mieści się 
polska szkoła, nie tylko pogłębia w  dzieciach 
wiarę naszych ojców, ucząc religii i przygoto- 
wując do świętych sakramentów, ale rokrocz
nie umożliw ia nam przeżycie Najświętszej 
O fiaiy w  tej najpiękniejszej katedrze, gdzie so
sny są filarami, a błękit nieba najwspanial
szym sklepieniem... W  myśl, że Bóg i Ojczyzna 
to jedno, śpiew „Liczę na Ciebie Ojcze“ łąc^ 
nas ze Stwórcą, a „Boże coś Polskę** przybliża 
daleką, a jakże bliską Ojczyznę...

Przez wszystkie lata kolonijne przewinę
ła się ogromna ilość dzieci 1 młodzieży, a pięk
ne wspomnienia emigracyjnego dzieciństwa 
i wspólnoty, polskich przeżyć i wzruszeń, na

gromadzone przy kominkach i ogniskach, po
zostaną z nimi na długie lata, zawsze uwień
czone pamiątkową fotografią.

Na pożegnalne ognisko zjeżdżają tłumnie 
rodzice, by wraz z dziećmi przeżyć urok naszej 
polskiej wspólnoty zgromadzonej wokół ognia, 
razem zaśpiewać „Płonie ognisko** i wrócić 
wspomnieniami do własnej młodości i dalekiej 
Ojczyzny. Ulubiony śpiew młodych, to owa 
„Fura**, co to jadąc do Krakowa, trafiła na trakt 
pierwszych kolonii, i choć woźnica już niemło
dy, jedzie dalej i popija czaj, czaj, wzbogacana 
innymi zwrotkami, popędzana entuzjazmem 
coraz to nowych dzieci. Na pożegnanie śpiewa
ne od serca „Za rok, za dzień, za chwilę**, na
suwa wiele refleksji... Kręglem wokół ogniska, 
z każdym rokiem wlększ5rm, modlitwą i śpie
wem „Idzie noc** kończymy pięłmą tradycję 
polskich kolonii, pełnych uroku i niezapo
mnianych, aby za rok spotkać się znowu na le
śnej polanie 1 zaśpiewać, z wielkim entuzja
zmem -  „Raduje się serce, raduje się dusza, 
kiedy polska szkoła na kolonie rusza**...

Dzieci powojennych emigrantów to już do
rośli ludzie, niektórzy z nich przjwożą własne 
pociechy w  soboty, ale wielu mieszka daleko, 
porozmleszczall się w  różnych stanach. Szko
ła dzięki emigracji ostatnich lat i tej Solidarno
ściowej, rozwinęła się ogromnie, ma zareje
strowanych przeszło 150 dzieci. Szkoła mniej 
bierze udział w  Imprezach na zewnątrz. Prowa
dzona od ponad 20 lat przez panią doktor 
Franciszkę Tuszyńską, z dużą wiedzą i tak
tem, koncentruje się na nauczaniu, począwszy 
od przedszkola poprzez siedem klas.
Dzieci opracowują własne Jasełka, 
programy na Święto Matki i zakończe
nie roku szkolnego: bawią się w  karna
wale na swoim kostiumowjrm balu.

Nauczanie przez fachowe i oddane 
grono nauczycieli kontynuuje program 
wypracowany dla potrzeb młodzieży, 
wzrastającej z dala od Ojczyzny. Wy

P ow itan ie  na lotnisku w  Los Angeles. 
W  środku Roman Tuszyński i redaktorki

chowuje w duchu wpojonym w nas od poko
leń, głęboko religijnym i patriotycznym, miesz- 
cząc3TTi się w jednym słowie POLSKA. Zaszcze
pienie polskości w młodym pokoleniu, wzra
stającym na obczyźnie, to konsekwentna 
współpraca między domem, kościołem i polską 
szkołą, która funkcję tę spełnia w Los Angeles 
od 48 lat i robi to dobrze.

Przez pierwsze 40 lat mogliśmy dzieciom 
przekazywać ukochanie naszej Ojczyzny, ma
rzyć i wierzyć całym sercem, że Polska zrzuci 
kajdany niewoli. Dzisiaj, kiedy upragniona 
wolność jest w  pełnjmi rozkwicie, niech wiedzą 
w  Polsce, że w dalekiej Kalifornii, nad brzegiem 
Pacyfiku, wzrasta nowe pokolenie, mówiące 
i czujące po polsku, należące do wielkiego pol
skiego narodu, świadome tysiąclecia jego 
wspanialej przeszłości. Przez naukę języka 
polskiego w mowie, zabawie 1 piosence, prze
kazywanie tradycji i historii naszego wspania
łego narodu, polska szkoła kontynuuje i uzu
pełnia wielką pracę rodziców prowadzoną 
w  domu. Dziecko rozumie, że nie jest odosob
nione i zmuszane do mówienia po polsku, 
a ma wielu rówieśników, i że razem należą do 
specjalnej grupy -  wielkiej polskiej rodziny, 
mieszkającej poza granicami Ojczyzny.

Hodujmy nadal młody polski las. Niech ro
śnie bujnie pod naszą ochroną. Strzeżmy go 
i traktujmy jako narodowy skarb i obowiązek.

Jadwiga Narębska
Nauczycielka Polskiej Macierzy Szkolnej 

w Los Angeles, maj 2000

„G ło su  N a u c z y c ie la " . O d  lew e j: 
D. S chne ider i łH. Z ió łkow ska ,
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PRZEMÓWIENIE JOLANTY KUŚMIDER,
Prezeski Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego w  Kanadzie, 
podczas otwarcia VI Zjazdu

Szanowni Paiistwo, Obecnie mamy w  Kanadzie prawie loo
szkói, w któiych uczy się około 15 tysięcy dzle- 

W iinirniu Ziir/ądu Głównego Związku Na- ci. Uczy w  nich 500 nauczycieli. Niemal w k 
uc ATielstwa Polskiego w Kanadzie serdecznie dej szkole jest przedszkole. Mamy też 20 S  
dziękują organizatorom za zaproszenie nas na średnich z kredytem (OAC). Uczęszcza h

\'l Zjiud Nauczycieli Polonijnych i Komitetów prawle 2 000 uczniów. Język polski jest róŵ HeJ
Rodzicielskich. Jest to już czwarty zjazd, w  któ- wykładany na 12 uniwersytetach kanadyiskirh 
rv7n iiczestniczą nasi przedstawi- __.r\7n Iiczestniczą nasi przedstawi
ciele.

Na wstępie chciałabjTn Pań
stwu przybliżyć działalność Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego w Ka
nadzie. Powstał on w 1962 roku. 
Ziisięgiem swoim obejmuje całą 
Kanadę od Pacyfiku do Atlantyku. 
Związek ma sześć oddziałów: Win
nipeg prowincja Manitoba: Calgaiy 
i Edmonton prowincja Alberta: 
Montreal prowincja Quebec; Ha
milton i Mississauga prowincja 
Oniarin. Zadaniem naszym jest ko-

Jo lanta  Kuśm ider

Pragnę podkreślić fakt, że nauczy
ciele w  Ontario są opłacani preez 
katolicki i publiczny wydział oświa
ty. Lekcje odbywają się w soboty 
w  budynkach szkolnych i trwają 
dwie i pół godziny. W  niektóiych 
jednak prowincjach jak np. w Que
bec, szkoły są utrzymywane z opłat 
rodziców.
Poszczycić się możemy tym, że nie
które szkoły istnieją od ponad 100 
lat. 1 tak szkoła w  Kitchener w pro
wincji Ontario ma ju ż 105 lat; szko
ła w  Winnipeg w  prowincji Manito-ordvnacia „  *1 . Ja w  Winnipeg w  prowincji Manito

w Kanadzie. SiedzibffT"* ?  polskich szkół ba obchodziła niedawno stulecie; szkoły w To
ronto. w tym samvm mieści się w To- ronto i Windsor w  prowincji Ontario świętowały

gres Polonii Kanadyjskiej. ^ Wychowujemy młodych Kana-
Wutrzvmaniii i x , dyjczyków polskiego pochodzenia na obywateli

cielak
-Myśl-, Związek system ahrt^f biuletyn Uczestnikom obecnego VI Zjazdu życzę 
i drukuje podręczniki szkolne nH owocnych obrad oraz uchwał, które przyczynią
do klasy X, oraz inne Domnpp t  si? do utrzymania polskości na kontynencie

iym apekhistoiycznychigeogS icznvcTN '^ '°' ame^kańskim, a nauc^clelom  będą słu^fy 
podręczniki są uznawane r>rS ^ codziennej pracy.
ty w Kanadzie. Koi^stają z n i c ^ ó S  zakończenie pragnę przypomnieć słowa
fy polonijne rozsiane po całym świeci> J  naszego wielkiego Polaka papieża Jana Paw- 
też własny program nauczani n • ^ ®i°wa, któiym l zwrócił się do młodziej
kursy metodyczne dla nauczycieli polskiej 1 Polaków przebywających na emigracji:

Od 38 lat uczniowie nasi biwa nH • ł przejęliście z  ust was^ch ro-
rocznym konkursie na naileoszp śpiewajcie tak, b y  poĄęlijązkoleizw a-
w języku polskim. Jest on fin szych ust wasi synowie i córki, a potem wasze
Fundację im. Adama M ickiew ic^^ 'w ^^ wnuki, by nie przyszło nigdy takie pokolertó,
^'^ęło w nim udział 3 735 rolcu które zmożone trudami wycis^łoby swoje harfy
Do komisji nadesłano do o c e n ^ 7̂   ̂ szkół, wiaty 1 zawiesiłoby je  na wierzbach".

----------------------------------  prace. Szczęść Boże! Dziękuję!
   --------
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OŚWIATA POLONIJNA W PARYŻU

Gorąco dziękuję za zaproszenie do udzia
łu w Konferencji Oświatowej Nauczycieli Polo
nijnych w  Stanach Zjednoczonych.

Reprezentuję środowisko oświaty polonijnej 
Paryża. Jestem nauczycielką języka polskiego 
i założycielką Ośrodka Nauczania Polonijnego 
przy parafii św. Genowefy w  Paryżu. Jednocze
śnie jestem dyrektorem Szkoły Języka Francu
skiego NAZARETH, która prowadzi działalność 
edukac}^ną i kulturalną w zakresie języka fran
cuskiego wśród naszych rodaków w  celach inte
gracyjnych, z równoczesnym dążeniem do za
chowania tożamości narodowej. Pomagamy 
w  opanowaniu języka kraju zamieszkania, co 
ułatwia im polepszenie sytuacji zawodowej 
i społecznej.

Pragnę przybliżyć Państwu sytuację oświa
ty polonijnej w  Paryżu.

Na skutek zmian politycznych i społecz
nych w  naszej części Europy, jakie nastąpiły po 
roku 1990, do Francji, a zwłaszcza do Paryża 
i regionu paryskiego pr^było, gównie w  celach 
zarobkowych, wielu naszych rodaków i ich ro
dzin. Spowodowało to gwałtowne zwiększenie 
liczby uczniów, którym należało zapewnić sys
tematyczną naukę ję ^ k a  polskiego, historii 
i geografii oraz zapoznawać je  z tradycjami 
i kulturą Polski.

Dużą rolę spełnia Szkoła Polska p i^  Am
basadzie RP w  Paryżu, prowadzona według pro
gramu Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) 
w  Polsce.

Szkoła ta założona w  1842 roku przez dzia
łaczy Wielkiej Emigracji przybyłej do Francji po 
powstaniu listopadowym 1831 roku jest wyra
zem przebogatych tradycji patriotycznych naro
du polskiego, które do dziś leżą u podstaw na
szego szkolnictwa.

Od 1874 roku szkoła mieściła się p r^  uli
cy Lamande w  Paiyżu. Obecnie tylko część jej 
pomieszczeń jest podnajmowana na szkołę od 
Polskiej Akademii Nauk, która objęła budynek 
na cele hotelowe.

Krystyna Orłowicz-Sadowska z Paryża.

Szkoła działa w oparciu o 4-dniowy cykl 
nauczania w  tygodniu. Dzieci i młodzież uczęsz
czają jednocześnie do szkół francuskich. Wy
maga to od uczniów wytężonej pracy dla spro
stania zadaniom stawianjnn w obu szkołach.

W  szkole polskiej dzieci i młodzież mają 
możliwość kor^stania z kilku systemów na
uczania, a Awięc:
1. Pełnego nauczania ws^stkich przedmiotów 

wykładanych w  szkole w  Polsce. Mogą kor^- 
stać z niego dzieci, które ze względu na nie
uregulowany pobyt we Francji nie mogą 
uczęszczać do szkół francuskich. Otrzymują 
one świadectwo szkolne, takie jak w  kraju 
i mogą kontynuować naukę w  razie powrotu 
do Polski.

2. Systemu uzupełniającego. D otyc^ to dzieci 
z rodzin mieszanych, uczęszczających do 
szkół fi-ancuskich, ale pragnących utrzymać 
więź językową i kulturową z ojczyzną. W  sys
temie tym wykładane są tylko trzy przedmio
ty -język  polski, historia i geografia.

3. Systemu korespondencyjnego w  zakresie wy
miaru pełnego lub uzupełniającego czyU co
miesięcznych konsultacji. System ten jest
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b.irii/(' pr/V(.latny dla dzieci i m łodzieży nie 
inaj.n'ci ni(vliwośc'i uczęszczania do szkoły 
polsiucj w vwniieiiionycli powyżej sys te

mach.
\̂ ’ 1993 rołcu zostało założone Stowarzysze

nie „Szl\oła Połslia w Paiyżu". Celem jego jest 
dbałość o prawidłowy rozwój szltoły, zapewnie
nie jej właściwycti wanmłców nauczania, uła
twianie do niej dostępu wszystkim dzieciom 
emigrantów połskichi, zapewnienie im równej 
opieki ediikacyjnej ze strony Państwa Polsłde- 
go. Niemniej jednak Szkoła Polska w Paryżu bo- 
lyka się z dużymi tmdnościami lokalowymi i or
ganizacyjnymi.

W liistoiycznym budynku Szkoły Polskiej 
przy ulicy Lamande tylko siedem małych poko
ików w jednym budynku jest wykorzystywa
nych jako sale lekcyjne. Pozostałe budynki ad
ministrowane przez Polską Akademię Nauk są 
hotelem.

W tym też czasie powstała druga parafia 
polska w okręgu XVI miasta Paiyża. Z pobudek 
patriotycznych podjęłam przy tej paratii pierw
sze zajęcia z języka polskiego dla dzieci młod
szych, a dla starszych, z elementami geografii 
i historii Polski.

Po przeszło 4 latach mojej pracy społecznej 
Ośrodek Polonijny przy paratii św. Genowefy 
decyzją MEN, został przekształcony w filię 
Szkoły Polskiej w Paiyżu. Tak więc od 11 lat 
z wielką radością uczę języka polskiego w tej 
szkole. Liczba dzieci rośnie z roku na rok. Obec
nie jest ich 120.

Jednocześnie w 1990 roku rozpoczęłam 
prowadzenie kursów języka fi-ancuskiego dla 
Polaków.

w  1991 roku powstało Stowarzyszenie Kul-
turalno-Ośwlatowe NAZARETH-FAMILLE któ 
remu pafronuję. Ma ono na celu niesienie po
mocy mtelektualnej, oświatowej, kulturalne!

Środk PO'^^^uJacym z Europy
jodkow ej . Wschodniej. W ten spos6b rozpo-

ęte kursy języka fi-ancuskiego, ułatwiające
wejście w środowisko francuskie, pozwoliły

sposób ^  Polaków. Powstała w ten 
^P^sob szkoła języka francuskiego NAZARFTh 
której jestem dyrektorką od 11 lat 

ona opanowanie Jeżyka francuskiego. J e s ^ ™
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że ośrodkiem podtrzymującym wartości morał 
ne człowieka na emigracji, zachęcającym do 
utrzymania dwukulturowości.

Jest to miejsce, gdzie każdy uczestnik kur
sów otrzyma pomoc w  potrzebie. Spotkania 
i wieczorki organizowane przez Zai^ąd Szkoły 
utrzymane są w  atmosferze głębokiego patrioty
zmu oraz zasad morahiych i duchowych Polaka 

W  związku z planowanym wejściem Polski 
do Unii Europejskiej zwracają się do nas od kil
ku lat firmy francuskie z prośbami o nauczanie 
języka polskiego. Organizujemy więc dla Fran
cuzów kursy indywidualne i profesjonalne. 

Szkoła NAZARETH funkcjonuje przez cały 
rok szkolny, a także w  lipcu. Nie posiadamy nie
stety oddzielnego budynku. Szkoła mieści się 
w  trzech punktach Paiyża. Fundusze nasze po
chodzą ze skromnych opłat studentów za kurs, 

Jedn5nn z naszych celów jest niesienie po
mocy materialnej ośrodkom polonijnym na Bia
łorusi, Litwie i w  Rosji. Tak więc przyczjTiitiśmy 
się znacznie do odbudowy szkoły i ośrodka pol
skiego, od^skanego i prowadzonego przez Sio
stry Nazaretanki w  Nowogródku na Białorusi, 
Przekazaliśmy na ten cel 100.000 franków, 
W  Polsce wspieramy budowę szkoły podstawo
wej w  Kaliszu, prowadzonej przez to samo Zgro
madzenie. Udzielamy też pomocy finansowej 
różnym placówkom polskim w  samej Francji, 

Zainteresowanie szkołą NAZARETH rośnie 
z roku na rok, a liczba studentów w  dwóch 
ostatnich latach wzrosła do ponad 270 osób.

Od wielu lat Stowarzyszenie Kulturalno- 
Oświatowe NAZARETH-FAMILLE prowadzi sze
roką działalność na rzecz zbliżenia ośrodków 
polonijnych Zachodu i Wschodu. Znajduje to 
swój wyraz w  uczestnictwie w  imprezach i kon
ferencjach oświatowych organizowanych w śro
dowiskach polonijnych na Białorusi, Litwie 
i w  Rosji. S}^uacja w  jałdej znajdują się Polacy 
w  tych krajach oraz trudności z jakimi boryka 
się tamtejsza oświata polonijna pobudziła mnie 
do wielu inicjatyw na rzecz zbliżenia naszych 
wspólnych działań. Tak więc w  ubiegłym roku 
byłam pomysłodawcą i inicjatorem zorganizo
wania III Forum Oświaty Polonijnej w  Paiyżu, 
na którym 50% obecnych stanowili nauc^ciele 
ze Wschodu.
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Kontynuacją tych działań była bezprece
densowa, jak dotąd, wizyta 50-osobowej grupy 
nauczycieli polskich z Białorusi w listopadzie 
1999 roku.

Na zaproszenie Stowarzyszenia NAZARETH- 
-FAMILLE przybyli oni do Paiyża, aby w ciągu 
tygodnia przeżyć wspólną lekcję historii i kultu- 
ly  polskiej na ziemi francuskiej.

W  maju 2000 roku Stowarzyszenie nasze 
przyjęło następną, 43-osobową grupę nauczy- 
cieh polskich z Zaolzia w Republice Czeskiej. 
Nauczyciele odwiedzili najważniejsze pomniki 
kultuiy polskiej w  Paryżu, Bibliotekę im. A, 
Mickiewicza, Szkołę Polską, Muzeum w Pciłacu 
Branickich w Montresor, Stowarzyszenie NAZA
RETH-FAMILLE kontynuuje działalność i przyj
mie jesienią 2000 roku grupę nauczycieli z Wil
na i Sankt Petersburga.

Występuję z gorącą propozycją i sedecznie 
zapraszam nauczycieli polonijnych ze Stanów 
Zjednoczonych do odbycia podróży do Francji 
dla zapoznania się z dziedzictwem kulturowym 
Polaków na ziemi francuskiej.

Zwracam się do wszystkich działaczy 
ośrodków oświatowych i nauczycieli polonij
nych z gorącym apelem, aby połączyć nasze 
działania na rzecz wspierania naszych rodaków 
na Wschodzie, a szczególnie na Litwie, w Ich dą
żeniach do zachowania kultury i oświaty pol
skiej oraz tożsamości narodowej.

Krystjma Orłowicz-Sadowska
Nauczycielka języka polskiego w Szkole Polskiej 

w Paiyżu, D)Tektorka Szkoły Języka Francuskiego
NAZARETH w Pajyźu

OŚWIATA POLONIJNA W NOWYM MILLENIUM

„Czy noc 31 grudnia 1900 roku, podczas 
której zakończył się wiek dziewiętnasty, a roz
począł się wiek dwudziesty, posiada Jakieś wy
jątkowe znaczenie, czyli też niczym nie różni się 
od dawnych grudniowych, marcowych i podob
nych nocy?“

Takimi refleksjami powitał dwudziesty 
wiek jeden z najwybitniejszych polskich pisa
rzy, Bolesław Prus. Podobne pytama -  może 
z większą intensywnością -  formułowano kilka 
miesięcy temu po tej stronie oceanu. Ludzkość 
nie tylko zakończyła jeden z najbardziej tra
gicznych wieków, lecz także rozpoczęła nowe 
millenium z prawem optymizmu.

Prawdopodobnie nikt nie odczuwa zmiany 
pulsu kalendarza lepiej, niż nauczyciele. Pracu
ją  oni bowiem z zespołem ludzkim, któiy tworzy 
swój własny kalendarz -  kalendarz oczekiwań.

Szkoły polonijne w  Ameiyce współtworzą 
kalendarz naszej grupy już od 150 lat. Pierwsza 
szkoła polska powstała w  1859 roku. W  ciągu 
tego czasu zmieniały się sytuacje polityczne na 
mapie Europy, zmieniały się także formy i me

tody przekazywania wiedzy w klasach polonij
nych, W ciągu tego czasu nie ule^a jednak 
zmianie zasadnicza treść pracy pedagogów -  
przekazywanie poczucia dumy z bogatej i dra
matycznej historii kraju pochodzenia oraz z do
świadczeń własnej grupy w  Ameryce. Często by
ła to walka bardzo trudna -  wymagała połącze
nia wiaiy we własną historię z techniką dyplo
macji.

Mimo iż cele oświaty etnicznej w  Stanach 
Zjednoczonych są podobne dla większości grup 
etnicznych, prowadzących swe szkolnictwo, 
każda z tych grup posiada własną charalcteiy- 
stykę i własne wartości wyrosłe z historii. Jedy
nym wspólnym mianownikiem, któiy łączy ety
kę nauczyciela polonijnego z nauczycielami in
nych grup -  to ^ęboki szacunek dla historii 
i własnego dziedzictwa -  połączony również 
z odczuciem szacunku dla powikłanych dróg 
innych grup etnicznych.

Jest to esencja pracy pedagogicznej zarów
no nauczycieli greckich, chińskich, żydowskich, 
portugalskich, polskich jak 1 innych grup. Syn
teza wartości każdej z tych grup tworzy współ-
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c'zc8ii4 kiillur^ Ameiyki. Nauczyciel polonijny 
ma także swój poważny udział w tej mozaice.

Kilka miesięcy temu wkroczyliśmy w nowe 
millenium. Gdy minęła godzina sztucznych 
ogni- pozostało pół-ironiczne pytanie Bolesława 
Prusa; owo s}Tnboliczne „znaczenie grudnia" 
czy wkroczenie w nowe millenium 31 grudnia 
zmieiailo w sposób zasadniczy cele oświaty po
lonijnej w Ameiyce? -  odpowiedzi powinniśmy 
szukać wspólnie.

Faktem jest, iż po raz pierwszy w swej dłu
giej historii szkolnictwo polonijne stanęło w zu
pełnie nowej sytuacji pedagogicznej i histoiycz- 
nej. Nastąpiły radykalne zmiany. Nauczyciele 
polonijni nie muszą już uczyć przyszłych żołnie
rzy „Błękitnej Armii“, aby walczyli z generałem 
Hallerem o wolność Polski. Nie muszą również 
wyposażać żołnierzy w mundurach ameiykań- 
skich z polskim rodowodem, aby walczyli z hi
tlerowskim okupantem podczas 11 wojny świa
towej.

Na progu 21. wieku Polska odzyskała pełną 
niepodległość. Co więcej, stopniowo wkracza, 
jako równoprawny partner, do Europy Zachod
niej -  chociaż swymi wartościami była w niej od 
966 roku.

Jaki to ma wpływ na sytuację szkolnictwa 
polonijnego? Na jego cele? Programy naucza

nia? Formowanie uczuć wobec kraju? Czy moż 
na przekazywać ten sam obraz uciskanego spo 
łeczeństwa polskiego, jak i dominował w p ro^ - 
mach od wielu, wielu lat?

Czy minęła już pedagogika współczucia dla 
Polski? Są to pytania retoiyczne -  odpowiedź 
dała już historia ostatniej dekady. Nasze dawne 
programy wymagają rewizji.

Mimo korzystnych zmian politycznych dla 
Polski, nowe millenium nie zmieniło trzech pod
stawowych odniesień pracy nauczyciela polonij
nego;

1. Głównym adresatem naszych szkół zawsze 
była, jest i będzie Polonia -  obecnie 10-millo- 
nowa grupa -  z setkami kościołów, instytucji 
i organizacji, które wymagają kontynuacji.

2 . Drugim odniesieniem jest Ameiyka, kraj, 
w  któiym nasza młodzież realizuje swoje 
plany i marzenia o awansie społecznym i in
telektualnym. Szkoły motywują jej ambicje 
i zachęcają do współzawodnictwa mlędzygru- 
powego.

3. Wreszcie trzecim odniesieniem jest Polska - 
kraj, który zawsze definiował naszą tożsa
mość -  zarówno społeczną, kulturalną jak 
i historyczną.

VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

S p o tka n ie  na b a n k ie c ie .
Konsul K rzyszto f K raw czyk , 
d r  Krystyna G q s o w s k a  z  K rakow a, 
Krystyna O r ło w ic z -S a d o w s k a  z  Paryża.

Owe trzy elementy współistniały ze sobą -  
i są nierozłączne w programach szkolnictwa po
lonijnego i postawach nauczycieli. Od przed
szkola po klasy gimnazjalne, młodzież dzięki 
strategii nauczyciela polonijnego, w  harmonijny 
sposób integruje w  sobie potrójną funkcję 
oświaty polonijnej; Polonia, Ameryka i Polska. 
Są to znaczenia prawie sjmonimowe dla na
szych uczniów. Proporcji tych nie zachwiało na
wet nagłe wejście technologii. Odwrotnie, inter
net zniósł granice międzynarodowe, podróże na 
ekranach odbywają się bez wiz 1 paszportów. 
Polska weszła na ekrany komputerów tysięcy, 
tysięcy młodzieży polonijnej 1 polskiej. Jej co
dzienne problemy są częścią programów infor
macyjnych Internetu, włącznie z programami 
teatrów w  Warszawie.

Korzystając z ogromnych możliwości Infor
macyjnych Internetu, oświata polonijna podob
nie jak oświata etniczna innych grup, nie może 
jednak polegać całkowicie na magli komputera. 
Stosunek do własnego dziedzictwa posiada 
podkład uczuciowy, a więc wjnnaga pośrednic
twa nauc^ciela polonijnego; jego talentu, oso
bowości, emocji, siły perswagl i osobistej wy

obraźni. Komputer może być współpartnerem 
we wspólnej drodze oświaty polonijnej. Program 
VI Zjazdu stara się łączyć nasze obowiązki wo
bec dziedzictwa, współczesności 1 przyszłości. 
Wyrósł on z przekonania, Iż oświata w 21 wieku 
będzie kont3muować swe najlepsze metody 
umacniania polskiego dziedzictwa w Ameryce -  
owej metryki naszego pochodzenia.

Dla Polonii ważniejsze od odległości geogra
ficznej są związki historyczne z krajem swego 
pochodzenia. Sedno tych związków w sposób 
bardzo zwarty sformułował jeden z najwybit
niejszych ludzi 20 wieku; „Kto nie szanuje i nie 
ceni swej przeszłości ten nie Jest godzien sza
cunku i teraźniejszości, ani nie ma prawa do 
przyszłości.. “ Autorem  tego zdania Jest twórca 
państwa polskiego, marszałek Józef Piłsudski.

Program VI Zjazdu Jest zbudowany na tym 
założeniu. Przekazujemy naszą przeszłość mło
demu pokoleniu Polonii, aby zapewnić jej p r^ - 
szłość w  Ameryce w nowym inllleniimi.

Mogą tego dokonać tylko nauc^clele polo
nijni p r^  daleko Idącej współpracy z rodzicami.

Ekimvmd Osysko
Los Angeles, 26 maja 2000

KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY W SZKOŁACH POLONIJNYCH 
W KONTEKŚCIE INTEGRACJI POLSKI Z EUROPĄ 
I KRAJOWEJ REFORMY OŚWIATY

W a n d a  M a n d e c k a

Poniższy tekst nawiązige do referatu, który 
przygotowałam na VI Zjazd Nauczycieli Polonij
nych i Komitetów Rodzicielskich w Los Angeles, 
California, (26-29 maja 2000 roku). Ze względu 
na konflikt programowy, zaprezentowałam tylko 
fragment referatu w ostatnim dniu Zjazdu. Mam 
nadzieję, że dane w nim zawarte nauczyciele 
wykorzystają w praktyce szkolnej.

I. Integracja Polski z Europą.

Od wielu miesięcy pojęcie „integracji euro
pejskiej" jest wszechobecne w  polskim życiu 
publicznym. W  krajowych mediach używa się 
go głównie przy przedstawianiu kolejnych faz

przygotowań Polski do połączenia z Unią Euro
pejską. Ale Unia Europejska nie jest Jedyną or
ganizacją integrującą państwa na kontynencie 
europejskim. Chociaż zapewne -  najwszech
stronniejszą.

Z wielości traktatów 1 organizacji, które 
określiły kształt Europy po II wojnie świato
wej, a teraz prowadzą działalność integrującą 
kraje na Staiym Kontynencie, wybierzmy czte
ry; RADĘ EUROPY, NATO, UNIĘ EUROPEJ
SKĄ oraz UNIĘ GOSPODARCZĄ I WALUTO
WĄ. Oto absolutnie podstawowe dane na te
mat tych organizacji, uszeregowanych według 
kolejności uzyskiwania w  nich członkostwa 
przez Polskę:

33



VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

RADA EUROPY
(ang. COUNCIL OF EUROPE)

- powstała 5 maja 1949 roku w Londynie, 
ma zatem 51 lat. Założyło ją 10 państw: Belgia, 
Dania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, 
Holandia, Norwegia. Szwecja i Wielka Brj^ania. 
Obecnie w skład organizacji wchodzi 41 
piiństw. co przekłada się na liczbę 800 milio
nów Europejczyków. Polska została człon
kiem Rady Europy 26 listopada 1991 roku. 
Siedzibą organizacji jest Strasburg we Francji, 
oficjalnymi językami -  francuski i angielski.

Rada Europy działa w sferze społecznej, 
kulturalnej, edukacyjnej, prawnej i administra
cyjnej. Państwa, które są członkami Rady, 
przyjmują na siebie zobowiązanie przestrzega
nia praw obywatelskich, podstawowych warto
ści ludzkich, w tym rodzinnych, swobodnego 
przepływu informacji, ochrony środowiska na
turalnego. Zwalczają natomiast korupcję, prze
stępstwa kiyminalne, w tym przemj^ narkoty
ków, ponadto terroiyzm, rasizm, ksenofobię, tj. 
niechętny stosunek do cudzoziemców, i wszelką 
nietolerancję.

Rada Europy wzmogła swoją działalność 
w 1989 roku. Polityczne ruchy w Europie 
Wscnodniej i Środkowej rozbiły wówczas „żela
zną kurtynę", która -  rozciągając się od Szcze
cina koło Bałtyku do Triestu nad Adriatykiem -  
dzieliła w latach 1946-1990 Europę na dwie 
części.

Rada Europy kładzie silny nacisk na młode 
pokolenie, kształcąc je w duchu międzynarodo
wej i międzykulturowej tolerancji 1 współpracy. 
Organizuje zloty młodzieży, treningowe sesje dla 
młodych liderów oraz seminaria dla nauczycieli.

NATO (ang. NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION)

- jest to europejsko-północnoamerykańska
organizacja wojskowa, która powstała w 1949 
roku w Waszyngtonie, DC, w USA, jako reakcja 
na agresywne wystąpienia Rosji Sowieckiej wo
bec Czechosłowacji, Finlandii i niemieckiego 
Berlina. NATO zostało założone przez 12 
państw: Belgię, Danię, Francję, Wielką Biyta- 
mę, Islandię, Włochy, Luksemburg, Holandię, 
Norwegię, Portugalię oraz Kanadę i Stany Zjed-
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noczone. Dziś do NATO należy 19 państw. Pol
ska stała się członkiem NATO 12 marca 1999
(razem z Węgrami i Czechami).

UNIA EUROPEJSKA 
(ang. EUROPEAN UNION)

- zawiązała się w  dniu 10 grudnia 1991 ro
ku na mocy traktatu w  Maastricht, w  Holandii; 
oficjalne podpisanie traktatu nastąpiło 2 lutego 
1992 roku. Chociaż z formalnego punktu wi
dzenia Unia Europejska Uczy sobie 8 lat, to jej 
idea wywodzi się z działalności trzech wcze
śniejszych organizacji gospodarc^ch, m. In. 
EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej). 
Unię Europejską powołało do ^ c ia  12 państw: 
Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho
landia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portuga
lia, Włochy i Wielka Biytania. W  1995 roku do
łączyły Austria, Finlandia i Szwecja, powiększa
jąc członkowski skład Unii do 15 państw, a Ucz- 
bę obywateli do 375 min. W  1998 roku do po
szerzenia Unii zaproszono kraje z Europy Środ
kowej, Południowej i Wschodniej. Spośród nich 
wyłoniono sześć państw, które mają zostać przy
jęte w  pierwszej kolejności, są to: C5̂ pr, Czechy, 
Estonia, Polska, Słowenia i Węgiy. Przygoto
waniem Polski do członkostwa w  Unii zajmuje 
się Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
(UKIE), na czele którego stoi minister Jacek Sa- 
lyusz-Wolski. Siedziba Urui Europejskiej znaj
duje się w  Brukseli, stolicy Belgii. Symbolem 
Unii Europejskiej jest wieniec złożony z 12 żół
tych gwiazd na niebieskim tle, natomiast hym
nem -  preludium -  „Ody do radości" z IX Sym
fonii Ludwika van Beethovena.

Data przyjęcia Polski do Unii Europej
skiej została wyznaczona na dzień 1  stycz
nia 2003 roku. Polskie aspiracje należenia do 
„europejskiego klubu bogatych" wjmikły z prze
mian ustrojowych. Jakie nastąpiły w  1989 roku. 
Oczywiście, przynależność do „klubu" Aviąże się 
zarówno z przywilejami, Jak i obowiązkami. Do
stosowanie zapóżnionej Polski do wymogów 
Unii Jest trudne, a negocjacje twarde, Jednakże 
-  oceniając zagadnienie ze strony korzyści w za
kresie nowych technologii i podniesienia pozio
mu gospodarczego -  Jest to dla Polski wielka 
szansa.

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA 
(ang. ECONOMIC AND MONETARY 
UNION. EMU)

- została powołana do życia 1 stycznia 1999 
roku przez 11 państw: Austrię, Belgię, Finlan
dię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luk
semburg, Niemcy, Portugalię i Włochy. Już 
4 stycznia 1999 roku, w rozliczeniach bezgotów
kowych, zaczęto uż}wać nowej waluty euro, 
równej w  przybliżeniu 1 dolarowi amerykańskie
mu. Obecnie na obszarze Unii Walutowej cały 
lynek finansowy, tj. rynek pieniądza, bonów, 
akcji i obligacji, funkcjonuje w euro.

Polska ma przystąpić do Unii Walutowej 
ok. 2005 roku. Korzyści dotyczą m. In. tańszej 
obsługi bankowej, łatwości w rozliczaniu trans
akcji, a na codzień -  oszczędności czasu i pie
niędzy dla turystów, którzy do tej poiy wjrmie- 
niali waluty p r^  przekraczaniu granic.

Powyższa charakterystyka powinna uświa
domić nam zakres i szybkość zmian politycz
nych i ekonomicznych zachodzących w dzisiej
szej Europie. Jeżeli część nauczycieli polonij
nych zachowała w  pamięci szary obraz Polski 
socjalistycznej, to definitywnie nadeszła pora 
przebudowy wyobrażeń.

II. Reforma oświaty w Polsce.

Omawiając reformę edukacji w Polsce, pra
gnę przy okazji porównać niektóre Jej założenia 
z rozwiązaniami. Jakie funkcjonują w  oświacie 
amerykańskiej i polonijnej.

Reforma Jest przedsięwzięciem kosztow
nym, ryzykownym i budząc5rm społeczną nieuf
ność. Dodatkowym powodem niechęci do niej 
może być fakt, że w  przeszłości bjwały nieuda
ne lub zaniechane reformy edukacji w naszym 
kraju. Najnowsze przedsięwzięcie firmuje 
imiennie minister Edukacji Narodowej, prof, dr 
Mirosław Handke.

Reforma oświatowa rozpoczęła się 1 wrze
śnia 1999 roku od Idasy 4 szkoły podstawowej 
oraz od klasy 7 nowego gimnagum. Pierwsze 
miesiące byty chaotyczne -  nie zdążono na czas 
wydać nowych podręczników, nieracjonalny 
okazał się przydział pomarańczowych autobu

sów, tzw. gimbusów, mających dowozić mło
dzież do gimnazjów, ministerstwo wchodzi
ło w konflikt z samorządami lokalnymi, niedo
cenieni poczuli się nauc^ciele. Nie zazębiając 
się w finansowe i emocjonalne koszty przedsię
wzięcia, przedstawmy główne założenia reformy 
oświaty. Jeśli nawet jej poszczególne elementy 
ulegną korekcie, zwraca uwagę nowoczesne 
myślenie, wychodzące naprzeciw potrzebom no
wej Polski i Europy.

Struktura polskiej szkoły, w założeniu re
formy oświaty, przedstawia się następująco:

1. Sześcioletnia szkoła podstawowa
W klasach 1-3 nie ma podziału na 45-mi- 

nutowe lekcje -  nauczyciel stosuje odcinki cza
sowe według własnego pomysłu, aby zaprezen
tować uczniom otaczający świat. Może np. za
trzymać się dłużej przy temacie „wiosna" i kie
rować zajęciami tak, aby dzieci kolejno mówiły, 
rysowały, obejrzały film lub wyszły na spacer 
w poszukiwaniu śladów wiosny, a potem spon
tanicznie dzieliły się wrażeniami, porządkowały 
obserwacje, zapisjwały na tablicy i w  zes^cie 
wyrazy i zdania na temat wiosny. Inne przykła
dowe hasła to „rodzina", „las", „baśnie i legen
dy". W  trzech pierwszych klasach szkoły pod
stawowej nie ma ujednoliconych stopni. Za
uważmy, że pomysły te nawiaizują do koncepcji 
od dawna realizowanych w szkole amerykań
skiej i polonijnej.

W klasach 4-6 zajęcia mają Już strukturę 
czasową, są to lekcje trwające 45 minut. Istnie
ją  tradycyjne przedmioty, Jak matematyka, oraz 
bloki tematyczne podobne do tych w amerykań
skich szkołach, np. przyroda (w Ameryce -  
„science"), obejmująca zagadnienia z geografii, 
biologu, fizyki i chemii.

Sześcioletnia szkoła podstawowa kończyć 
się będzie sprawdzianem kompetencyjnym, 
w  którym zostaną ocenione zarówno umiejętno
ści (czytanie, pisanie i liczenie), Jak i elementy 
wiedzy ogólnej. Niezależnie od wyników tego 
sprawdzianu, każdy uczeń przejdzie do gimna- 
gum, tyle że z opisanymi przez niezależną Cen
tralną Komisję Egzaminacyjną kwalifikacjami.
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2. Trzyletnie gimnazjum (czyli odpowied
nik anierykimskiej „middle" albo „junior high 
school" - w różnych częściach USA stosuje się 
różne nazewiiictwo).

Jest to szkoła obowiązkowa dla wszystkich 
uczniów, istnieć w niej będzie podział na jed
nostki lekcyjne oraz przedmioty, takie jak język 
polski, matematyka, biologia, geografia, a do
datkowo dojdą nowe, np. „kultura i tradycja". 
Ten ostatni przedmiot nazwałabym „nauką
0 dziedzictwie narodowym". Jego tematyka -  
niedoceniana dotąd w szkole krajowej -  jest 
istotna, zwłaszcza teraz, u progu integracji Pol
ski z Europą. W edukacji polonijnej dziedzina 
ta. z wiadomych powodów, jest -  obok nauki ję 
zyka -  na pierwszym planie.

Nowością w klasach 4-6 szkoły podstawo
wej i 7-9 nowego gimnazjum są tzw. „Ścieżki 
edukacyjne", np. zdrowie, przygotowanie do ży
cia w rodzinie, ekologia, elementy filozofii i ro
dzaje mediów. Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów mają obowiązek „robić dygresje" 
na tematy zbliżone do swojej dziedziny, np. po
lonista i histoiyk będą mówić o treściach me
dialnych, a biolog i chemik -  o zagrożeniach 
związanych z używaniem narkotyków.

Na koniec gimnazjum uczniowie będą zda
wać egzamin preorientacyjny, przygotowywany
1 oceniany przez niezależną Centralną Komisję 
Egzaminacyjną, któiy to egzamin określi pre
dyspozycje uczma i pomoże mu w  wyborze pro
filu szkoły średniej (tj. Uceum lub szkoły zawo
dowej).

3. Trzyletnie Uceum (dla tych uczniów, 
którzy chcą Iść na studia) lub szkoła zawodowa

a. Liceum to trzyletnia szkoła profilowana, 
np. humanistyczna.

Wspólne dla wszystkich profili będą pod
stawowe przedmioty -  język polski, języki obce, 
matematyka, sport, obrona cywilna, a także za
jęcia zintegrowane z zakresu kultuiy i sztuki, 
środowiska naturalnego i zagadnień świata 
współczesnego.

Nauka w  liceum zakończy się maturą pi
semną 1 ustną: część pisemną przeprowadzi 
niezależna Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
natomiast ustną zorganizuje szkoła. Wyniki
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uzyskane na maturze będą podstawą do przyję
cia na studia bez dodatkowego egzaminu. Uwa
żam, że koncepcja ta jest obciążona błędem, 
gdyż nie proponuje obiektywnego sprawdzianu 
wiedzy i umiejętności uczniów; lepszym wydaje 
się zuniformlzowany egzamin podobny do ame- 
lykańsklego SAT. W  USA można go zdawać wie
lokrotnie w  cicigu trwania nauki w  szkole śred
niej, przy czym możliwość poprawienia wyniku 
(tylko najlepszy będzie się ostatecznie liczył przy 
wstępowaniu na studia) mobilizuje uczniów do 
intensywnej pracy.

b. Szkoła zawodowa ma przystosować 
młodych ludzi do zawodu zarówno od strony 
teorii, jak i praktyki.

4. Szkoły wyższe
Są to renomowane instytucje, np. imiwer- 

sytety i politechniki, oraz nowe szkoły wyższe
0 praktycznych profilach, np. szkoły biznesu. 
W  większym niż kiedyś stopniu szkoły wyższe 
w  Polsce otwarte są na współpracę międzynaro
dową.

Zakres wiadomości i umiejętności
Przejrzałam przykładowe tematy zadań eg

zaminacyjnych i stwierdziłam, że nie straszą już 
pytania o tzw. „romantyczne pierwiastki w wy
branych utworach". Stawiane pytania dotyczą 
konkretów, np. znajomości pojęć „wieża Babel", 
„węzeł gordyjski", „pięta Achillesa". Taką samą 
koncepcję przyjęłam w  moich trzech podręczni
kach dla młodzieży polonijnych szkół średnich, 
uważając, że w  treściach nauczania powinni
śmy odwoływać się do tradycji europejskich 
z kręgu Morza Śródziemnego, skąd wjwodzi się 
nasze dziedzictwo duchowe i kulturowe. (Man- 
decka, Wanda. Literatura polska dla klas 
gimnazjalnych polskich szkół w USA. War
szawa: WSiP SA, 1997-1999.)

Poza nawiązaniami do Starożjdności, podo
ba ml się w  zadaniach egzaminacyjnych polece
nie napisania zróżnicowanych stylistycznie tek
stów użytkowych, np. listu motywacyjnego do 
pracodawcy, zaproszenia kolegów na prywatkę
1 ogłoszenia o założeniu klubu szkolnego.

W  sprawdzianach widziałam teksty różnych 
wypowiedzi, po których następowały pytania

w formie „multiple choice", mające na celu 
sprawdzenie zrozumienia intencji nadawcy.

A  zatem: jest odwrót od nudy i sztampy 
w kierunku potrzebnej wiedzy i praktycznych 
umiejętności. Zgódźmy się, że w obecnych cza
sach szkoła nie może dać uczniowi pełnej 
kapsuły informacyjnej, bo tych informacji 
jest zbyt wiele; powinna jednak dać ucznio
wi niezbędne kwantum wiedzy, do którego 
mógłby on przez całe życie dokładać dalsze 
elementy informacji. Jednocześnie na bazie 
posiadanego zasobu wiedzy uczeń powinien 
opanować takie czyrmości operacyjne, jak ana
liza, synteza, korelacja 1 wyciąganie wniosków. 
Szkoła powinna kształcić umiejętność precyzyj
nego wyrażania myśli w  języku ojczystym, prze
kazywać ponadczasowe wartości patriotyczne 
(odróżniając je  od nacjonalistycznych), uc^ć 
elementów kultuiy innych narodów, rozbudzać 
potrzebę doznań estetycznych... -  to wyliczenie 
nie wyczerpuje wszystkich zadań współczesnej 
szkoły, ale daje pojęcie o nowym podejściu do 
ucznia. Nie zauważyłam, niestety, czy w nowym 
programie uwzględniono naukę pisania na ma- 
szjTiie (a raczej na klawiaturze komputerowej), 
naukę jazdy samochodem, naukę pływania, de
baty publiczne, praktykę głosowania -  wymie
nione umiejętności są zdobywane przez 
uczniów w  amerykańskich szkołach średnich. 
Nie wiem też, czy krajowa szkoła jest w stanie 
zapewnić uczniom usportowienie 1 umuzykal
nienie w  takim stopniu, jak robi to -  przyznaj
my, że znakomicie -  szkoła ameiykańska.

Przy formułowaniu celów pracy współcze
snej polskiej szkoły podkreśla się solidne na
uczanie języków obcych. Trudno przecenić 
znaczenie wysiłków w  tym zakresie.

Również edukacja komputerowo-interne
towa jest ważnym przedsięwzięciem. Pisanie 
odręczne oraz ch a n ie  książek to umiejętności 
tradycyjne, piękne i niezbywalne, ale pisanie na 
klawiaturze komputera i swobodne poruszanie 
się w  internetowej przestrzeni stają się niezbęd
ne w  XXI wieku.

Współczesna szkoła średnia jest miejscem 
wyrównywania szans (co, niestety, wiąże się 
z niebezpieczeństwem „uśredniania szans"). 
Dlatego nowym wyzwaniem staje się kształce

nie wybitnej zdolnej młodzieży, aby w przyszło
ści zasiliła ona elitarny krąg naukowców 1 my
ślicieli.

Metody nauczania
W projektach reformy zaleca się zamianę 

metod podających na aktjrwne, które mają 
mobilizować uczniów do udziału w lekcjach, po
budzać ich do samodzielnego myślenia i kre
atywności. Życie w XXI wieku będzie wymaga
ło od młodych ludzi uaktywnienia i przedsię
biorczości, zatem już szkoła podstawowa i śred
nia powinny kształtować taką postawę.

m. Miejsce szkoły polonijnej.

Od początków osadnictwa imigrantów 
w Ameiyce dom, kościół i szkoła polonijna były 
głównymi przyczółkami kultury rodzimej 
w  USA. „Kultura rodzima" kojarzyła się z czymś 
swojskim, jedjmie znanym, bliskim.

Później „kultura rodzima" ustąpiła pola 
„kulturze narodowej", którą popularyzowały 
takie media, jak radio, telewiga. Parady Puła
skiego i 3 Maja oraz festiwale etniczne. Tłem 
i uzasadnieniem tych działań były sentymenty 
do dalekich ojc^zn, harmonijnie łączące się ze 
sprzedażą dań, napojów i skażonego folkloru. 
Staliśmy się częścią ameiykańskiej idei opa
trzonej nazwą „mozaika narodów". Spoiwem dla 
Polonii okazaU się nieoczekiwanie Papież Jan 
Paweł II i Lech Wałęsa.

Minęły lata i środek ciężkości przesunął się 
na elitarną sferę kultury i wartości polskich. 
Wystawy malarstwa (Malczewski), rzeźb (Aba
kanowicz) i pamiątek histoiycznych (husaria) 
w  znaczących muzeach świata (ostatnio w Pary
żu, Nowym Jorku i Chicago), ekspozycje Hano
wer 2000 i Frankfurt 2000, występy artystów 
muzyków w renomowanych salach koncerto
wych, osiągnięcia polskich naukowców na ame
rykańskich uczelniach, lobby polityczne, lobby 
komunikacyjne... Dziś specjaliści od „image’u“ 
wysuwają na plan pierwszy nasz intelektualny, 
artystyczny i techniczny potencjał, który zresz
tą istniał zawsze, tyle tylko że był mocno zasło
nięty przez „popularną masowość". Jest istotny 
powód, by promować Intelekt 1 dystynkcję. Na
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di-Dclzt' do cywilizacji rozwiniętej Europy i świa
ta Si) to liczące się wartości. Ludowo-katolicka 
kultura polska Jest ważna dla naszej tożsamo
ści narodowej, kondycji moralnej i dobrego sa
mopoczucia. ale we współczesnym świecie liczy 
się solidna znajomość ekonomii i technologii, 
ogłada kulturalna i wiedza kulturowa, biegłość 
w Językach obcych, w tym także w polskim, 
szybkość, jasność i tolerancja.

Poniżej zaiysuję kształt i praktykę działania 
nowoczesnej szkoły polonijnej, w której nauka 
języka polskiego łączy się z poznaniem du
cha i realiów eiu-opejskich, a kult rozumu 
z wychowaniem, zwłaszcza w kontekście nie
pełnych domów albo zapracowanych rodziców:

1. Szkolnictwo polonijne powinno nawią- 
z5Twać formalnie do struktury nowej szkoły 
krajowej. Proponuję wariant:

przedszkole,
klasa zerowa, czyli „lóndergarten" 
klasy szkoły podstawowej od 1 do 6 , 
klasy gimnazjalne 7 i 8 
klasy licealne od 9 do 11.

Przypomnę, że już w latach 80. do polonij- 
nycn szkół średnich wprowadziliśmy trzyletni 
program nauczania. Miało to swoje praktyczne 
uzasadnienie, gdyż nasi uczniowie po ukończe
niu amerykańskiej „high school“ wyjeżdżali do 
odległych ośrodków akademickich i tym sam3on 
tracili szansę na dokończenie nauki w polonij
nym czteroletnim ginmagum.

Druga uwaga dotyczy nazwy „gimnaqum“, 
która tradycyjnie określała polonijną szkołę 
średnią. Chcąc obecnie nawiązać do nazewnic
twa krajowego, czujemy się zobligowani zastą
pić ją  nazwą „liceum".

2. W przedszkolu i w klasach najmłodszych 
wprowadzamy kanon polskich piosenek i wier
szyków dziecięcych. Ucząc tekstów, zwracamy 
uwagę na wyraźną wymowę dźwięków pol
skich, zwłaszcza spółgłosek syczących mięk
kich i szumiących, jak w wyrazach iść, mamu
sia, szeleścić, szczypać. W  późniejszych latach 
życia dziecka korekta pracy aparatu głosowego 
staje się prawie niemożliwa. W  polonijnych

38  ̂ ------------

szkołach potrzebny Jest nadzór logopedów 
przyuczenie nauczycieli do wykonywania ćwi
czeń fonetycznych, a także podręcznik do ćwi
czeń z zakresu w5Tnowy polskiej.

3. W  klasach od 1 do 3 dzieci uczą się pisać 
i czytać. Wiadomo, źe dzieci, które nie uczę
szczają do szkoły polonijnej, nie będą 
w przyszłości pisały po polsku. Rodzicom bra
kuje umiejętności dydaktycznych w  tym zakre
sie, a także czasu i systematyczności potrzeb
nych przy nauce pisania. Rodzice natomiast są 
w stanie wspomagać nauczyciela w  nauce czy
tania (co tydzień zadany tekst do domu) oraz 
mówienia po polsku. W  wielu domach jest prak
tykowana zasada mówienia po polsku, zwłasz
cza przy stole. Mówienie z rodzicami po polsku 
to warunek skutecznej edukacji językowej. (Bo 
nie wystarcza, by dziecko rozumiało polecenia 
po polsku -  ono musi odpowiadać po polsku.) 
Jeżeli chodzi o naukę ortografii, to nie spraw
dzają się u nas tradycyjne metody krajowe 
w tym zakresie. Zasada nauczania pisowni np. 
z „o“ kreskowanym „dróżka bo droga" nie znaj
duje zrozumienia u dzieci polonijnych, gdyż nie 
umieją one odszukać w  pamięci wyrazu po
krewnego. Dla szkół polonijnych potrzebna Jest 
nowa, odmienna metodyka nauczania ortografii 
polskiej.

4. W  klasach od 4 do 6 wprowadzamy tra
dycje polskie, legendy, elementy łilstorll 1 krajo
b ra z  geograficzne. Ważne jest, aby mówienie 
w  domu o Polsce odbywało się w  ciepłej, afirma
tywnej atmosferze, bo dzieci przede wszystkim 
z rodzinnego domu wynoszą nastawienie do 
Polski, które z kolei kształtuje ich stosunek do : 
nauki w polonijnej szkole. Problem nie istnieje 
w  szkołach krajowych, ponieważ tamtejsi 
uczniowie nie mają zewnętrznego pimktu od-, 
niesienia. Wiek 10-12 lat to ostatni moment, ^ 
aby dziecko po raz pierwszy pojechało na waka- , v 
cje do Polski i zadzierzgnęło emocjonalne kon
takty z ojc^zną rodziców.

5. W  polonijnych klasach gimnazjalnych, tj. 
7 i 8 , koncentrujemy się na poznawaniu łailtu- 
ralnego i intelektualnego dorobku Polaków

I

i kształtowaniu dumy z polskiego pochodzenia 
(ale w sposób subtelny, oględny!). Nie zanie
dbujmy przy tym osobistych spraw młodzieży, 
ujawniających się z ostrością w okresie dojrze
wania. Krytyce młodzieży podlega wtedy wiele 
aspektów życia, m. In. stosunek do rodziców, 
nauczycieli i... własnego pochodzenia. Następu
ją pytania „Kim Jestem?" i „Co tu robię?“. Jeśli 
kontakty i skojarzenia z Polską są negatywne, 
młodzież odsimie wtedy polskość Jak balast. 
Może się pojawić agresja wobec kolegów o in
nym kolorze skóiy i pochodzeniu etnicznym. Do 
tego wieku trzeba przygotować się we wcze
śniejszych latach, stosując mądrą strategię wy
chowania -  akceptującą, a nawet promującą, 
odmienność. W  wieku 13-16 lat młodzież pisze 
wiersze -  po polsku i angielsku. Jeśli nauczy- 
ciel-wychowawca zaskarbi sobie zaiifanie, do
wie się z wierszy, co nurtuje nastolatka. To bar
dzo zacieśnia wzajemne kontakty i czyni nasto
latka podatnym na pracę wychowawczą. Ważne 
Jest, żeby w tym okresie mówić o planach życio
wych i zawodowych, sygnalizować praktyczne 
(nie tylko sentymentalne) pożytki płynące z na
uki Języka polskiego, wskaz}rwać uniwersalizm 
technik zdobywania informacji (polecam korzy
stanie z Internetu np. przy gromadzeniu da
nych o polskich noblistach). Na zakończenie 
nauki w  gimnagum powinien być test spraw
dzający wiedzę i umiejętności. Chociaż jego wy
ników nie użyjemy p r^  wyborze polonijnego li
ceum, da on uczniom poczucie zamknięcia eta
pu edukacji.

6 . Młodzież licealna w klasach od 9 do 11 
jest już dojrzalsza emocjonalnie i fizycznie. W li
ceum poszerzamy wiedzę ogólną, kładąc nacisk 
na więzi Polski z Europą. A  przykładów łych 
powiązań jest wiele: od motywów biblijnych 
i mitologicznych poc^nając, poprzez alfabet ła
ciński, refigię r^mskokatolicką 1 kanony pięk
na, na europejskich organizacjach i współpracy 
politycznej i kulturalnej kończąc. Pokazujemy 
uczniom zarówno filmy o rzeźbie greckiej i pała
cach francuskich, Jak i o życiu w krajach nad
bałtyckich -  Litwie, Łotwie i Estonii (filmy takie 
można wypożyczyć w  amerykańskiej bibliotece 
publicznej). Czytamy wspólnie prasę i komen

tujemy europejskie 1 światowe wydarzenia.
I równolegle, przez trzy lata, omawiamy litera
turę polską, gdyż to ona właśnie, powiązana 
z historią, określa nasz narodowy charakter. 
Nie ma czasu i możliwości czytania rozległych 
lektur polskich, ale pomagamy sobie streszcze
niami, czytaniem fragmentów prozy na lekcji, 
oglądaniem filmów opartych na lekturach. Na 
koniec trzeciej klasy gimnazjum Jest egzamin 
maturalny.

Z doświadczenia wiem, że dobrze prowa
dzeni uczniowie łączą swoje studia i życie zawo
dowe z Polską, co więcej -  ze współpracą pol- 
sko-europejsko-ameiykańską. Po wstąpieniu 
na amerykańską uczelnię absolwenci polonij
nych szkół angażują się w prace działających 
tam klubów polskich. Współuczestniczą w po
dejmowaniu gości z Polski -  od studentów przy
jeżdżających „na wymianę" po profesorów na 
kontraktach. Młodzi i ambitni ludzie polskiego 
pochodzenia starają się spędzić semestr lub 
dwa na imiwersjrtetach europejskich, także pol
skich, zdobywając w nich „kredyty za naukę" 
i doświadczenie. Organizują sobie praktyki wa
kacyjne w zagranicznych bankach lub innych 
instytucjach w Warszawie; warunki -  dobra 
znajomość Języka polskiego, objwatelstwo pol
skie (w świetle naszego prawa) i odpowiedni kie
runek studiów. Stają się biznesowymi, nauko
wymi i artystycznymi łącznikami pomiędzy za
granicą a Polską.

Taka jest przyszłość absolwentów polonij
nych szkół, Jeśh dobrze pokierują nimi nauczy
ciele i rodzice. My sami musimy przekonać się 
do nowych perspektyw i możliwości, i -  razem 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wspólno
tą Polską i Kongresem Polonii Amerykańskiej -  
propagować cele tej pracy wśród uczniów. Z ra
cji swojej dwukultiu-owości nasza młodzież ma 
przewagę nad rówieśnikami amerykańskimi 
i bynajmniej nie jest to stwierdzenie gołosłowne.

Wanda Mandecka
nauczycielka w Polskiej Szkole 

Dokształcającej przy Polskiej Fundacji 
KiilturalneJ w Clark, NJ, USA
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DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
POLONIJNE CENTRUM NAUCZYCIELSKIE W  LUBLINIE
ul. Dominikańska 5/ 20-111 Lublin, Polska 
tel. (0-8 T) 53 238, te l./fa x  53 446  33 , cntr. 53 292  41 
konto: NBP 0 / 0  Lublin 10101339 -4167 -223 -0  
e-mail: pcn@polcent. woni. lublin, pl

Nanczimie języka polskiego 1 Innych przed
miotów w języku polskim prowadzone jest poza 
Polską w różnych lórmach:

• W szkołach i klasach z polskim językiem wy
kładowym (np. na Litwie, Łotwie, Białorusi,
Ukrainie, Czechach)

• W ramach obowiązkowego przedmiotu „Język 
polski", (np. na Łotwie, Białorusi. Ukrainie)

• Prowadzenia zajęć fakultatywnych z języka 
polskiego jako ojczystego (talri model dominu
je w szkołach w Kazachstanie)

• Prowadzenia nauczania języka polskiego z ele
mentami historii, geografii Polski, muzyki 
w szkołach niedzielnych, do któiych uczęsz
czają dzieci, młodzież, dorośli. Taki model 
spotyka się w większości krajów, w których 
naucza się języka polskiego poza Polską.

• Na uniwersytetach, uczelniach wyższych.

Tale szeroka, różnorodna i owocna praca 
szkół polonijnych powoduje, że wspomaganie 
nauczycieli polonijnych uczących języka pol
skiego i innych przedmiotów w języku polskim 
poza Polską ma długą tradycję. Pomoc oferują 
różne instytucje, stowarzyszenia i osoby piy- 
watne działające w Polsce i poza Polską. Mini
sterstwo Edukacji Narodowej od 1991 roku po
wołało instytucje, specjalnie w tym celu, by 
wspierać oświatę polonijną. Wśród tych insty
tucji są:

• Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczy- 
cleU, którego zadaniem jest m. in. wysyłanie 
na roczne lub dłuższe kontrakty nauczycieli 
do pracy w szkołach zajmujących się naucza
niem języka polskiego poza wschodnią grani
cą Polski (Łotwa, Białoruś, Rosja, Ukraina,
Rumunia, Mołdawia, Uzbekistan, Kazach
stan). Wysyłanie nauczycieli odbywa się na 
podstawie dwustronnych porozumień, podpi-
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Dr Joanna W o jto w ic z ,  dyrekto r P o lon ijnego 
Centrum  w  Lublinie.

sanych między Polską i wymienionymi kraja
mi. Rokrocznie do takiej pracy wysyłanych 
jest ponad stu polskich nauczycieli.

• Biuro Kształcenia Zagranicznego, zajmują
ce się rekrutacją i przyjmowaniem na studia 
w Polsce młodych łudzi pochodzenia polskie
go, mieszkających w  byłych łsrajach Związku 
Radzieckiego. Studia finansowane są przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

• Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lubli
nie, którego zadaniem jest meiytoiyczne i me
todyczne wspomaganie nauczycieli spoza gra
nic Rzeczypospolitej Polskiej uczących języka 
polskiego i innych przedmiotów w  języku pol
skim. Kursy doskonalące dla nauc^cieli polo
nijnych organizowane są w  dwóch formach, 
jako wyjazdowe, w  środowisku pracy nauczy
cieli, i przj^'azdowe, organizowane w  Polsce.

Dla szkół polonijnych opracowywane są 
w  Polsce dla różnych wiekowo odbiorców pod
ręczniki do nauczania języka polskiego i pomo-
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ce metodyczne. Nie wydano jednak jeszcze ta
kiego podręcznika, któiy zadowoliłby większość 
odbiorców. Na użj^ek codzienny powstają więc, 
przygotowywane przez samych nauczycieli po
lonijnych materiały, dostosowane do potrzeb 
i możliwości uczniów. W  tym kontekście wymia
na doświadczeń między nauczycielami jest cen
na. Sprzyjają temu takie konferencje jak ta 
w Los Angeles (26-29 maja, 2000), ale także 
spotkania w Polsce. Możliwości kontaktu stwa
rzają także różne formy doskonalenia nauczy
cieli polonijnych przygotowane przez Minister
stwo Edukacji Narodowej.

Nauczyciel polonijny może skorzystać -  nie
odpłatnie -  z różnych form pomocy metodycznej 
organizacyjnie prowadzonej z ramienia Mini
sterstwa Edukacji Narodowej przez Polonijne 
Centrum Nauczycielskie w Lublinie. W ofercie 
tej są m. m. :

1. Kursy prowadzone w  Polsce w okresie letnim. 
Czas prowadzenia kursów: 2-3 tygodnie: 
miejsce: różne regiony Polski (w r. 2000 kur
sy odbędą się w: Gdańsku, Słupsku, Warsza
wie, Lublinie, Krakowie, Zielonej Górze).

2. Kursy, prowadzone także nieodpłatnie, 
w  miejscu zamieszkania nauczycieli. Termin 
prowadzenia kursów: w  ciągu całego roku; 
czas trwania do uzgodnienia z miejscowymi 
organizatorami.

3. Praktyki nauczycielskie. Czas trwania: w  cią
gu roku szkolnego 1-4 tygodnie. Miejsce: pla
cówki oświatowe (zgodnie z potrzebami: 
przedszkola, szkoły podstawowe, średnie).

4. Seminaria i konferencje.

Dla zobrazowania skali wspomagania na
uczycieli polonijnych warto podkreślić, iż dzia
łalnością dydaktyczną Polonijne Centrum Na
uczycielskie objęło w ciągu 9 lat istnienia pra
wie 12 tysięcy osób z 33 krajów. Uczestnic^ły 
one w  kursach organizowanych w  krajach i pro
wadzonych w  środowiskach polonijnych, 
w  konferencjach, seminariach i praktykach pe
dagogicznych.

K U R S Y

Co roku odbiorcami kursów byli nauczycie
le, uczniowie, studenci, osoby dorosłe nie będą

ce z zawodu nauczycielami, ale pracujące jako 
pedagodzy.

Najwięcej nauczycieli skorzystało z ktjrsów 
metodycznych dotyczących nauczania języka 
polskiego. Ze względu na rozpiętość wiekową 
uczniów, nauczyciele korzystają z kursów meto
dycznych

• dla przedszkolanek
• nauczania języka polskiego 

w klasach młodszych
• nauczania języka polskiego 

w klasach starszych
• pedagogiki zabawy
• tanecznych
• plastycznych

Najbliższe plany kursów odbjwających się 
w Polsce w czasie wakacji 2000 r. podaję poni
żej:

1. Kurs nauki i tradycji polskiej z elementami 
tańca -  Lublin 17-30.07.2000

2. Metodyka nauczania języka polskiego w kla
sach 1V-V1I1 -  Lublin 3-16.07.2000

3. Metody aktywizujące w nauczaniu języka 
polskiego -  Lublin 24.07-5.08.2000

4. Kurs współczesnej kultury i historii Polski -  
Warszawa 3-16.08.2000

5. Kurs metodyki nauczania języka polskiego 
(trzystopniowy, tzw. trzyletni) -  Kraków 3-
23.07.2000

6. Drama w nauczaniu i wychowaniu -  Gdańsk 
24.07-5.08.2000

7. Formy współczesnej polszczyzny pisanej -  
Zielona Góra 24.07-5.08.2000

8 . Kurs metodyki i wychowania przedszkolnego 
-Słupsk 17-30.07.2000

9. Kurs metodyczny dla nauczycieli matematy
ki, fi2ykl, chemii i biologu -  Łódź 24.07-
6.08.2000 (dla nauc^cleli z krajów, w  któ
rych nauczanie różnych przedmiotów odby
wa się w  ję^ku  polskim).

Tradycyjnie, informacje o kursach waka
cyjnych pojawiają się w konsulatach Rzeczy
pospolitej Polskiej w lutym, marcu danego 
roku, w którjTn odbywają się kursy. Przyjmo
wanie znoszeń na kursy -  do końca kwietnia 
danego roku, bezpośrednio do Polonijnego Cen-
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trum Nauczycielskiego. Zgłoszenia można wy
syłać listem, faksem, e-mallem.

PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

w  ciągu 9 lat działalności Polonijnego Cen
trum Nauczycielskiego skorzystało z tej formy 
pomocy metodycznej około 100 nauczycieli. 
Uczestnicy w programie mieli wiele praktycz- 
nycłi ćwiczeń językowych oraz z kultuiy języka. 
Poza tym, w zależności od potrzeb, uczestniczy
li w hospitacjach w przedszkolu, szkole podsta
wowej, średniej, domu kultury. Niektóiym, ze 
względu na specyfikę pracy (były to przedszko
lanki) zorganizowano także zajęcia z muzyki, 
śpiewu, pracy z chórem, zajęcia plastyczne. 
Praktykanci mieli okazję zapoznać się z ćwicze
niami z logopedii, a w ramach zajęć z edukacji 
wczesnoszkolnej z najnowszjoni metodami na
uczania, m. in. z nauczaniem integracyjnym. 
Uczestnikom praktyk udostępniono scenariu
sze i proporcje różnych przedstawień i dram 
przydatnych w nauczaniu i rozwijaniu języka 
dzieci i młodzieży.

KRAJE

Wśród 12 tysięcy osób, które skor^stały 
w latach 1992-1999 z kursów PCN, byli kur
sanci z różnych krajów, ale tutaj omówieni zo
staną przedstawiciele stanu nauczycielskiego 
z niektóiych krajów Europy Zachodniej, którzy 
mają częstszy kontakt z Macierzą ze względu na 
bliskość Polski.

Rzut oka na szkolnictwo polonijne w wy
branych krajach Europy Zachodniej:

Holandia

Funkcjonuje 10 szkół skupionych w Forum 
Polskich Szkół w  Holandii: Amsterdam, Breda, 
Delft, Eindhoven, Enschede, Leiden, Nijmegen, 
Rotterdam, Tilburg, Utrecht. Prezesem jest nie- 
-nauczyciel Stefan Żaczkiewicz. Forum skupia 
30 nauczycieli. Poza Forum działa kilka szkół- 
nauczania języka polskiego.

Forum Polskich Szkół w Holandii wydaje 
kwartalnik zatytułowany: Forum (ostatni jest
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nr. 6 z czerwca 2000). Ma także swoją stronę in
ternetową.

Forum próbuje samodzielnie przygotowy
wać i wydawać pomoce metodyczne, zeszjrty 
ćwiczeń dla dzieci do nauczania języka polskie
go i religii.

Corocznie raz lub dwa razy do roku Forum 
organizuje na własnjnn terenie szkolenia meto
dyczne, w  których uczestniczą wszyscy nauczy
ciele języka polskiego. Prowadzącymi są na
uczyciele PCN. Nauczyciele polonijni w  Holandii 
chętnie przyjeżdżają na kursy językowo-meto- 
dyczne do Polski.

Dania

Funkcjonuje Towarzystwo Krzewienia 
Oświaty Polskiej w  Danii. Prezesem jest Roman 
Miedzianogóra. Do Towarzystwa n a le^  oko
ło 30 nauczycieli. Towarzystwo wydaje czasopi
smo metodyczne. Władze duńskie finansują 
polskie szkolnictwo od 1983 roku. Oprócz tego 
nauka ję ^ k a  prowadzona jest w  połączeniu 
z lekcjami religii oraz w  drużynach harcerskich.

Raz w  roku organizowane są szkolenia me
todyczne, w których uczestniczą nauczyciele ję
zyka polskiego. Prowadzącymi są nauczyciele 
PCN. Upowszechnieniem kultury polskiej zaj
muje się Towar^stwo Kultury. Wydawany jest 
Informator Polski.

Niemcy

Funkcjonuje aktywne Katolickie Centrum 
Popierania Języka Polskiego, Kultury i Tradycji 
w Niemczech. Prezesem jest Halina Koblenzer, 
pełniąca funkcję koordynatora Nauczania 
Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji I^a- 
toUckiej w  Niemczech.

W ostatnich dniach maja 2000 w  Herdorf- 
-Dermbach (Haus Concordia) doszło do szkole
nia metodycznego, w  którym wzięli udział na
uczyciele z 19 ośrodków nauczania języka pol
skiego w  Niemczech. Jak dotąd Jest to najwięk
sze metodyczne przedsięwzięcie organizacyjne, 
obejmujące najwięcej środowisk polonijnych.

Raz lub dwa razy w  roku nauczyciele z Ko
lonii, uczący ję ^ k a  polskiego w  polskich szko
łach niedzielnych oraz w  szkołach niemieckich, 
organizują na własn3rm terenie szkolenia meto
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dyczne, w  których uczestniczą nauczyciele języ
ka polskiego z tego terenu. Prowadzącymi są 
nauczyciele PCN. W  roku 2000, jak i w latach 
ubiegłych, zorganizowano kursy metodyczne 
w takich ośrodkach jak; Hamburg, Hanower, 
Brema. Uczestnikami kursów byli nauczyciele 
języka polskiego i kultury polskiej pracujący 
w tych ośrodkach w szkołach niedzielnych 
i szkołach niemieckich.

Środowisko nauczycieli skupione wokół To
warzystwa Szkolnego Oświata w Berlinie orga
nizuje nauczanie języka polskiego na terenie 
Berlina. W  obecnym roku szkolnym 1999/2000 
nauczaniem objętych jest 400 uczniów. Lekcje 
odb}rwąją się po południu w  salach lekcyjnych 
wybranych szkół Berlina. Obok języka polskie
go młodzież poznaje historię i geografię Polski. 
Nauczyciele z tego terenu prowadzą kursy do
skonalące w  Berlinie (prowadzącymi są nauczy
ciele z PCN), a także uczestniczą w kursach or
ganizowanych przez inne ośrodki polonijne 
w Niemczech.

Zwraca uwagę zwiększone zainteresowanie 
językiem polskim i kultrarą polską w  środowi
skach polskich w  Niemczech. W  związku z tym 
aktywizuje się także środowisko nauc^cleli, or
ganizujących kursy metodyczne na swoim tere
nie, a także chętniej przyjeżdżających na kursy 
do Polski. Liczba nauczycieli korzystających 
z kursów organizowanych przez PCN corocznie 
wzrasta.

Francja
Środowisko nauczycieli języka polskiego we 

Francji uaktywniło się już parę lat temu. W ro
ku szkolnym 1999/2000 42 nauczycieli z Fran
cji zorganizowało się i uczestnlc^ło w kursie 
prowadzonym na przełomie kwietnia-maja 
2000 roku w  Paryżu. Reprezentowali takie 
ośrodki oświatowe jak: Paiyż, Lyon, Grenoble, 
Bazylea, Aix-en-Provence, Strasburg, LUle. Na 
szkolenie, prowadzone przez pracowników PCN, 
zaprosili także kolegów -  nauczycieli języka pol
skiego ze Szwajcarii, Szwecji i Belgii.

Anglia
środowisko oświatowe w  Anglii skupione 

jest wokół Polskiej Macierzy Szkolnej. Prezeska

Macierzy Aleksandra Podhorodecka -  uczestni
cząca w VI Zjeżdzie Nauczycieli Polonijnych 
i Komitetów Rodzicielskich w Los Angeles w Ka
lifornii w dniach 26-29 maja 2000 r. najlepiej 
zaprezentowała swoje środowisko i efekty dzia
łania. Można Jedynie dodać, że rokrocznie 
w kursach doskonalących, organizowanych 
w Polsce w czasie wakacji przez Polonijne Cen
trum Nauczycielskie, uczestniczą stale nauczy
ciele języka polskiego i kultury polskiej z Anglii.

Nauczyciele Języka polskiego i kultury pol
skiej, uczący -  najczęściej w szkołach niedziel
nych -  to osoby młode lub w wieku średnim. 
Często z wyższjrm wykształceniem pedagogicz
nym, nie zawsze jednak po filologii polskiej. Wy
kształcenie to -  w większości przypadków -  zdo
byli w Polsce. Niektórzy, mimo wykształcenia 
pedagogicznego, nie mają żadnej praktyki peda
gogicznej i praca szkolna na emigracji jest ich 
pierwszym doświadczeniem edukacyjnym.

Nauczyciele z europejskiej Polonii zachod
niej chętnie gromadzą materiały dotyczące pol
skiej tradycji i kultury, także tej współczesnej, 
by eksponować Ją w środowiskach, w których 
żyją. Np. w  Niemczech, we Francji organizuje 
się otwarte dni kultury polskiej, w trakcie któ
rych poka^wane są polskie filmy, w  tym dla 
dzieci, zapraszane są zespoły z Polski. Stale or
ganizowane są jasełka, spotkania opłatkowe, 
topienie Marzanny.

W krajach Europy Zachodniej środowiska 
nauczycielskie w większości są aktywne, co wy
raża się m. In. w organizowaniu kursów dosko
nalących w miejscu swego zamieszkania, za
praszaniu na nie specjalistów z filologii polskiej 
z miejscowych uniwersytetów lub też z Polski, 
przygotow3wanlu gazetek szkolnych, materia
łów dydaktycznych, planów nauczania, rozkła
dów materiału, dostosowanych do poziomu na
uczanych dzieci.

W krajach Europy Zachodniej zasadą kur
sów doskonalących, organizowanych w miejscu 
zamieszkania nauczycieli, Jest reguła, że: 1. ko
lejne kursy dla nauczycieli danego kraju orga
nizują polonijne środowiska oświatowe różnych 
miejscowości; 2. zapraszani są na nie także na-
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lu'zyciole języka polskiego z sąsiednich krajów. 
Dzięki temu dochodzi do aktywizacji miejsco
wych środowisk, wzajemnego poznawania się, 
zćiznajamiania ze specyficznymi wanmkami na
liczania języka polskiego, wyłaniania się lide
rów. którzy w przyszłości stają na czele szkół 
lub towarzystw oświatowych (np. w Bredzie -  
Holandia, w Kolonii -  Niemcy).

Specyfika oświatowej pracy w różnych 
ośrodkach polonijnych jest odmienna, ze wzglę
du na zapotrzebowania środowiska, miejscowe 
warunki, przygotowania nauczających, ale -  
wydaje się -  warto skorzystać nie tylko z pomo
cy oferowanej przez instytucje oświatowe w Pol
sce. ale także podpatrzeć, jak radzą sobie inni 
w Europie z organizowaniem nauczania, pro
gramami języka polskiego, historii Polsld, geo
grafii Polski, podręcznikami, materiałami dy
daktycznymi, przygotowaniem imprez szkol
nych. Być może część pomysłów będzie można 
przenieść na własny teren.

Dla chętnych podaję do wykorzystania kil
ka adresów, nie wymieniając przedstawicieli 
tych państw, którzy byli na konferencji w Los 
Angeles:

POLSKA
Polonijne Centnun Nauczycielskie,
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, 
teL 048-81-53 238 13, 048-81-53 292 41... 42; 

048-81-53 241 59, 
fax 048-81-53 446 33, 
e-mail: pcn@polcent. worn. lubUn. pł

DANIA
Roman Miedzianogóra, Prezes Towarzystwa 
Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, 
tel. 0045-336 643 43, 0045-313 178, 
fax -  45-336 670 53

NIEMCY
Frankfurt nad Menem -  Halina Koblenzer -
Koordynatorka Nauczania Przedmiotów Ojczys
tych przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, 
tel. 0049-069-522 598
Kolonia, Związek Nauczycieli Języka Pol
skiego i Pedagogów, Liliana Barejko-Knops,
tel. 0049-220-591 48 20
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O ż y w io n a  dyskusja: 
od  lew e j W a c ła w  Szudelski i p ro f. Paul Knoll.

HOLANDL^
Ewa Dudek, teł. 023-562 48 08, 
e-mail:ewadudek@worldonline. nl

FRANCJA
Krystyna Ortowicz-Sadowska 
Polska Misja Katolicka
263 bis rue Saint Honore
75 001 Paris
tel. 00 33 1 55 35 32 32
fax 00 33 1 55 35 32 29
Stowarzyszenie Ecole Nazareth
20 rue Marcelin Berthelot
93 160 Noisy le Grand
tel. 00 33 1 43 03 38 33
fax 00 33 1 43 05 83 15

Joanna Wojtowicz
Dyrektor Polonijnego Centrum v 

Nauczycielskiego w Lublinie '

VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONUNYCH

SIEDEM SCEN Z VI ZJAZDU

Każdy kolejny gazd nauczycieli polonijnych 
tworzy swą własną atmosferę. Częściowo wyni
ka to z odmiennych miejscowości, w któiych te 
zjazdy się odbjwają, częściowo z charakteru Ich 
uczestników. Dla sporej grupy uczestników 
ważną częścią tych spotkaiń są osobiste przyjaź
nie i okazje do ich odnowienia.

VI Zjazd w  Los Angeles, zwany gazdem mH- 
lenijnym, również miał swój własny koloryt -  
wart odtworzenia.

1. Delegacje zagraniczne. Do Los Angeles 
przybyło 5 delegacji zagranicznych: z Anglii, 
Francji, Kanady, Polski i Afiyki Południowej.

Ich obecność nadawała zjazdowi międzynarodo
wy charakter. Tym bardziej iż każdy z uczestni
ków wniósł własne doświadczenie. Delegacje 
z Kanady, Afryki Południowej i Anglii przywiozły 
ze sobą ciekawe lekcje na wideokasetach, co 
pozwoliło porównać metodykę nauczania.

Niewątpliwie, najdłuższą drogę na gazd od
była przedstawicielka oświaty polonijnej z Afiyki 
Południowej, p. Joanna Majksner-Pińska. F*rze- 
lot z Cape Town do Los Angeles (via Londyn) 
trwał 26 godzin.

2. Polonez na 75-lecie. Przenosząc atmos
ferę obchodów 75-lecia Centrali Polsldch Szkół-

Podczas bankietu zespó ł m ło d z ie żo w y  
„Krakusy" o c z a ro w a ł w id z ó w  pięknym  
w ykonan iem  ta ń có w  po lskic łi 
i meksykańskich.
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M ło d z i artyści: An ia  Liwak i Kuba Z ie lk iew iicz.

Dokształcających na VI Zjazd, nauczyciele polo
nijni z całej Ameryki upamiętnili dokonania pe- 
agogiczne tej zasłużonej organizacji. Podczas 

specjalnego bankietu podziękowania i życzenia 
sWadali: konsul Polski z Los Angeles, przedsta
wiciele rożnych środowisk i przyjaciele z Londy
nu, Chicago. Polski oraz innych ośrodków 

Szczególnie bogaty i atrakcyjny był arty- 
tyczny program bankietu. Wspaniała grupa 

polskich tancerzy z precyzją i energią z a t S

uc.e„n,ca Paderewskiego^ Vlvia.

czenie religijne z nor- ’ • doświad-
Wielka .Panorama Golgo 
r a  ostatnie dni Chrystui rtT ^
ukrzyżowania. Piękna narr ’ • Jego
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cławickiej", stanowił kontakt z pokka u 
w Kalifornii. ..Panorama Gołgoty“ znairi^
w specjalnej kaplicy, w  sąsiednich salacrm?
SCI się muzeum sztuki.

Poważny udział w ocaleniu teso r.h^ 
oraz wybudowaniu dla niego odpowiednie®^" 
mieszczenia mlal Ignacy Paderewski, wybita 
piamsta. doskonały kompozytor, premle7r«S 
po staego w Warszawie oraz promotor k u lL  
polskiej w Ameryce. ^

4, 0 ^»ia2dy na chodniku. Będąc w  Los An-
geles nie można pommąć istotnego symbolu te 
g )  miasta uwiecznionego na płytach chodnika 
H o ll^ ood  Blvd -  gwiazd z nazwiskami wybit
nych aktorek i aktorów. Ich obecność w wielu 
filmach dostarczała dużo przeżyć milionom wi
dzów na całym śwlecie. Stąpanie obecnie po 
gwiazdach Chaplina, Foli Negri, Gregory Pecka 
L. Oliviera, Johna Wayne, czy bardziej współ
czesnych aktorów -  to niezbyt przyjemne do-

VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLOrsiJMYCH

N o w o jo rc z y c y  lu b ią  się 
fo to g ra fo w a ć ! O d  le w e j: 

N .N . ,  n a u czyc ie lka  ze  
Szko ły w  V illa  Park, Soutfi 

B rooklyn ; G ra ż y n o  
M ic fia ls k a , pańs tw o  

Rudzińscy, Z o fia  Kuper, Lila 
Rusek, B o g d a n  Kuper. 

K lęczy H a lin a  M ilta k is ,

Hollywoodzkie gw iazdy na chodniku.
Krystyna W róblewska, nauczycielka z C hicago.
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SOBOTNI BANKIET

VI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONUNYCH

świadczenie. Przynajmniej dla niektó
rych.

Natomiast wielkim zawodem był 
sam Hollywood Boulevard. W  większo
ści jest on całkowicie opanowany przez 
małych sklepikarz z Trzeciego Świata -  
i wyglądem budzi uczucie zażenowania. 
Dwugodzinny spacer wśród „gwiazd" 
wystarczył na odróżnienie mitu od rze
czywistości.

5. Muzeum Getty’ego. Przyjemną 
niespodziankę sprawiła nauczycielom 
wizyta w Getty Muzeum. Wybudowany 
na wzniesieniu, z widokiem na Los Ange
les, obiekt ten należy do wybitnych 
osiągnięć współczesnej architektury 
amerykańskiej. Jego lekka, nowocze
sna struktura doskonale wykorzystuje 
światło w  komponowaniu przestrzeni.

Mimo, iż otwarto je zaledwie pięć 
lat temu, zbiory muzeum są bogate, j 
Znajdują się tu cenne dzieła sztuki 
(malarstwo, rzeźba] począws^ od śre
dniowiecza do czasów współczesnych. 
Atrakcją muzeum są ogrody harmoni
zujące z architekturą całości.

6 . Kampus UCLA. Miejscem obrad 
VI Zjazdu był piękny kampus Universi
ty of California in Ix)S Angeles, w skró
cie znany jako UCIA. Zajmuje on kUka 
hektarów. Studiuje tam ponad 40 tysię
cy studentów. Kampus robi wrażenie 
wielkiego parku.

Jego dodatkową dekoracją są liczne 
rzeźby, fontanny i bogactwo drzew. 
W chwilach przerw między zajęciami 
nauczyciele polonijni „odkrywali" pięk
ne zakątki uniwersytetu. Zaprezento
wał on atrakcyjność Kalifornii z najlep
szej strony.

7. Przewodniczący na wózku.
Jedną z niespodziewanych „atrakcji" VI 
Zjazdu był przyjazd przewodniczącego 
Komisji Oświatowej KPA dra Edmunda 
Osysko, na własnym wózku. Niestety,

M uzeum  G e ttye g o .

W  muzeum G e ttyeg o . O d  lew ej: A lina  Z dank iew icz , Urszula 
Krośniewska, Helena Z iółkow ska, M a łg o rza ta  Pawlusiew icz.

Delegatki z  N o w e g o  Jorku na tarasie muzeum G e tty 'ego . 
O d  lewej: G rażyna  M icha lska  i H a lina  M iltokis.
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Fotografu jem y się pod  pa im am i.

Posiłek p o d  chmurką.

N ie d z ie la . Po dobrym  śn iadaniu  humor dop isu je .

V,' .

K a ta rzyna  Jaczak-Butrym , N e w  Jersey.

był to wózek inwalidzki. Ciężki wypadek samocho
dowy spowodował złamanie nogi, która nie zago
iła się na czas otwarcia zjazdu.
Podczas czterecłi dni obrad wózek pomagało obsłu
giwać wielu nauczycieli z różnych środowisk. Prze
wodniczący Komisji Oświatowej miał okazję poznać 
prawdziwe uczucia wielu pedagogów. Wózek inwa
lidzki zawsze wyzwala najlepszą część osobowości 
w człowieku -  zarówno tego, kto w  nim siedzi, jak 
i tego, który go z tyłu popycha.

Dr Edmund Osysko z  żoną  H a liną  i szczudła mi. Jerzy Strumieński
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PODSUMOWANIE VI ZJAZDU

Zakończyliśmy czterodniowy maraton oś
wiaty polonijnej w Los Angeles. Wykazał on, iż 
szkolnictwo polonijne w  Ameiyce jest solidn5on 
zapleczem tożsamości dla naszej grupy. Jest to 
dzieło naszych nauczycieli, dzieło Państwa.

Dla każdego społeczeństwa i grupy etnicz
nej oświata stanowi jeden z wielkich i ważnych 
tematów. Problemy jej można zaledwie szkico
wać lecz nie rozwiązywać. Przykładem jest ostra 
debata nad oświatą ameiykańską. Staje się ona 
nawet ważnym tematem obecnej kampanii pre
zydenckiej .

Nasz czterodniowy Zjazd, dzięki Państwa 
udziałowi, dzięld doskonałej organizacji gospo
darzy, także naszkicował istotne sprawy naszej 
oświaty polonijnej. Pr^dalyby się następne 
cztery dni. Każdy Indywidualny nauczyciel, każ
dy dyrektor szkoły i każdy członek komitetu ro
dzicielskiego będzie musiał mdjwidualnie roz

wiązywać swoje problemy. Należy wierzyć, iż 
Zjazd ten nieco mu w tym pomógł.

Szósty Zjazd był przede wszystkim piękną 
manifestacją wspólnoty nauczycieli polonij
nych, wspólnej odpowiedzialności za jutro Polo
nii, W ciągu tych czterech dni dokonaliśmy 
przeglądu kilku ważnych spraw np. jak lepiej 
kierować szkołą, jak stosować atrakcyjne meto
dy nauczania i realizować polskość w nas^ch 
klasach w 2 1. wieku. Niektóre z tych spraw zo
stały odziedziczone z ubiegłego wieku, inne po
jawiły się już w nowym millenium.

To poczucie nowego kalendarza było wi
doczne podczas Zjazdu. Program Zjazdu uwz
ględnił Avięc interesy najmłodszej Polonii, cho
dzącej do naszych przedszkoli, klasy młodsze 
i starsze, jak i klasy gimnazjalne, a więc tę na
szą młodzież, która w przyszłości będzie przewo
dzić Polonii lub reprezentować Polonię w Polsce.

5H AMERICAN 
:OHGRESS 
TOffl mfm\h

G rupo  uczestników  VI Z jazdu .
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Na Szóstym Zjeżdzie pctue prawo obywatel
stwa w iiasz\'i'h szkołach zyskał internet.

Zjazd nasz wvfcizal szczególnie jedną ce
chę: dynamikę nauczycieli polonijnych, dyna
mikę w fonnulowaniu programów, dynamikę 
w poszukiwaniu nowych metod nauczania i dy
namikę w kontaktach międzyszkolnych. Ta po
stawa była widoczna także podczas warsztatów 
metodycznych, kiedy dyskutowano propozycje 
lekcji. Mieliśmy także okazję zobaczyć lekcje na 
wideokasetach z Londynu, Kanady i Afryki Po
łudniowej. Interesujące i pouczające porówna
nia. Warsztaty metodyczne stanowiły sedno na

szego gazdu.
W naszym Zjeżdzie uczestniczyła spora gru

pa nauczycieli, którzy byli obecni w Cambridge 
Springs, w Alliance College, na naszym Pierw
szym Zjeżdzie. Mogą oni dać świadectwo zmian 
i postępów w naszej oświacie. Każdy zjazd był 
kolejnym krokiem do przodu, aż przybyliśmy 
nad Pacyfik.

Dr Krystyna G qsow ska z  K rakow a 
i H a lino Osysko z  N o w e g o  Jorku.

Kalifornia otworzyła nam nowe i głębsze 
perspektywy na rozwój szkół polonijnych, na 
ich dalszy potencjał. Czteiy dni pracy potwier
dziły ten potencjał. Kalifornia także stworzy
ła atmosferę zbliżenia między szkołami 1 przy
jaźń między nauczycielami. Pedagod^ z Nowe
go Jorku, New Jersey, Chicago, Michigan, Ari
zony, Kalifornii oraz innych stanów w ciągu 
tych czterech dni zaangażowali się w  dyskusję 
nad przyszłością naszej oświaty w  nowym mil
lenium 1 nad przyszłością Polonii na swoim te
renie. Idealizm nauczycieli oraz ich oddanie słu
ży do nawiązywania zawodowych kontaktów 
i osobistych przyjaźni. Był to niepisany pro
gram VI Zjazdu.

Nasz zjazd gościł grupę przedstawicieli 
oświaty polonijnej z zagranicy z Londynu, Ka
nady, Afiyki Południowej, Paiyża oraz z Polski. 
Był to dobiy dowód współpracy. Nie tylko ser
decznie dziękujemy Państwu za przyjazd, lecz 
również za udział w  sesjach i wkład do naszej 
wspólnej pracy -  wychowania młodego pokole
nia Polonii, bez względu na miejsce zamieszka
nia.

Jestem przekonany, iż wyrażam uczucia 
wszystkich uczestników VI ^azdu, składając 
serdeczne podziękowanie organizatorom za do
skonałe przygotowanie każdej części naszego 
spotkania i naszego pobytu w  KaUfomii.

Proszę Państwa, praca nad tą wielką Impre
zą nie była jednakże anonimowa. Architektem 
tego pięknego sukcesu jest Pani Elżbieta Ru
dzińska, przy współpracy prezesa Kongresu Po
lonii Ameiykańsldej w  Południowej Kahfomli 
Pana Mieczysława Dutkowslciego. Dziękujemy 
Państwu. Dziękujemy nauczycielom ze Szkoły 
Polskiej Macierzy w  Los Angeles oraz Polskiej 
Szkoły im. Heleny Modrzejewskiej w  Yorba Lin

da.
Wracając do naszych domów i mieszkań 

będziemy długo pamiętać o gościnności Kalifor
nii. Równocześnie serdecznie dziękujemy za 
czteiy piękne dni w  KaUfomii. Było nas oko 
ło 300 osób. Nie było to więc łatwe zadanie.

Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. 
Życzę szczęśliwego powrotu do domów.

Edmund Osf sko 
Los Angeles, 29 maja 2000
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WNIOSKI I PROPOZYCJE
PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ WNIOSKÓW NA VI ZJEŻDZIE
n au czycieli po lo n ijn ych  i działaczy  ośw iatow ych
W LOS ANGELES, 26-29 MAJA 2000

w  skład Komisji weszli: Danuta Schneider, 
przewodnicząca oraz członkowie: Janina Iglel- 
ska, Halina Kosińska, Urszula Kraśniewska, 
Zbigniew Krowlcki, Halina Osysko, Waldemar 
Rakowicz, Jolanta Szulc, Franciszka Tuszyń
ska, Helena Ziółkowska, Helena Żmurklewlcz.

W  celu wzmocnienia działalności Komisji 
Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej 
należy opracować inną formę organizacyjną Ko
misji. Dla ułatwienia operatywności Komisji 
proponuje się wprowadzenie funkcji dyrektora 
wykonawczego. Zgłoszona uprzednio kandyda
tura Jolanty Szulc, byłej kierowniczki szkoły 
w Coplague, New York została pr^ 'ęta  jedno
głośnie przez głosowanie.

Aby zapewnić fundusze na działalność Ko
misji Oświatowej, proponuje się roczne składki 
szkół. Wysokość składki do ustalenia, zależnie 
od możliwości finansowych szkoły. Zapropono
wano opłaty: szkoły o Uczble do 200 uczniów 
$20.00 rocznie; szkoły od 200 do 300 uczniów 
$30.00, ltd.

Zorganizować kilkudniowe spotkanie/sjon- 
pozjum przedstawicieli głównych ośrodków 
szkół polonijnych w  celu unowocześnie
nia programów nauczania.

Wprowadzić do programów metody 
nauczania i prowadzenia zespołów ta
necznych.

Wzmocnić starania o przyznawanie 
kredytów absolwentom szkół polonij
nych za znajomość języka polskiego po 
8 latach nauki w  szkole podstawowej 
i po ukończeniu gimnagum.

P ożegna lne  z d ję c ie  w  ostatni po ranek 
VI Z ja z d u . O d  le w e j: Danuta  S c in e id e r, 

Joanna M ajksner-P ińska, H e lena  Z ió łkow ska .

Podnieść wysokość rocznej prenumeraty 
GŁOSU NAUCZYCIELA z $15.00 do $20.00 dla 
osób prywatnych; z $20.00 do $25.00 dla insty
tucji. Wniosek został przyjęty przez uczestni
ków jedno^ośnie.

Zwrócić uwagę, aby działalność szkół polo
nijnych była zgodna z prawem amerykańskim 
zarówno pod względem obowiązków jak i przy
wilejów. O He możliwe szukać pomocy prawnej 
u adwokatów rozumiejących sytuację grup et
nicznych.

Organizować obo^ wakacyjne dla młodzie
ży z Polski w  USA 1 młodzieży polonijnej w Pol
sce przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska".

Zwiększyć kontakty szkół polonijnych przez 
sieć intemetu. Przygotowywać lekcje metodycz
ne języka polskiego na intemecie.

Na miejsce następnego Zjazdu, w roku 
2002 proponowano: Columbia University w No
wym Jorku; Ośrodek Naukowy w Orchard Lake 
w Michigan; Chicago, lUlnols.

Danuta Schneider
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Jolanta Szulc.

NA FORUM OŚWIATY POLONIJNEJ
Z Jolantq Szulc o ostatnim Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w  Los Angeles 
i działalności Komisji Oświatowej Kongresu Polonii A m erykańskie j 
rozmawia Dorota Bakuła z NOWEGO DZIENNIKA w  N o w y m  Jorku

skie Forum zorganizowało VI Zjazd Nauczycieli 
Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Los 
Angeles.

W  Stanach Zjednoczonych działa około 140 
szkół w  różnych stanach np. w  Arkansas, na 
Floiydzie, w  Oregonie, Arizonie czy w  Newadzie. 
Większość z nich jest w  ścisłym kontakcie z Ko
misją Oświatową.

-  Gdzie znajduje się siedziba Komisji 
Ośv7iatowej i na czym głównie polega jej 
działalność?

-  Komisja Oświatowa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej ma siedzibę w  Nowjtu Jorku, 
a prezesuje jej od 15 lat dr Edmund Osysko. 
Organizacja ta jest motorem działań w  oświacie 
polonijnej, między imijTni Inicjatorem wszyst
kich dotychczasowych zjazdów. Poza tym jest 
łącznikiem pomiędzy szkolnictwem polonijnym 
a stanowym, jeśU chodzi o egzamin „Regents" 
z języka polskiego. Dążymy do tego, aby dzieci 
ze szkół polonijnych mogły zdawać język polski 
na egzaminie i otrzymywać w  swojej średniej 
szkole kredyty, które z kolei mogą być pomocne 
przy kontynuacji nauki na wyższej uczelni. 
Jeszcze do niedawna sprawa załatwienia „Po
lish Regents" była bardzo prosta. Niestety, w ro
ku szkolnym 1998/99, Departament Edukacji 
(Board o f Education) w  Nowym Jorku wstr^- 
mał egzaminy dla sześciu mniejszości narodo
wych, w  tym dla polskiej grupy etnicznej. Dzię
ki interwencji Komisji Oświatowej Kongresu Po
lonii Amerykańskiej ze stanu Nowy Jork, Board 
of Education w  Albany (z poparciem Uniwersy
tetu Columbia oraz Centrali Polskich Szkół Do
kształcających) uzyskaliśmy pozwolenie na 
przygotowalnie tego egzaminu, łctóiy następnie 
został zaakceptowany przez nowojorski Depar
tament Edukacji i rozesłany do lokalnych szkół 
średnich. Dzięki temu zainteresowana młodzież 
mogła zdawać „Polish Regents" i uzyskać cenne 
k red j^ . Sprawa załatwienia „Polish Regents

-  Uczestniczy Pani w VI Zjeździe Nauczy
cieli Polonijnych i Komitetów Rodziciel
skich z ramienia Komisji Oświatowej Kon
gresu Polonii Amerykańskiej. Czym zajmuje 
się ta instytucja?

-  Kongres Polonii Amerykańskiej -  The Po
lish American Congress -  jest organizacją re
prezentującą około 10 rrrilionów Amerykanów 
polskiego pochodzenia lub z polskimi korzenia
mi. Zrzesza różne organizacje edukac}^ńe, reli
gijne, kiolturowe, biznesowe, poUtyczne, socjalne, 
jak również indywidualnych członków. Wszyst
kich, którzy reprezentują dziedzictwo polskie na 
terenie każdego stanu i danej społeczności 
w Stanach Zjednoczonych. Informacje na temat 
Kongresu można znaleźć pod adresem interne
towym WWW. polamcon. org.

Komisja Oświatowa natomiast koordynuje 
oświatę polonijną w całej Ameryce. Skupia czte
ry najsilniejsze ośrodki: Centralę Polskich Szkół 
Dokształcających w Nowym Jorku z prezesem 
Janem Wożniakiem na czele i wiceprezeską Ja
niną Igielską; Zrzeszenie Nauczycieli Polskich 
w CMcago z prezesem Januszem Boksą; Ośro
dek Szkolnictwa Polskiego w Detroit, który pro- 
wadzi Hekna Zmurkiewicz oraz Forum Nauczy- 
crelr Polslach Zachodniego Wybrzeża pod opie
ką Elzbrety Rudzińskiej. To właśnie kalifomii- 
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w tym roku wygląda tak samo. Komisja Oświa
towa opracowała egzamin, który honorowany 
jest przez szkoły publiczne i prywatne. Dyrekto
rzy szkół polonijnych, którzy chcieliby, aby ich 
uczniowie zdawali ten egzamin, powinni skon
taktować się z Komisją Oświatową i podać ad
res szkoły amerykańskiej. Zostaną do niej wte
dy wysłane informacje o egzaminie. Natomiast 
zainteresowany uczeń musi się zgłosić do wy
działu języków obcych (Foreign Language De
partment) w  swojej szkole średniej (w lutym lub 
w marcu) z prośbą o możliwość przystąpienia 
do tego egzaminu. Foreign Language Depart
ment informuje Board o f Education o liczbie 
uczniów przystępujących do „Polish Regents" 
i już egzamin może się odbyć. Zawsze jest orga
nizowany w  szkole, do której uczeń uczęszcza, 
1 w tym samjTTi czasie, kiedy przeprowadzane 
są inne egzaminy „Regents". Wjmiki egzaminów 
zostają w  szkołach amerykańskich. Informacje 
te dotyczą stanu Nowy Jork. Pozostałe stany 
mogą mieć inne procedury załatwienia egzami
nu z języka polsłdego.

-  Pod jakim hasłem odbył się ostatni 
Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Los Ange
les?

-  Nadaliśmy mu miano Zjazdu Milenijnego 
z racji czasu, w  którym się odbywał. Ze względu 
na nową erę ważne było zaprezentowanie moż
liwości, jakie daje internet w  nawiązaniu szero
kiego kontaiktu pom ięd^ nauczycielami polo
nijnymi rozrzucon3Tni po całych Stanach Zjed
noczonych i po całym świecie. Drugą ważną 
sprawą były egzaminy „PoHsh Regents". Dzieli
liśmy się uwagami i propozycjami oraz debato
waliśmy nad utworzeniem planu działania 
w celu uzyskania od wydziału edukacji ogólne
go prawa do zdawania języka polskiego przez 
uczniów.

W  VI Zjeździe uczestnic^ło około 300 osób, 
to dość duża grupa. Przyjechali nauczyciele 
i działacze oświatowi z całej Ameryki. Poza tym 
byli przedstawiciele Polski -  prof. Jan Mazur 
z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w  Lu
blinie i dr Joanna Wójtowicz z Polonijnego Cen
trum Nauczycielskiego w  Lublinie. Nie zabra
kło prezeski Polskiej Macierzy Szkolnej z AngHi 
Aleksandry Podhorodeckiej ani prezeski Związ

ku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Jolan
ty Kuśmider.

Zjazdy nauczycieli polonijnych są bardzo 
potrzebne. Szkolnictwo polonijne w Ameryce 
przeżywa prawdziwy rozkwit. Przy tak wielkiej 
polskiej emigracji istnieje również duża potrze
ba podtrzymywania w najmłodszych pokole
niach polskich tradycji i kultury. Rodzice rozu
mieją, że posyłanie dzieci do szkoły daje efekt 
nie tylko w postaci uzyskanej wiedzy i znajomo
ści języka polskiego. Integruje również polską 
społeczność w danym środowisku. Kongres Po
lonii Amerykańskiej i podlece mu organizacje 
jednoczą środowisko nauczycieli polonijnych. 
Zjazdy są konieczne do wymiany doświadczeń, 
metodologii używanej w różnych szkołach, 
omówienia problemów, a co za tym idzie -  do 
podjęcia próby ich rozwiązania. Nauczyciele wi
dzą, że nie są odosobnieni w działaniu.

-  Jest Pani bardzo aktywna na forum po
lonijnej oświaty. Podczas tegorocznego zjaz
du została Pani uhonorowana fimkcją dyrek
tora wykonawczego Komisji Oświatowej.

-  Z oświatą polonijną jestem związana od 
10 lat. Przez cztery lata pracowałam jako na
uczycielka ję^k a  polskiego i geografii w Polskiej 
Szkole w Copiague. Przez następne pięć lat by
łam dyrektorką tej szkoły pracując nadal jako 
nauczycielka. Ciągle narastające obowiązki -  
związane zarówno z polską szkołą, jak i z Komi
sją Oświatową -  zaczęły kolidować z moją pra
cą zawodową. Decyzja o odejściu ze szkoły nie 
była łatwa, ale korrieczna. Pracę na rzecz szkół 
polonijnych kontynuuję jednak w  ramach Ko
misji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykań
skiej. Brałam aktywny udział w pr^gotowa- 
niach do obydwu minionych zjazdów -  w  No
wym Jorku i teraz w Los Angeles. Na ostatni 
zjazd udało mi się opracować informator „Kie
rując szkołą polonijną w  Ameryce", wydany 
przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii 
Amerykańskiej w Nowym Jorku. Głównym jego 
celem jest ułatwienie pracy dyrektorom w  pro
wadzeniu szkół polonijnych.

-  Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dorota Bakuła
NOWY DZIENNIK, 3-4 Upca 2000
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NAUCZYCIELE NAD PACYFIKIEM

VI Milenijny Zjazd Nauczycieli Polonijnych 
i Komitetów Rodzicielskich odbył się -  po raz 
pierwszy -  na zachodnim wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych, w Los Angeles, Mieście Anio
łów, w słonecznej Kalifornii. Zjazd odbył się pod 
koniec maja podczas Memorial Day Weekend, 
kiedy Amerykanie czczą pamięć poległych 
i miejsca pracy zamykają się na długi weekend. 
Umożliwia to zainteresowanym uczestnictwo 
w Zjeździe, którego głównjTn zadaniem jest 
udzielanie nauczycielom pomocy dydaktycznej 
w formie warsztatów pracy. Organizatorami 
Zjazdu było Forum Nauczycieli Polonijnych Za
chodniego Wybrzeża z pandą Elżbietą Rudziń
ską na czele oraz Komisja Oświatowa Kongresu 
Polonii Amerykańskiej z panem Edmundem 
Osysko na czele.

Komisja Oświatowa urządza podobne kon
ferencje zwykle co dwa lata, aby ułatwić na
uczycielom kontakt pomiędzy szkołami oraz 
omówić z nimi najistotniejsze problemy, szuka
jąc praktycznych i realistycznych rozwiązali.

Pierwszy Zjazd Nauczycieli Polonijnych 
w Ameryce odbył się w Alliance College w Pen
sylwanii dokładnie 15 lat temu. Oświata polo
nijna przezywała wtedy wspaniały renesans 
i zainteresowanie polską szkołą oraz założenia
mi, celami i metodami pracy było bardzo duże. 
Wybór Papieża Polaka oraz stan wojenny i ma
sowa emigracja Solidarnościowa wpłynęły bar
dzo dodatnio na rozwój oświaty. Miałam wtedy 
zaszczyt uczestniczyć w tym pienvszym zjeź
dzie. Panowała na nim radosna atmosfera eufo- 
nr r optymizmu. Na terenie Stanów Zjednoczo
nych było wtedy sześćdziesiąt parę szkół polo
nijnych, a ilość ich dosłownie rosła z roku na 
rok. Przybywało dzieci i wzrastało zapotrzebo- 
warue na wykwalifikowanych nauczycieli, odpo- 
wiedme podręczniki oraz sprawnie funkcjonu
jące komitety rodzicielskie, zapewniające szko
łom byt materialny. Zjazd w  Alliance CoUege był 
p i e r w s ^  krokiem w kierunku zespolenia 
wszystkrch wysiłków na tym polu.

Aleksandra
Podhorodecb
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Od tamtego pierwsze
go, historycznego Zjazdu, 
wiele się zmieniło. Obecnie 
w Ameryce jest ponad 140 
szkół polonijnych, pobiera 
w nich naukę tysiące dzie
ci i młodzieży, a uczą setki nauczycieli. Wpraw
dzie polityka oświatowa różni się w  poszczegól
nych stanach i polskie szkoły zmuszone są wy
pracowywać różne metody pracy i działania, 
niemniej łączy ich troska o dobro 1 przyszłość 
polskiego dziecka wyrastającego poza granica
mi kraju, a jednak świadomego swoich korzeni 
i łączności z Polską.

Kolejne Zjazdy Nauczycieli -  w  Pensylwanii, 
w  Waszyngtonie, Nowym Jorku, Cłilcago no 
i teraz w  Los Angeles -  gromadziły bardzo Ucz- 
ną grupę nauczycieli. Przyjeżdżają mimo obcią
żenia finansowego, aby spotkać się z innymi pe
dagogami, nacieszyć się radosną atmosferą 
zjazdu i otrzymać konkretną pomoc dydaktycz
ną, a organizatorzy starają się ws^stkle te po
trzeby zaspokoić.

Obecny Zjazd zgromadził blisko 300 
uczestników z całej Ameryki i nie tylko, bo byli 
również przedstawiciele Polski, Francji, Kana
dy, Południowej Afryki i Anglii. Uczestników za
kwaterowano w  eleganckim hotelu Four Points 
Sheraton bardzo blisko lotniska w  Los Angeles, 
gdzie dzięki dużej liczbie uczestników otrzyma
no korzystne warunki. Obrady odbjwały się na 
terenie University o f California in Los Angeles 
(UCLA), gdzie mieliśmy do dyspozycji obszerną 
salę wykładową, w  której odbyło się uroczyste 
otwarcie, zamknięcie oraz zebrania plenarne. 
Poza tym mieliśmy do użytku dużą Uość sal wy
kładowych wyposażonych w  magnetowidy 
i rzutniki, gdzie odb3w a ły  się sesje robocze. 
Mieliśmy również do dyspozycji „pienie area“ na 
terenie kampusu uniwersyteckiego, gdzie mała, 
ale ogromnie ofiarna grupa osób prowadzi
ła kuchnię połową. Tam otrzymywaliśmy posił- 
łd. Piękna -  upalna wprost -  pogoda utrzymy-
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C z e k a ją c  na w y k ła d .
O d  le w e j; H e lena  

Z m u rk ie w icz  z  D etro it, 
H a lin a  Jab łońska  

i M a łg o rz a ta  Kusiak 
z  C łiic a g o , B a rb a ra  

Raineri z  F lorydy.

wała się podczas całego zjazdu i mogliśmy -  po 
zajęciach -  korzystać z hotelowej pływalni.

Urzekła mnie roślinność KaUfomii, bajecz
nie kolorowa i egzotyczna oraz zaskoczył wyraź
ny wpływ hiszpański w  architekturze 1 codzien
nym języku. Portorykańczycy i Meksykanie 
tworzą wysoki procent ludności Los Angeles. To 
oni obsługują hotele, liczne restauracje 1 bary 
szybkiej obsługi, i nie zawsze można się z nimi 
dogadać, bo ich znajomość języka angielskiego 
jest raczej ograniczona. Za to są mlU, uprzejmi 
i zawsze uśmiechnięci!

Tegoroczny zjazd był podzielony na t r ^  od
rębne części: w  części pierwszej były sesje ple
narne, gdzie były uroczyste powitania, w  tym 
i moje krótkie wystąpienie na temat działalno
ści Polskiej Macierzy Szkolnej i Polskich Szkół- 
Przedmiotów Ojczystych na terenie Wielkiej 
Brytanii -  podziękowania, pożegnania oraz parę 
zasadniczych wykładów, przeznaczonych dla 
wszystkich uczestników.

Referaty wygłosili: dr Edmxmd Osysko: 
„Oświata polonijna w  now)mi milenium**; profe
sor Jan Mazur z Uniwersytetu Marii Curie-Skło- 
dowsklej w  Lublinie: „Znaczenie 1 rola języka 
polskiego we współczesnym świecie**; dr Joanna 
Wojtowicz z Polonijnego Centrum Nauczyciel
skiego w  LubUnie: „Kształcenie nauczycieli po
lonijnych**; profesor Paul KrioU z Uniwersytetu 
Stanowego Południowej Kalifornii: „Gniezno 
1000 -  the PoHtical Meeting**. Wszystkie te wy

stąpienia były ciekawe, rzeczowe i nadały wyso
ki ton intelektualny dalszym poczynaniom. Tę 
pierwszą plenarną sesję zakończył pan Krzysz
tof liasprzyk, Konsul Generalny Polskiej Rze
czypospolitej Polskiej w Los Angeles, który wrę
czył odznaczenia Ministerstwa Edukacji Naro
dowej dwom zasłużonjmi działaczkom, paniom 
Elżbiecie Rudzińskiej i Halinie Kosińskiej.

W  końcowej sesji plenarnej na zakończenie 
Zjazdu poza podziękowaniami i wnioskami były 
cztery wystąpienia: Halina Osysko: „Między ko
relacją a integracją -  proporcje metodyczne**; 
Helena Ziółkowska: „15 lat Głosu Nauczyciela**; 
Wanda Mandecka: „Kształcenie młodzieży 
w szkołach polonijnych w kontekście integracji 
Polski z Europą i krajowej reformy oświaty**; 
Krystyna Sadowska: „Oświata polonijna w Pa
ryżu**.

Drugą zasadniczą częścią Zjazdu były sesje 
robocze, które wypełniły nam doszczętnie całą 
sobotę, a oparte były na filmach z pokazowych 
lekcji z całego kontynentu amerykańskiego. 
Lekcje były świetnie opracowane, najczęściej 
z gotow3rmi konspektami 1 po każdym wystąpie
niu była dyskusja na temat danej lekcji. W  tym 
samym czasie odbjwało się sześć sesji dla róż
nych grup wiekowych. W  ciągu całego dnia na
uczyciele uczestniczył i w 6-8 lekcjach. Wracali 
więc do domu z ogromnie wzbogaconym do
świadczeniem i praktycznymi wskazówkami. 
Nauczyciele mogU, podczas tego dnia, albo sta-
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le siedzieć w jednej sali albo zmieniać pokoje za
leżnie od zainteresowania. Osobne zajęcia były 
dla kiełkowników szkól i członków komitetów ro
dzicielskich. gdzie przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i „Wspólnoty Polskiej za
bierali głos informując zebranych o możliwo
ściach konkretnej współpracy z Polską.

Trzecią częścią Zjazdu była strona rozryw
kowa, nie można bowiem zgromadzić około 300 
osób i nie zapewnić im jakiegoś urozmaicenia! 
Posiłki odbywały się na świeżym powietrzu na 
tle pięknej kalifornijskiej przyrody -  cudownie 
kwitnące na niebiesko drzewa wzbudzały szcze
gólny zachwyt. Przy posiłkach tych było zawsze 
trochę czasu na towarzyskie spotkania, odno
wienie starych znajomości i komentarze na te
mat Zjazdu.

W sobotę wieczorem był wspaniały, egzo
tyczny bankiet -  z udziałem śmietanki polonij
nej z Los Angeles -  zorganizowany z okazji 75- 
lecia Centrali Polskich Szkół Dokształcających. 
Podczas bankietu pan Jan Woźniak oraz pani 
Janina Igielska przyjmowali życzenia od zapro
szonych gości oraz wszystkich nauczycieli ze
branych na sali. Panie Elżbieta Rudzińska 
i Małgorzata Stabrowska przygotowały piękny 
program artystyczny. Wystąpił zespół młodzie
żowy „Krakus", który nie tylko zaprezentował 
trzy polskie tańce ludowe; poloneza, mazura 
i krakowiaka, ale również dwa egzotyczne tańce 
meksykańskie, co napeAvno było nowością 
w  programach artystycznych polskich zespołów 
tanecznych. Pani Elżbieta Ordon grała utwoiy 
Chopina, Elżbieta Bajon zaśpiewała dwie arie 
operowe, a Ania Llwak i Kuba Zielklewicz od
czytali kilka listów pisanych przez Helenę Mo
drzejewską i Henryka Sienkiewicza, którzy byli 
mocno związani z KaUfomlą.

W  niedzielę polska parafia Matki Boskiej 
Jasnogórskiej w  Los Angeles zaprosiła uczestni
ków na mszę św. a potem na śniadanie w sali 
parafialnej. Parafia ma piękny, obszerny kościół 
i piękny ogród. Następnie autobusy zabrały 
uczestników do słynnego Getty Museum poło
żonego na wzgórzu z cudownym widokiem na 
miasto oraz do Memoriał Park, gdzie jest pano
rama Jana Styki „Ukrzyżowanie". Zakończono 
tę wycieczkę przejażdżką po mieście. Oczywl-
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ście nie obeszło się bez ukłonu pod adresem 
Hollywood!

W ogólnej ocenie Zjazdu kilka spraw wysu
wa się na pierwszy plan. Nowoczesna technolo
gia coraz bardziej wchodzi na podwórko oświa
ty polonijnej w  Ameiyce. Już niedługo nauczy
ciele polonijni będą mogli ściągnąć z intemetu 
konspekty lekcyjne przygotowane przez na
uczycieli w  różnych szkołach posiadających 
„web page“.

„Głos Nauczyciela" odgiywa coraz ważniej
szą rolę w  amerykańskiej oświacie polonijnej. 
Każdy numer zawiera tak ogromnie bogaty ma
teriał lekcyjny, że cały komplet numerów powi
nien figurować w  biblioteczce nauczycieli szkół 
sobotnich. Pani Ziółkowska, która od początku 
redaguje czasopismo, wkłada w  pracę redakcyj
ną ogromnie dużo wysiłku. Zbiera materiały, 
nawiązuje kontakty ze szkołami, koresponduje 
z Polską i stale kołata o wsparcie finansowe. Pi
smo utrzymuje się dzięki ogłoszeniom, ale po
winno ich być jeszcze więcej, aby nie martwić 
się o pieniądze na następny numer!

Zjazdy Nauczycielskie mają również ogrom
ną wartość towarzysko-społeczną. Pozwalają 
nauczycielom spotkać się ponownie, spędzić ra
zem miłe chwUe, przedyskutować problemy, po
dzielić się doświadczeniami 1 naładować baterie 
do następnego zjazdu! Organizatorom tegorocz
nej imprezy należą się serdeczne podziękowania 
za umożliwienie nam spotkania. Bez ich wysił
ku, poświęcenia 1 dobrej woli Impreza na taką 
skalę byłaby zupełnie niemożliwa.

Serdeczne Bóg zapłać!
Na marginesie muszę dodać, że mnie osobi

ście spotkała dodatkowa przyj enmość, gdyż 
prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Połu
dniowej Kalifornii Mieczysław Dutkowski „po
rwał" kilku z zaproszonych gości, aby ich wy
wieźć poza Los Angeles i pokazać im swój pięk
ny i bardzo gościnny dom „Ostoja“ oraz rezer
wat indiański, San Andreas Canyon i słynne 
Palm Springs. Ukrop był niesamowity, ale wy
cieczka wyjątkowo ciekawa.

Aleksandra Podhorodecka
Prezeska Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Londynie w Anglii, Czerwiec 2000

VI ZJAZD NAUC2CYCIELI POLONIJNYCH

O d p o c z y n e k  i o k a z ja  d o  ro z m o w y . O d  le w e j: N .N . ,  
M a ria n n a  C h rz a n o w s k a  (W ie s ia )  z e  S zko ły  Pułaskiego 
w  Passaic, NJ; stoi A lic ja  Jachna  ze  S zko ły  M ic k ie w ic z a  
w  Passaic, NJ; z  tyłu -  M ic h a ł S chne ide r i Danuta 
C za jka  z  C h ic a g o .

Robocza sesja. O d  lew ej: M arze n a  Regucka, dyrektorka 
Szko ły im. W n ie b o w z ię c ia  N a jśw ię tsze j M a r ii Panny 

w  C o p ia g u e , N Y , o ra z  Bożena M yszczynski, nauczycie lka 
te jże  szkoły i autorka konspektu lekcji „M y  i nosze korzenie".

Przerwa m iędzy za jęc iam i.
O d  lew ej: Krystyna W ró b lew ska , M ic h a ł 
W ró b lew sk i, A leksandra Podhorodecka.
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TAM NAS JESZCZE NIE BYŁOl

Począwszy od pierwszego ogólno-amery- 
kańskiego spotkania nauczycieli polonijnych 
i działaczy oświatowych w 1985 roku zjazdy na
uczycielskie w Stanach Zjednoczonych odbywa
ją się w „Memoriał Day Weekend** czyli w  ostat
ni piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek maja, 
za każdjTn razem w innym miejscu. Z jedn3rm 
jednakże wyjątkiem: pierwszy i drugi gazd 
miał miejsce w Kolegium Związkowym w Cam
bridge Springs w Pensylwanii: trzeci w Wa
szyngtonie, czwarty w Mundelein koło Chicago, 
piąty w  Nowym Jorku, a obecny szósty w  Los 
Angeles, w Kalifornii.

W tym roku Zjazd miał miejsce od 26 do 29 
maja i jego oficjalna nazwa brzmiała: „VI Mile
nijny Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów 
Rodzicielskich**. Głównym organizatorem Zjaz
du była bardzo młoda, bo istniejąca dopiero od 
jesieni 1998 roku, organizacja nauczycielska -  
Forum Nauczycieli Polonijnych na Zachodnim 
Wybrzeżu, któremu przewodzi Elżbieta Rudziń
ska, równocześnie kierowniczka Polskiej Szkoły 
im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda w  Ka
lifornii. W  pracach przygotowawczych brały 
udział: Komisja Oświatowa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, Kongres Polonii Ameiykańskiej 
Południowej Kalifornii (prezes Mieczysław Dut- 
kowski) oraz polskie szkoły w Yorba Linda i Los 
Angeles.

Kwatery uczestników znajdowały się w ho
telu „Four Points Sheraton** blisko lotniska, 
a wszystkie obrady odbywały się na terenie Uni
versity of California Los Angeles, w  skrócie 
UCLA. Przejazdy autobusami z hotelu na uni
wersytet dawały szansę do nawiązywania no
wych znajomości, odświeżania starych przyjaź
ni, wymiany poglądów na różne tematy i podzi
wiania kalifornijskiej przyrody.

W  VI Zjeżdzie wzięło udział 256 osób, w tym 
241 nauczycieli reprezentujących 52 szkoły 
w 12 stanach. Zjazd zaszczycili swym udziałem 
goście zagraniczni: trzyosobowa delegacja 
Związku Nauczycielstwa Polsldego w  Kanadzie 
-  prezeska Jolanta Kuśmider, wiceprezeska 
Maria Walicka i sel^retarka generalna Bożena 
Ulatowska; prezeska Macierzy Polskiej w  Anghi 
Aleksandra Podhorodecka; Krystyna Sadowska 
z Polskiej Misji Katolickiej we Francji; Joanna 
Majksner-Pińska Iderowniczka polskiej szkoły 
w  Cape Town w  Południowej Afryce; trzy osoby 
z Polsló -  dr Krystyna Gąsowska ze Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska** Oddział Kraków; dr 
Joanna Wójtowicz z Polonijnego Centrum Na
uczycielskiego w  LubUnie oraz prof, dr hab. Jan 
Mazur z Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie i równocześnie reprezentant „Wspól
noty**.

G ru p a  ucze s tn iczek  VI Z jazdu  
z  C n ic a g o , Po le w e j, 
n a jw y ż s z a , Joanna  
M a jksner-P ińska  z  C a p e  
T ow n  w  P o łu d n io w e j A fryce.

VI ZJAZD NAUCJnrCIELI POLONUNYCH

Zjazd rozpoczął się w  piątek o 2:00 po po
łudniu w  auli uniwersytecldej Dickson Art 
Center Auditorium wprowadzeniem flagi pol
skiej i amerykańskiej oraz odśpiewaniem hjrm- 
nów narodowych. W  imieniu organizatorów ze
branych przywitała Elżbieta Rudzińska i Mie
czysław Dutkowsld prezes Kongresu Polonii 
Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Inwoka
cję wygłosił ks. Edward Mroczyński proboszcz 
parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w  Los An
geles. Pozdrowienia i je ż e n ia  pomyślnych ob
rad złożyli: Krzysztof Kasprzyk konsul general
ny PR w  Los Angeles, goście zagraniczni, Jan 
Woźniak prezes Centrali Polskich Szkół Do
kształcających z Nowego Jorku oraz Helena 
Ziółkowska ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich 
w Chicago.

Odczytano listy z życzeniami pomyślnych 
obrad od arcybiskupa Szczepana Wesołego, 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego ze Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska**, Mirosława Handke 
i Elżbiety Bober z Ministerstwa Edukacji Naro
dowej, Bronisława Geremka ministra Spraw 
Zagranicznych, prof. Jana Micgiela z Colimibia 
University w  Nowym Jorku oraz o. Michała Zem- 
brzusklego kapelana Komisji Oświatowej Kon
gresu Polonii Amerykańskiej.

W  swoim liście oprócz życzeń o. Michał zło
żył rezygnację z funkcji kapelana powołując się 
na zaawansowany wiek i stan zdrowia. O. Zem- 
brzuski był naszym kapelanem od 1985 roku, 
brał czynny udział w  pięciu gazdach, towarzy
szył pracy nauc^cieU modlitwą, mądrymi rada
mi, był zawsze uśmiechnięty i pełen humoru. 
Będzie nam go bardzo brakowało na naszych 
spotkaniach.

Następnie zebrani wysłuchali referatów: dr 
Edmund Osysko mówił o oświacie polonijnej 
w nowym milenium; prof. Paul KnoU z Uniwer
sytetu Stanowego Południowej Kalifomli o zna
czeniu polityczn5TTr wizyty Ottona II w  Gnieźme 
w 1000 roku; prof. Jan Mazur o znaczeniu i ro
li języka polskiego we współczesnjnii świecie; dr 
Joanna Wójtowicz o kształceniu nauczycieli po
lonijnych w  Polonijnym Centrum Nauczyciel
skim w Lublinie.

Popołudniowa sesja zcikończyła się miłym 
akcentem: konsul K r^szto f Kasprzyk wręczył

odznaczenia Komisji Edukacji Narodowej pa
niom Elżbiecie Rudzińskiej i Halinie Kosińskiej 
kierowniczce Polskiej Szkoły im. Mikołaja Ko
pernika w Phoenix, w Arizonie.

Po wspólnej kolacji na świeżym powietrzu, 
w  parku otaczającym budynki uniwersyteckie, 
autobusy zawiozły nas na zasłużony wypoczy
nek do hotelu.

Sobota była dniem intensywnej pracy: od
jazd z hotelu o 7:45 rano, o 8:30 śniadanie pod 
drzewami na świeżym powietrzu, o 9:00 sesja 
ogólna w uniwersyteckiej auli, warsztaty meto
dyczne od 10:00 rano do 6:00 po południu z go
dzinną przerwą na posiłek, powrót do hotelu 
około 7:00 wieczorem.

Podczas ogólnej sesji Jolanta Szulc wykosi
ła referat o roli intemetu w oświacie polonijnej, 
a o pracy Polskiej Macierzy Szkolnej w Los An
geles barwnie opowiedziała Jadwiga Narębska, 
długoletnia nauczycielka tej szkoły.

Zaplanowano 35 warsztatów metodycznych 
podzielonych na następujące grupy: klasy 
przedszkolne, klasy 1-IV, dwie grupy dla klas V- 
-VIII, klasy gimna^alne.

Specjalna sesja poświęcona była sprawom 
administracyjnym: zakładaniu i organizowaniu 
szkół, opracowywaniu statutu szkoły i regula
minu rady pedagogicznej, sposobom zdobywa
nia funduszy na prowadzenie szkoły, relacjom 
między nauczycielami a rodzicami, podziałowi 
pracy między kierownictwem szkoły a komite
tem rodzicielskim. Wzięli w  niej udział gównie 
kierownicy szkół i przedstawiciele komitetów 
rodzicielskich.

W  poszczególnych grupach uczestnicy oglą
dali lekcje nagrane na wldeokasetach, dyskuto
wali nad ich przebiegiem, porównywali metody 
nauczania, omawiali zalety i wady podręczni
ków wydawanych w Polsce, podkreślali potrze
bę przygotowania podręczników dostosowanych 
do warunków amerykańskich opracowanych 
pi^ez nauczycieli z tutejszą praktyką pedago
giczną, rozważali możliwości zdobywania fun
duszy na opłacenie kosztów przygotowania 
i druku podręczników. Odbyła się rówmeż 
praktyczna lekcja poświęcona zastosowaniu in
temetu w poszukiwaniu Awiadomości na polskie
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i polonijne tematy prowadzona przez Jolantę 
Szulc i Waldemara Rakowicza.

O godzinie 8:00 wieczór rozpoczął się uro
czysty bankiet będący uhonorowaniem 75 lat 
istnienia Centrali Polskich Szkół Dokształcają
cych w Ameryce. Posypały się gratulacje, wspo
mnienia, podziękowania i życzenia dalszych 
sukcesów. Gospodarze przygotowali piękny 
program artystyczny: młodzieżowa grupa ta
neczna „Krakusy" wystąpiła z posuwistym polo
nezem, siarczystym mazurem i pokazem gorą
cych meksykańsłdch tańców; Elżbieta Bajon 
wykonała wiązankę pieśni polskich: Elżbieta 
Ordon zagrała utwory Chopina: para absolwen
tów -  Ania Liwak i Kuba Ziełkiewicz -  recytowa
ła wyjątld z listów Heleny Modrzejewskiej i Hen
ryka Sienkiewicza.

Banldet zakończył się tańcami przy muzyce 
z taśmy.

Niedziela została przeznaczona na odpoczy
nek i zwiedzanie Miasta Aniołów. Dzień rozpo
czął się uroczystą mszą świętą w kościele Mat
ki Boskiej Jasnogórskiej w Ix)S Angeles, którą 
odprawił ks. Edward Mroczyńsłci oraz śniada
niem w sali parafialnej. Kwitnące krzewy 1 kwia
ty w ogrodzie otaczającym salę parafialną 1 ple
banię stanowiły przepiękne tło do pamiątko
wych zdjęć. Następnie autobusy wyruszyły do 
Forest I^awn Memoriał Park, gdzie obejrzeliśmy 
słynną panoramę Jana Styki „Ularzyżowanie“ 
1 „Zmartwychwstanie**. Tutaj wycieczka się roz
dzieliła: czteiy autobusy ruszyły na zwiedzanie 
najciekawszych dzielnic Los Angeles, a jeden 
autobus słderował się do Getty Center, olbrzy
miego kompleksu muzealnego wybudowanego 
na szczycie góry z przepięłmym wldołdem na 
miasto 1 okolice.

Po upalnym dniu nadszedł ostatni wieczór 
VI Zjazdu. Niektórzy wybierają się jeszcze na 
zwiedzanie miasta nocą, większość gromadzi się 
w lobby hotelu i w restauracji. Toczą się ożywio
ne rozmowy, wymiana adresów i telefonów, 
sprawdzanie czasu odlotów w następny dzień.

Poniedziałek -  29 maja, ostatni dzień VI 
Zjazdu, ly iko  część uczestników wybiera się na 
ostatnią ogókią sesję. Wczesne godziny odlotu 
samolotów są głównym powodem pozostania 
w hotelu. Przed odjazdem autobusów na uni-
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Ks. E dw ard  M roczyńsk i, 
p ro b o szcz  p a ra fii M a tk i 

Boskiej Jasnogórskie j k .  
w  Los A nge les. ^

wersytet jeszcze zdjęcia, uśclsłd, serdeczne po
żegnania. Nareszcie wyjeżdżamy. Jeszcze jedno 
śniadanie pod chmurką w  parku otaczającym 
uniwersytet i ostatnia sesja pod przewodnic
twem Heleny Żmurłdewlcz z Detroit rozpoczyna 
się o 9:00 rano.

Halina Osysko przedstawia referat „Między 
korelacją 1 integracją -  propozycje metodyczne**; 
Helena Ziółkowska mówi o 15 latach GŁOSU 
NAUCZYCIELA; Krystyna Sadowska o szkolnic
twie polonijnym we Francji; Wanda Mandecka 
o koncepcji kształcenia młodzieży polonijnej 
w  kontekście krajowej reformy oświaty oraz 
wchodzenia Polski w  struktury europejskie, Da
nuta Schneider, przewodnicząca Komisji Propo- 
zycjl 1 Wniosków przedstawia zebrane wnlosłd.^^^ 
Przewodniczący Komisji Oświatowej dr Ed
mund Osysko podsumowuje osiągnięcia Zjaz
du. Elżbieta Rudzińska przedstawia p. Romę 
King, Polkę, pracowniczkę UCLA, dzlęld której 
udostępniono nam sale uniwersyteclde. Elżble- : 
ta Rudzińska i Mieczysław Dutkowski dziękują 
wszystłdm za przybycie do Los Angeles i życzą ■ 
wszystldm szczęśliwej podróży.

Koniec obrad. Zwijamy dekoracje, opusz
czamy aulę. Pożegnalny posiłek pod drzewami, 
rozmowy, uściski. Tak trudno się rozstać. Po 
idiku dniach spędzonych razem dopiero teraz 
chciałoby się porozmawiać o wielu sprawach, 
zachować w pamięci twarze przyjaciół, Ich gło
sy, śmiech, bo nigdy nie wiadomo, czy kiedykol
wiek spotkamy się w  tym samym gronie.

Helena Ziółkowska
Czerwiec 2000
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ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

G rupa n auczyc ie li ze  szko ły  T. Kościuszki w  C h ic a g o . 
Dyrektorka S zko ły  U rszula K raśn iew ska w  ciem nych 
okularach, z  p ra w e j p a ń s tw o  P a w lu s ie w iczo w ie .

Uczestników żegna Elżbieta Rudzińska,

Romo King -  p ra c o w n ic z k a  Uniw ersytetu.

Redaktorki „G łosu N auczyc ie la " 
czeka ją  na lotnisku na samolot d o  C h icago .

JUŻ PO ZJEŹDZIE! 
DO ZOBACZENIA 
ZA DWA LATA!

Danuta S chne ide r z  C h ic a g o  i H e lena  Ż m urk iew icz  
z Detroit p o d c z a s  osta tn ie j sesji.
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KONSPEKT ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW OD KLASY 6 DO 8
Przewidywany czas zajęć około 60 minut.

TEMAT LEKCJI: MY I NASZE KORZENIE

CELE:
poznawczy:
-  Poznanie naszych polskich korzeni po

przez kształcenie języka polskiego, pozna
nie Polski, jej piękna, kultury, bogactwa 
i sławnych ludzi.

kształcący:
-  Kształcenie umiejętności korzystania 

z osiągnięć techniki komputerowej (inter
net), z książek; umiejętność opisjwania 
wyjątkowych sytuacji wziętych z życia.

wychowawczy:
-  Duma ze znajomości języka polskiego, 

z osiągnięć i pracy sławnych Polaków. Mi
łość i patriotyzm do ojczyzny naszych 
przodków. Szacunek i pomoc w potrzebie 
innjTn. Sławni Polacy wzorem do naślado
wania.

MATERIAŁY DO PRACY:

Globus, zdjęcia sławnych ludzi, plansza
zdań pomocniczych, prace domowe, książki pol
skich autorów, wydruki z Intemetu.

PLAN ZAJĘĆ:

I. Odczytanie prac domowych, ich analiza 
i wnioski. Tematy prac domowych zostały 
przygotowane przez nauczyciela, a uczniowie 
wybierali je według swoich zainteresowań.

1. Znaczenie intemetu w obecnym życiu.
2. Polska -  położenie, obszar, język, główne mia

sta, religia, władza, gospodarka, kontakty 
z innymi państwami.

3. Historie wzięte z życia. Użyteczność języka 
polskiego w moim osobistym życiu -  kiedy 
czułaś się/czułeś się dobrym lub złym Pola
kiem.

4. Sławni Polacy: Karol Wojtyła Jan Paweł II, 
Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik 
(Nicolaus Copernicus), Kazimierz Pułaski, Ka
rol (Carl) Michael Yastrzemski. Ich wielkie za
sługi dla ludzkości.

II. Wspólne zredagowanie tematu lekcji.

1. Nauczyciel czyta opracowany przez siebie 
tekst, w  którym brak jest pewnych wyrazów.

2. Uczniowie odgadują brakujące wyrazy. Wyra
zy te są tematem lekcji. W  tekście oznaczono 
je tłustym drukiem.

Tekst przygotowany przez nauczyciela:
MY i nasze rodziny jesteśmy pochodzenia 

polsldego. Pięćdziesiąt procent młodzieży odra
bia lekcje korzystając z komputerów i pięćdzie
siąt uczy się używając dawnych metod. Nasze 
zdolności posługiwania się dwoma językami po
magają w  zdobyciu ciekawego zawodu. Obecnie 
polskie prace łiistoryczne są tłumaczone w wie
lu krajach świata na obce języki z uwagi na du
że zainteresowanie Polską. Wyraz korzenie mo
żemy używać nie tylko w  kontekście drzew 
i krzaków, ale 1 korzeni naszych rodaków.

III. Temat: My i nasze polskie korzenie.

Czy warto uczyć się języka polskiego?
Dlaczego?
Czy nasze polskie korzenie mogą być ciekawe? 
Czy możemy być z nich dumni?

Pokazanie Interesujących książek polskich 
autorów. Zachęcanie do c^ a n la .

IV. Praca domowa:

Analiza znaczenia słowa korzenie (korzenie to ży
cie roślin 1 ludzkiej tożsamości).

Bożena Myszczyński
Nauczycielka Polskiej Szkoły Dokształcającej 
im. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Coplague, NY 11726, maj, 2000
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MATERIAŁY METODYCZNE

KONSPEKT LEKCJI DLA II KLASY GIMNAZJUM

TEMAT LEKCJI:
OJCZYZNA W  SERCACH I TWÓRCZOŚCI 
POZYTYWISTÓW. SYNTEZA LITERACKA

CELE DYDAKTYCZNE:

Pogłębienie i utrwalenie wiadomości o biogra
fiach i twórczości czołowych poz5̂ ywlstów. 
Poszerzenie rozumienia słowa Ojczyzna. 
Kształtowanie uczuciowego zwiaizku z Macierzą.

MOTTO:
Ojczyzna -  to wielki zbiorowy obowiązek

(Norwid)
Ojczyzna -  to ziemia 1 groby

(Cmentarz Zasłużonych w  Zakopanem) 
Oni polegli, abyśmy mogli żyć!

(Cmentarz Orląt Polskich we Lwowie,
na Łyczakowie)

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Polonez -  „Pożegnanie Ojczyzny" M. Ogiń
skiego

2. Wprowadzenie: Podanie celów lekcji i me
tod pracy

3. Analiza tematu 

Eliza Orzeszkowa -  „Nad Nienmem"

Powstanie styczniowe w  powieści
Służba Ojc^źnie
Semper Fldells (Zawsze Wierni)

a) Walka zbrojna, kult Mogiły
Legenda o Janie 1 Cecylii,

b) kult pracy
„Człowiek, który na świecieJedząc chleb nie 

pracuje [...], Jest darmozjadem i niczym więcej“.
c) Stosunek bohaterów powieści do Mogiły mia

rą ich patriotyzmu
Bohatyrowlcze -  bohaterstwo pracy 
Praca -  miernikiem wartości człowieka 
Piękno nadniemeńsldego pejzażu

d) „Gloria victls“ (Chwała zwyciężonym). Hołd 
złożony powstańcom

Bolesław Prus -  „Lalka"

a) Bohaterowie uczestnikami powstań narodo
wych

b) Tradycje walk wyzwoleńczych
c) Ignacy Rzecki -  idealny żołnierz i subiekt 

(wcielenie samego Prusa)

Henryk Sienkiewicz

„Trylogia" -  „ku pokrzepieniu serc“
„Potop" -  Postawa narodu w walce ze Szwe

dami
-Upadek moralny społeczeństwa 

i powolne jego odradzanie się
-  Upadek i rehabilitacja Kmicica 

sjanbolem losów Ojczyzny
„Latarnik" (poprzedzony „Warszawianką**)

-Dzieje Skawińskiego ilustracją lo
sów politycznej i żołnierskiej emi
gracji

-Nakaz walki wszędzie tam, gdzie 
toczy się ona o wolność.

-  Bóg, Honor, Ojczyzna!
-  Tęsknota za utraconą Ojczyzną.

Maria Konopnicka

Poega „czasów niepoetyckich**
„Rota" -  protest przeciwko germanizacji 
„Pieśń o domu" -  Dom -  Ojc^zna

4. „Boże coś Polskę"
5. Podsumowanie:
Ocena stopnia wyczerpania tematu 
Ocena pr^gotowania uczniów 
Wystawianie ocen

UWAGA:
P r^  każdym autorze ukazać jego stosimek do 
Ojczyzny (Ojczyzna w sercach)
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Jest to konspekt dla dnigiej klasy gimnazjal
nej. Młodzież znała temat i zagadnienia cztery ty
godnie wcześniej. Uczniowie pracowali w czte
rech grupach tematycznych. Każdy miał przy
dzielone określone zagadnienia z lektury. Lekcja 
była nagrywana na wideokasecie i zaprezento
wana na VI ZJeżdzie Nauczycieli Polonijnych, 
o czym uczniowie byli uprzedzeni

Traktowali to Jako wyróżnienie, że wybrano 
właśnie ich klasę i że będą prezentowani na tak 
dostojnym forum w Los Angeles. Byli bardzo 
przejęci swoją rolą.

Dla spotęgowania nastroju wykorzystałem 
w lekcji trzy melodie: rozpoczęliśmy „Pożegna
niem Ojczyzny" M. Ogińskiego; „Warszawianka“ 
K. Delavigne poprzedziła analizę „Latarnika"; 
„Boże coś Polskę" A. Felińskiego zamknęła nasze 
narodowe rekolekcje.

Wiesław Knych
Nauczyciel Polskiej Szkoły 
im. Henryka Sienkiewicza 

w Summit, Illinois 
Maj 2000

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 
W KLASIE IX - X
TEMAT;
„PAN TADEUSZ * -
POLSKĄ EPOPEJĄ NARODOWĄ

UWAGI:

1. Na wcześniejszych zajęciach szkolnych 
uczniowie poznali wiadomości o życiu i twór
czości Adama Mickiewicza, genezie i treści 
poematu „Pan Tadeusz" oraz oglądali film 
„Pan Tadeusz" w  reżyserii Andrzeja Wajdy. 
W  związku z tym nauczyciel ma możliwość 
podczas lekcji wielokrotnego odwoływania 
się do treści, które są już znane.

2. Na lekcji analizowane są głównie wydarzenia 
historyczne ponieważ uczniowie poznali 
wcześniej postacie oraz wątki występujące 
w utworze „Pan Tadeusz" (por. pkt. 1).

3. Podczas realizacji lekcji zintegrowano wiedzę 
z zakresu języka polskiego i historii.

Materiały źródłowe i pomoce dydaktyczne:

-A .  MickieAATicz. „Pan Tadeusz", Warszawa. 
1984;

-  fragmenty Księgi XI, pt. „Rok 1812“ (kopie dla 
każdego ucznia]

-m apa historyczna ziem polskich w  okresie 
rozbiorów:
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-  podręcznik „Polska wczoraj 1 dziś", Toronto, 
1989

CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNE:

Poznawcze:

•wprowadzenie nowego pojęcia/gatunku 
literackiego -  epopeja narodowa

• przypomnienie głównych bohaterów dzie
ła A. Mickiewicza „Pan Tadeusz"

• analiza treści Księgi XI „Rok 1812“ trak
tującej o wkroczeniu wojsk Napoleona na 
Litwę

• zapoznanie z postacią Napoleona Bona
parte i jego polityką w  stosunku do Pola
ków oraz przebiegiem wojny z Rosją 
w  1812 roku

• poszerzenie i uzupełnienie wiadomości 
z zakresu historii Polski w  okresie rozbio
rów

Kształcące:

• doskonalenie umiejętności pracy z tek
stem (literackim i z podręcznika)

• kształcenie umiejętności porównywania 
faktów historycznych oraz wyciągania na 
ich podstawie wniosków

MATERIAŁY METODYCZNE

Wychowawcze:

• rozwijanie zainteresowań uczniów polską 
literaturą i historią Polski

• kształtowanie poczucia tożsamości kultu
rowej oraz dumy z dziedzictwa narodowe
go

• wyrabianie wrażliwości estetycznej na 
piękno poezji i polskiego języka

METODY:

pogadanka, dyskusja, elementy wykładu, 
praca z tekstem

FORMY ORGANIZACYJNE:

praca w  grupach, praca zbiorowa 

TOK LEKCJI:

1. Wprowadzenie -  usystematyzowanie dotych
czasowych wiadomości dotyczących osoby 
Adama Mickiewicza i jego dzieła „Pan Tade
usz".

a) przypomnienie wiadomości z poprzednich 
lekcji o życiu i twórczości Adama Mickiewi
cza. Nauczyciel p3rta dwóch uczniów.

b) rozmowa na temat głównych bohaterów oraz 
najważniejszych wątków występujących 
w „Panu Tadeuszu".

Nauczyciel: Na podstawie ostatnio ogląda
nej ekranizacji „Pana Tadeusza" proszę o przy
pomnienie i scharakteryzowanie głównych bo
haterów.

Uczniowie przedstawiają: Tadeusza, Zo
się, Sędziego, Telimenę, Księdza Robaka, Hra
biego, Gerwazego i Protazego.

Nauczyciel: Teraz gdy znamy głównych bo
haterów, proszę o nakreślenie najważniejszych 
wątków poematu.

Uczniowie charakteiyzują wątek miłości 
Tadeusza i Zosi, spór o zamek, historię księdza 
Robaka, najazd na SopUcowo i przygotowania 
do wojny z Rosją.

c) Sformułowanie przez nauc^ciela tematu lek
cji. „Pan Tadeusz" -  polską epopeją narodową

Nauczyciel krótko wyjaśnia termin „epope
ja narodowa": jest to utwór literacki w którym 
występujący bohaterowie są zarówno postacia
mi realnjTni Jak i fikcyjnjTTii, natomiast ważne 
wydarzenia historyczne stanowią tło akcji 
utworu.

2. Część zasadnicza -  ustalanie faktów histo
rycznych.

a) pogadanka -  z wykorzystaniem mapy histo
rycznej Polski oraz na podstawie filmu A. 
Wajdy „Pan Tadeusz" -  dotyczy kilku kon
kretnych wydarzeri historycznych.

Nauczyciel: Na podstawie mapy w podręcz
niku, przypomnijcie proszę, jakie państwa do
konały rozbiorów Polski?

Uczniowie: Rosja, Niemcy, Austria. 
Nauczyciel: W filmie Andrzeja Wajdy „Pan 

Tadeusz" widoczne jest oczekiwanie społeczeń
stwa na wojnę z Rosją. Pojawia się też nazwisko 
Napoleona Bonaparte i sprawa zaangażowania 
Polaków w wojnę u boku Napoleona przeciwko 
Rosji. Spróbujemy sobie wyjaśnić te zagadnie
nia na podstawie odpowiednich fragmentów 
z naszego podręcznika.

b) Odszukiwanie fragmentów tekstu w podręcz
niku -  praca w  grupach.

Nauczyciel: dzieli klasę na dwie grupy: 
A  i B; rozdaje uczniom kartki z pytaniami, na 
które powinni znaleźć odpowiedzi w tekście 
podręcznika; ^ośno odczytuje pytania dla każ
dej grupy; pyta czy wszystko jest zrozumiale.

PYTANIA:

Grupa A  -  podręcznik str. 166-168

1. Kim był Napoleon Bonaparte?
2. Dlaczego Polacy utwor^U we Włoszech Le

giony Polskie?     ^
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3. Kim byli generałowie: Heniyk Dąbrowski 
i Karol Kni;iziewlcz?

4. Które państwa w Europie podbił Napoleon?

Gn ipa B -  podręeznik str. 169-171, mapa six. 172

1. Kiedy powstało Księstwo Warszawskie?
2. Jakie zieniie polsltie wcłiodziły w sldad 

Księstwa Warszawskiego?
3. Jak przygotował się Napoleon do wojny 

z Rosją?
4. Jaki był wynik wojny Napoleona z Rosją?

c) fYzedstawienie wjmiików pracy grupowej -  
udzielenie odpowiedzi na pytania.

Po opracowaniu zagadnień uczniowie 
octiotnicy odpowiadają ustnie na pytania.

d) Analiza tekstu literackiego na podstawie wy- 
branycłi fragmentów Księgi XI.

Nauczyciel: Teraz, gdy poznaliśmy tło tii- 
stoiyczne, wiemy jak wyglądała rzeczywistość 
histoiyczna tamtych dni, oddajmy głos Mickie
wiczowi. Nauczyciel rozdaje kopie tekstu z frag
mentem Księgi XI, pt. „Rok 1812“. Proszę prze
czytać początek z Księgi XI.

Wybrany uczeń czyta.
Nauczyciel pomaga w czytaniu następnego 

fragmentu.

Nauczyciel: Proszę powiedzieć -  o wiośnie, 
o którym roku jest mowa w tekście i jak zacho
wuje się przyroda? Co oznaczają następujące 
słowa użyte przez Mickiewicza?

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu 
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.

Uczniowie odpowiadają na zadane pytania. 
Nauczyciel: Na podstawie oglądanego fil

mu, przypomnijmy sobie, jakie wojska i jacy do
wódcy zawitali do Soplicowa?

Wybrany uczeń czyta fragment z Księgi XI 
dotyczący przyjazdu wojsk do Soplicowa. 

Uczniowie odpowiadają na pytania.

68 ■  --------------------

e) podsumowanie -  zebranie faktów historycz
nych i wyjaśnienie terminu literackiego „epo
peja narodowa".

Nauczyciel: Wiemy, że utwór Mickiewicza 
kończy się radośnie, ślubami 1 odtańczeniem 
poloneza. Niestety, rzecz5wlstość historyczna 
była Inna. Sytuacja Polaków po klęsce Napole
ona była tragiczna. Decyzją Kongresu Wiedeń
skiego powstało Królestwo Kongresowe 1 nastą
piło zaostrzenie polityki antypolskiej. Ziemie 
polskie były straszliwie wyniszczone wojną, wie
lu Polaków wybrało emigrację.

Nauczyciel: Musimy sobie również wjija- 
śnić, co to Jest epopeja i dlaczego utwór napisa
ny przez Adama Mickiewicza uważany jest za 
epopeję narodową. Epopeja to podstawowy ga
tunek epiki wierszowanej, dominujący w  litera
turze, aż do wykształcenia się powieści o rozbu
dowanej fabule, ukazujący dzieje bohaterów na 
tle ważnych i przełomowych dla danej społecz
ności wydarzeń historycznych. A  teraz przełóż
my te informacje na konkretny utwór -  czy „Pan 
Tadeusz“wypełnla podane kryteria?

Uczniowie odszukują poszczególne elemen
ty gatunku „epopeja narodowa" w  utworze „Pan 
Tadeusz".

DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA:

Nauczyciel: Na koniec mam do was ostat
nie pytanie: Jak sądzicie, czy warto było wal
czyć przy boku Napoleona o wolność Polski?

Klasa odpowiada.

ZADANIE DOMOWE:

Korzystając z Internetu, encyklopedii 1 do
stępnych publikacji znajdź informacje dotyczą
ce reżysera Andrzeja Wajdy, tegorocznego lau
reata Oscara i reżysera filmu „Pan Tadeusz". 
Np. z „The New York Times"

Opracowała Iwona Drąg-Korga
nauczycielka Szkoły Kultury i Języka Polskiego 

im. Jana Pawła II w Maspeth, New York

Lekcja przedstawiona na wideokasecie, 
podczas VI Zjazdu

CENNIK ZRZESaSENIA

POLISH TEACHERS ASSOCIATION IN AMERICA INC. 
ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE

6005 W. Indng Park Rd., Chicago, IL 60634 
Tel./Fax 773-777-7150

CENNIK PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I POMOCY NAUKOWYCH
Obowiązuje od 1 września 2000

Zamówienia kierować na powyższy adres. Zwrotów nie przyimuiemv 
Cena wysyłki; 10% zamówienia, ale nie mniej niż $4.25 

Teł. domowy kolportera: 1-708-456-6117

KLASA A U TO R TYTUŁ CENA
PRZEDSZKOLE A. BoJ akowska Zeszyt trzylatka 3.50

A. Boj akowska Zeszyt czterolatka 3,50
A. Boj akowska Z e s ^  pięciolatka 3.50
Przyłubscy Mam 6 lat 4.25
Przyłubscy 
Ł. Grodzicka

Mam 6 lat -  ćwiczenia
ABC sześciolatka cz. I
Przygotowanie do czytania
ABC sześciolatka cz. II
Przygotowanie do pisania cz. I, cz. II (każda)

5.00

4.00

4.00
H. Freń Zeszyt sześciolatka. Cyferki 3.00
H. Freń Zeszyt sześciolatka. Literki 3.00
Tokarczykowie Piszę Mteiy od A do Z 3.00

KLASA I M. Pawlusiewicz Nowe ćwiczenia elementarzowe do Elementarza 
Falskiego: Zeszyt I, Zeszyt II (każdy) 8.00

Zrzeszenie Zesz5Tt do klasy I, II. III 
ABC -  alfabet ruchomy

0.75
1.00

Lektury; Tuwim Lokomotywa 3.00

KLASA II Kowalczewska Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, kl. II 2.00
Dobrowolska Moja pierwsza czytanka 5.00
Łukasik
Łukasik

Moje pierwsze ćwiczenia
Scenariusze lekcji J. polskiego do w/w podręczników 
(poradnik metodyczny dla nauczyciela i ucznia)

4.00

4.00

KLASA in Podowska Porachtmki z gramatyką, ortografią, fonetyką 5.50
KowaLiszyn
Kowallszyn

Krajobraz z uśmiechem, C2ytanka dla kl. III 
Krajobraz z uśmiechem, ćwiczenia z j. polskiego 
zeszjrt 1, z e s ^  2 (każdy)

6.50

3.00
Jasińska Przewodnik metodyczny do Krajobrazu z uśmiechem 6.00

Lektury: Konopnicka Na jagody 4.00

KLASA IV Kowalczewska Język polski dla kl. IV i V 5.00

Dobrowolska
Dobrowolska

Łukasik

Łukasik 
i Petkowicz

Podajmy sobie ręce, czytanka dla kl. IV 
Podajmy sobie ręce (pomoc dla nauczyciela)
Zeszj^ 1, zeszyt 2 (każdy)
Scenariusz lekcji ję^ka polskiego 
(przewodnik metodyczny do Podajmy sobie ręce]

Kształcenie językowe
(ćwiczenia do Podajmy sobie ręce] część I, część II (każda)

7.50

3.00

6.00

4.25
5.00Lektury: Duszyńska Cudaczek wyśmlewaczek
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K LA S A AU TO R T Y T U Ł CENA

KLASA V Zrzeszenie
Dobrowolska
Dobrowolska
Marciniak
PIW
Kędziolka
Mordawskl

Ukochany kraj -  Czytanka dla kl. V 
Jutro pójdę w świat (czytanka)
Jutro pójdę w świat (zeszyt ćwiczeń) 
Historia Polski dla Piotrka (od kl. V-VIII) 
Słownik szkolny. Ortografia 
Geografia (do użytku w kl. V i VI) 
Ćwiczenia geograficzne (V-VI)

6.00
8.00
4.25

15.00
9.00
6.00 
3.50

KLASA VI Zrzeszenie
Nagajowa
Nagajowa
Nagajowa

Jaworski

Lektury: Sienkiewicz

Czytanka dla kl. VI 
Słowo za słowem (czytanka)
Zeszyt ćwiczeń do c^an k l
Jak uczyć języka polskiego, poradnik metodyczny
do Słowo za słowem. Słowa zwyide i niezwylde,
oraz Słowa i świat
Język ojczysty dla kl. VI i VII
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne
Janko muzykant

10.00
8.00
4.25

6.00

5.00
3.00

KLASA VII

Lektury:

Zrzeszenie
Nagajowa
Nagajowa
Licińska
Mordawskl
Sienkiewicz
Żeromski
Sienkiewicz

Ziemia od innych droższa, czyt. VII 
Słowa zwykłe i niezwykłe 
Zeszj^ ćwiczeń 
Geografia (VII-VIII)
Ćwiczenia geograficzne (VII-VIII)
Komedia pomyłek
Siłaczka
Latarnik

8.00
8.00
4.25
7.00 
3.50
2.00 
2.00 
3.00

KLASA VIII Nagajowa 
Nagajowa 
Zakrzewska 
Zakrzewska
Państwowy Instytut Wyd.

Słowa i świat, czytanka 8.00
Ćwiczenia do czytankl 4.25
PAN TADEUSZ, opracowanie dla nauczycieli 7.00
PAN TADEUSZ, opracowanie dla uczniów 7.00
Dzieje Polski (nagroda dla absolwentów) 12.00

GIMNAZJUM

Lektury:

Adamczyk
Makowski
Bujnicki
Weiss
Matuszewski 
Wroczyński 
W. Mandecka 
Lektury szkoły średniej 
-  opracowania:

-  scenariusze 

Kryda
Orzeszkowa
Orzeszkowa
Prus
Prus
Prus
Konopnicka
Nałkowska
Kochanowski

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

16.00

Od Starożytności do Oświecenia, Romantyzm, 
Pozytywizm, Młoda Polska, 20-lecie międzywojerme. 
Literatura współczesna (każdy) 6.00
Scenariusz lekcji języka polskiego dla szkoły 
średniej: klasa I, II, III, IV (każdy) 6.00
Krajobraz poezji polskiej, antologia 7.00
ABC 3.00
Dobra pani 3.00
Katarynka 3.00
Antek 3.00
Z legend dawnego Egiptu 3.00
Djmi 3.00
Medaliony 3.00
Odprawa postów greckich 3.00
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LISTY DO REDAKCJI

K LA S A A U T O R T Y T U Ł  ---------
CENA

KLASY Zrzeszenie Polska mowa, część I (miękka okładka) 6.50
p o l s k o - Polska mowa, część 11 (miękka okładka) 7,50
a n g ie l s k ie Polska mowa, część I (6 kaset) 35.00

Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy oz. I 1.50
Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. II 1 50

(komlksy-comlcs) Smok wawelski i królowa Wanda 2.00
O Popielu i myszach 2.00
O Piaście Kołodzieju 2.00

POMOCE Mapy Mapa Polski administracyjna, ścierma 32.00NAUKOWE Mapa Polski gospodarcza, ścienna 38.00
Mapa Polski fizyczna, ścienna 32.00
Mapa. Stoiy of Poland 3.50
Mapa Europy, ścienna 32.00
Atlas geograficzny 6.00
Atlas historyczny 6.00

Zrzeszenie Dziennik lekcyjny + Księga ocen 6.00
Świadectwo szkolne od kl. I-VII 0.50
Świadectwo ukończenia VIII kl. 0,50
Świadectwo gimnazjum 0.50
Świadectwo ukończenia gimnazjum 0.50
Zaświadczenia dla przedszkoli 0.25
Tragedia Katyńska (video)
w języku polskim lub angielskim 25.00

książki. Foldery, katalogi, magazyny, 
pami^faiki, ulotki, zaproszenia ...
Pomagamy w uzyskaniu numeru ISBM oraz BAR CODE

eurograf design

5 3 3 8  W . l ą w r a n c e ,  p o k ó l  2 0 7
te l .  7 7 3 . 7 7 7 ! e 0 6 l ? f ^  7 7 3 .^ 7 7 .6 0 9 2

Jeżeli pragniesz 

wydać ksiaźls;ę, 
folder, magazyn 
lub jakąkolwiek 

publikację, 
w języku polskim 

lub angielskim, 
skontaktuj się 
z Eurograf Design. 
Oferujemy 10 lat 
doświadczenia 

oraz pełny 
i profesjonalny 

serwis -  

od projektu 

I  graficznego 

aż po gotowy 

produkt.



KLINIKA MEDYCZNA SOMA
„ W  każdym z nas istnieje naturalnie uzdrawiająca moc, 

która jest najpotężniejszą w utrzymaniu dobrego zdrowia“
Hipokrates

Lekarze w klinice SOMA próbują pobudzić te naturalne uzdrawiające siły istniejące w każ
dym z nas, poprzez używanie masażu, fizykoterapii, akupunktury, ziołolecznictwa i homeopa
tii. Celem naszym jest nauczanie pacjentów, że oni sami mogą być narzędziem w procesie le
czenia. Utrzymanie równowagi zdrowotnej pomiędzy ciałem a duszą powinno być przedmio
tem naszej codziennej troski. Jednym z objawów wskazujących na utratę tej równowagi jest ból.

Lekarze kliniki SOMA wierzą w różnorodne metody leczenia ostrego i przewlekłego bólu. 
Od przeszło 10 lat jesteśmy jedyną w swoim rodzaju kliniką, łączącą najnowocześniejsze meto
dy leczenia z medycyną niekonwencjonalną. Oferujemy naszym pacjentom akupunkturę, fizy
koterapię, masaże, naprapatię, homeopatię i Reiki. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam 
w dobieraniu najodpowiedniejszej metody leczenia w poszczególnych przypadkach.

PERSONEL KLINIKI SOMA:

Dr Marek Sobór -  Board Certified American Academy of Family Practice, członek Ame
rican Academy of Medical Acupuncture, były przewodniczący Działu Medycyny Rodzinnej 
w szpitalu Our Lady of Resurrection i naczelny lekarz kliniki.

Dr A n ita  Myśliwiec -  Board Certified American Academy o f Internal Medicine. Wyznaje 
teorię badania kompleksowego pacjenta a nie tylko wyselekcjonowanej choroby.

5647 NORTH MILWAUKEE AVE, CHICAGO, ILLINOIS 60647
TEL. 773.631.9420

G O D Z IN Y  OTW ARCIA: Poniedziałek 10:00 -  7:00, W torek 2:00 -  7:00, Środa 10:00 -  7:00, 
Czwartek 10:00 -  7:00, Piątek 2:00 -  7:00, Sobota 9:00 -  2:00

POLSKA MISJA KATOLICKA WE FRANCJI
Stowarzyszenie Nazareth Familie

Szkoła „Nazareth” organizuje
POBYTY LINGWISTYCZNE

w  zakresie nauczania języka francuskiego i polskiego na wszystkich poziomach

w domacti Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte 
sous Jouarre pod Paryżem oraz w Ośrodku św. 
Jacka w Santa Maria di Loto na Korsyce dla dzie
ci, młodzieży i dorosłycłi.

•  Intensywne kursy, cztery godziny dziennie od- 
bjTwają się w małych grupach na przestrzeni 
całego roku szkołriego, podczas ferii i wakacji 
szkolny cłi.

•  Tygodniowy pobyt połączony z odpoczynldem 
na ciepłycłi plażach piaszczystycłi Korsyki -  
2600 franków.

•  Kurs językowy w Î a Ferte połączony ze zwie
dzaniem ciekawycłi zabytków Paryża -  2300 
franków.

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE:

Polska Misja liatolicka 
263 bis rue Saint Honore 
75 001 Paris 
Tel. 00 33 1 55 35 32 32 
Fax 00 33 1 55 35 32 29

&

Polska Misja KalaUeko/ 
w La perte souś Jouąne pod. Paryżem̂

Stowarzyszenie Ecole Nazareth 
20 rue Marcelin Berthelot 
93 160 Noisy le Grand 
Tel. 00 33 1 43 03 38 33 
Fax 00 33 1 43 05 83 15



PRZESYŁKI PIENIĘŻNE DO POLSKI 
TANIO. SZYBKO I BEZPIECZNIE

U.S. MONEY EXPRESS CO,
5494 N. NORTHWEST HWY., CHICAGO IL 60630, tel. (773) 774-8787 
585 DIVISION STREET, ELIZABETH NJ 07201, tel. (908) 352-9555
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