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Pani Irena Karwacka w swoim ksiąŜkowym królestwie.

Są ciekawe i pogłębiają poruszane
tematy
Są słabe i niewiele wnoszą do
dyskusji

Szkoły polonijne są ostoją polskości, gwarancją przekazania polskiej historii, kultury i tradycji

PrzewaŜnie są głupie i niegrzeczne

młodszym pokoleniom Polaków. Wiele z nich funkcjonuje przy polskich ośrodkach
duszpasterskich, które wpierają je i goszczą w parafialnych lokalach. Taką placówką jest Szkoła
Języka Polskiego im. Św. Jadwigi Królowej przy Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej
Częstochowskiej w Pompano Beach na Florydzie.

Nie czytam komentarzy pod
artykułami
Creation date: 2011-08-01
WYŚLIJ

Wszystkie
Szkoła ta powstała w roku 1997 z inicjatywy ks. Jana Fiedurka, który przez wiele lat był proboszczem w tej
parafii. Pierwszą dyrektorką szkoły była pani Ewa Sosnówka. Natomiast wśród wielu wartościowych
Nowy Jork. 101
miejsc, które musisz
zobaczyć

pracowników szkoły nie sposób pominąć Marty Szczeliny, która pełniła funkcję dyrektorki szkoły przez 8
lat.
Program nauczania w szkole św. Jadwigi Królowej oprócz języka polskiego obejmuje równieŜ historię i
geografię Polski oraz naukę śpiewu i religii. Grono nauczycielskie to wykwalifikowani i doświadczeni
pedagodzy, którzy podchodzą do pracy z pasją i zamiłowaniem.

17.50

Rok polski. Zwyczaje i
obrzędy. Od wiosny
do zimy - święta i
obrzędy przez cały
rok. Topienie m

"Od początków istnienia naszej placówki 420 dzieci polskiego pochodzenia znalazło tu moŜliwości nauki i
zabawy w języku polskim. Z roku na rok rośnie popularność szkoły wśród miejscowej Polonii. W ub.r.
szkolnym mieliśmy 56 uczniów w pięciu grupach wiekowych: 5-6, 7-9, 8-10, 9-11 lat" – opowiada obecna
dyrektorka szkoły Dorota Bogdziewicz.
Rok szkolny w św. Jadwidze Królowej trwa od drugiej soboty września do drugiej soboty maja. Zajęcia zaś
odbywają się w soboty od 9 do 12 rano. Po trzech godzinach nauki w szkole dzieci mają moŜliwość
pozostania na prowadzone przez ks. Klemensa Dąbrowskiego, proboszcza parafii, lekcje religii,
przygotowujące do I Komunii Świętej bądź teŜ do Sakramentu Bierzmowania.

14.40

Dziedzictwo

"Ks. Klemens jest bardzo lubiany przez dzieci. Ma dla nich wielkie serce i kieszenie pełne cukierków. Jest
takŜe obdarzony talentem muzycznym. Gra na gitarze i uczy dzieci śpiewać. Dla starszej grupy prowadzi
pogadanki religijne" – opowiada dyrektor Bogdzewicz.
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Zajęcia zaczynają się od apelu, odśpiewania hymnu polskiego i wspólnej modlitwy. Parafia udostępniła na
potrzeby szkoły kilka salek lekcyjnych, które obecnie mogą pomieścić 60 uczniów. "W razie większej liczby
chętnych do nauki w polskiej szkole dodatkowe miejsce znalazłoby się w pomieszczeniach kawiarenki
przykościelnej, chociaŜ nie są to warunki idealne, gdyŜ kawiarenka jest miejscem chętnie odwiedzanym, a
to nie sprzyja skupieniu się na lekcjach" – mówi dyrektor Bogdzewicz, dodając, Ŝe w miarę rozwoju szkoły
20.00

"trzeba będzie pomyśleć o dodatkowym miejscu do nauki".
KAśDY GROSZ SIĘ LICZY
Szkoła stara się być placówką samowystarczalną. Nie jest to łatwe zadanie, gdyŜ opłaty za naukę nie są
wysokie. Czesne za cały rok nauczania wynosi 300 dol. od pierwszego dziecka, 150 dol. od drugiego a juŜ
następne dzieci z tej samej rodziny mogą uczęszczać do szkoły bezpłatnie. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń,
pomoce naukowe i przybory do pisania zapewnia szkoła. Rodzice zobowiązani są jedynie zapłacić 20 dol.
tytułem rocznej składki dla Komitetu Rodzicielskiego i 20 dol. na inne wydatki klasowe.
"Nie podwyŜszaliśmy opłat za naukę od 5 lat. Czesne nie wystarcza jednak na pokrycie wydatków szkoły.
Dlatego teŜ staramy się zbierać dodatkowe fundusze organizując pikniki i inne imprezy dla Polonii, np.
zabawę karnawałową” – tłumaczy pani dyrektor.
"DuŜo kosztują podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz materiały językowe, zwłaszcza dla najmłodszych.
Nauczamy z wydanych na potrzeby szkół polonijnych ksiąŜek autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz.
KaŜdego roku musimy kupować nowe zestawy. Nasza biblioteka posiada co prawda wiele pozycji w języku
polskim, ale w większości ich język jest archaiczny, nie dostosowany do potrzeb nowoczesnego nauczania"
– opowiada Irena Karwacka, która od kilku lat uczy w szkole, a od 2009 prowadzi równieŜ bibliotekę przy
kościele.
Szkoła jednak otrzymuje wsparcie od osób
Do końca sierpnia trwają zapisy na rok szkolny
2011/2012 dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Dzieci zapisać do szkoły moŜna po Mszy Św.
w kaŜdą niedzielę w godzinach 10-11 rano i

prywatnych i instytucji polonijnych. Dotacjami
wspomogli ją m.in. konsul RP w Waszyngtonie,
Włodzimierz Sulgostowski oraz Klub Polski Polonez z
Ft. Lauderdale.

12-12:45 ppoł.,w sali biblioteki przy Polskiej
Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej,

"Jedna z rodzin podarowała nam ekran z projektorem.

(2400 NE 12th St., Pompano Beach, Fl 33

Korzystamy z niego często organizując pokazy filmów

062).

polskich dla dzieci i dla dorosłych. Mamy 260 tytułów
filmowych w bibliotece, w razie potrzeby sięgamy teŜ

Informacji udziela pani Irena Karwacka,

do zbiorów prywatnych" – dodaje Karwacka,

tel. (561) 487 8506

zaznaczając, Ŝe kaŜda donacja jest mile widziana,

www.szkolapolskaflorida.com

stanowi ogromną pomoc dla szkoły i jest właściwie
wykorzystywana.

Polscy Francuzi
JAKUB WINNICKI

Cantos Ezry Pounda przygoda
intelektualna

Innym przykładem hojności sponsorów było opłacenie nauki dla sześciorga uczniów z mniej zamoŜnych

Jolanta Wysocka

rodzin. "Potrzebujemy więcej takich szlachetnych gestów. Zwłaszcza teraz, przy pogarszającej się sytuacji

Miłość w Siennicy, trwoga w
Rzeszowie

ekonomicznej" – mówi Karwacka.

Marek Kusiba

Grono nauczycielskie zbiera takŜe fundusze na uczestnictwo w zjeździe nauczycieli polonijnych i
komitetów rodzicielskich zaplanowanym na koniec maja 2012. "Uczestniczyliśmy w takim zjeździe w 2008
r. i wiele z niego skorzystaliśmy, z poŜytkiem dla szkoły i wychowanków. Niestety nie stać nas było na
wyjazd na podobny zjazd w 2010 r." – opowiada nauczycielka.
WIELOJĘZYCZNOŚĆ NIE JEST PRZESZKODĄ
"Rodzice często martwią się, czy wielojęzyczność nie skomplikuje dzieciom nauki w amerykańskich
szkołach i nie sprawi, Ŝe ich postępy w nauce będą opóźnione w stosunku do ich angielskojęzycznych
rówieśników – mówi Ewa Otfinowska, która oprócz uczenia w szkole prowadzi równieŜ kawiarenkę przy
kościele polskim. Uspokaja jednak rodziców. – Dziecko ucząc się języka robi to w sposób naturalny i nie
zastanawia się nad trudnościami. Nauka języków korzystnie wpływa na inteligencję dziecka, jego
wyobraźnię i zdolność abstrakcyjnego myślenia. Ułatwia równieŜ naukę kolejnych języków".

Gazeta w ręku
Za chwilę nie będzie nawet takich,
wydanych własnym sumptem ksiąŜek i
płyt. Wszystko będzie w formie zer i
jedynek, krąŜących po wirtualnym,
internetowym świecie.

Piasek w trybach show businessu
Andrzej Piaseczny, znany bardziej jako
Piasek, jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych postaci we
współczesnym polskim
showbusinessie.

Zamki na piasku
WieŜowiec to głównie szkło i beton,
które robi się głównie z... piasku.

Superpustynie
Na Saharze moŜemy znaleźć dzikie
oliwki, oleandry, pistacje, tamaryszek,
akacje...

Zabawy z jedzeniem
Do stołu podawany jest takŜe iPod,
który odtwarza szum morza...
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Grono nauczycielskie (od lewej): Małgorzata Kowalska, dyrektorka szkoły Dorota Bogdziewicz, Irena Karwacka i Ewa
Otfinowska. W tyle ks. Klemens Dąbrowski.

Opowiada teŜ o swoim 20 letnim synu, który jest jej wdzięczy za to, Ŝe moŜe się porozumieć z dziadkami i
dalszą rodziną w Polsce. "Dzieci polonijne, które mówią płynnie po polsku chętniej wracają do kraju
przodków, nie zniechęcają się barierami językowymi. Znajomość polskiego daje lepsze perspektywy na
znalezienie dobrej pracy w przyszłości. MoŜe ci młodzi ludzie postanowią kiedyś powrócić do Europy, gdzie
wielojęzyczność jest zdecydowanym atutem. MoŜe nawiąŜą kontakty handlowe z Polską, albo podejmą
pracę tłumacza? A moŜe po prostu będą się cieszyć moŜliwością czytania polskiej literatury, rozmową z
kuzynami z kraju lub tym, Ŝe rozumieją dowcipy polskich kabaretów" – mówi Otfinowska.
DOM PODSTAWĄ NAUKI
Małgorzata Kowalska, nauczycielka a zarazem plastyczka, odpowiedzialna za dekoracje do przedstawień
szkolnych, podkreśla jak waŜna jest rola rodziców w kultywowaniu polskości.
"To właśnie w domu dziecko osłuchuje się z
językiem, uczy od mamy, taty lub dziadków.

Podziękowania od dyrekcji szkoły

Dlatego teŜ podstawą jest rozmowa z
dzieckiem po polsku. Dotyczy to równieŜ
małŜeństw mieszanych, gdzie tylko jedno z
rodziców jest pochodzenia polskiego. Przy
czym nie naleŜy się zraŜać, gdy dziecko
odpowiada po angielsku. WaŜny jest ciągły
kontakt z językiem, wspólne oglądanie
filmów i czytanie ksiąŜek po polsku. NaleŜy
dziecko zachęcić do języka polskiego,
zainteresować kulturą polską, sprawić, Ŝeby
nauka nie była dla niego tylko dodatkowym
obowiązkiem, ale teŜ przyjemnością" – mówi
Kowalska.

Pragnę podziękować za pomoc wszystkim, którzy
wspierają działania naszej szkoły, oraz za współpracę
ks. Klemensowi Dąbrowskiemu, przewodniczącemu
Rady Duszpasterskiej przy kościele Czesławowi
Malinowskiemu, przewodniczącej Komitetu
Rodzicielskiego Karinie Stenger, jej zastępczyni
Wiesławie Kotarskiej, autorowi strony internetowej
Robertowi Antończykowi, Klubowi Polskiemu Polonez,
rodzicom i wielu innym naszym współpracownikom i
sponsorom na czele z konsulem Włodzimierzem
Sulgostowskim. Niestety wszystkich osób nie sposób
wymienić, za co z góry przepraszamy. Wiedzcie, Ŝe
jesteśmy wszystkim jednakowo wdzięczni w imieniu

Dlatego w sobotniej szkole języka polskiego

własnym i naszych wychowanków.

w Pompano Beach nauka jest łączona z
zabawą. Dzieci uczestniczą w

Dorota Bogdzewicz

przedstawieniach, piknikach i zabawach
szkolnych. Oglądają filmy w języku polskim, występy teatrzyku kukiełkowego a niebawem będzie moŜna
oglądać ich własny film z Jasełek, w których wystąpili.
"RóŜnorodne i ciekawie prowadzone zajęcia sprawiają, Ŝe dzieci z radością wracają do klasy co sobotę.
Zdarza się, Ŝe po ukończeniu wszystkich stopni nauczania, nie chcą rezygnować z dalszych spotkań" –
mówi dyrektor Bogdziewicz. Z tego względu dyrekcja placówki rozwaŜa moŜliwość stworzenia grupy
dyskusyjnej dla absolwentów, gdzie młodzieŜ będzie mogła kontynuować doskonalenie języka polskiego
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uczestnicząc w spotkaniach z ciekawymi gośćmi czy oglądając polskie filmy.
Zdjęcia: Zdzisław Wesołowski
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