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W sobott, 18 aerwca, uroayście
zakońayliśmy kolejny rok
szkolny. Byt to niezapomniany,
bardzo emocjonujący dzień dla
wszystkich uani6w.

Od rana trwały nerwowe przygotowania
do akademii, na którą miała przybyć Pani
Konsul Ambasady RP Agnieszka Pacyga.
Chcieliśmy jak najlepiej się zaprezento
wać, tym bardziej, że Pani Dyrektor
wciąż powtarzała, jak ważny jest to
gość, i że gdyby nie pomoc Pani Konsul.
byłoby jej bardzo trudno poradzić sobie
z różnymi problemami. Zrozumieliśmy J,_
tego tyle, że ten ważny gość bardzo się
dla nas stara, musimy więc w zamian
pokazać, że jesteśmy tego warci.
Inna sorawa, która przyprawiała nas o
dresza emocji, to występ przed rodzi
cami: przedstawienie pt. .. Lekcja orto
grafii" wcale nie było łatwe do
przygotowania, te wszystkie chrząszae,
wróble, -ówki, -ówny i - unki doprawdy
przyprawiały nas o zawrót głowy. Bar
dzo łatwo było o pomyłkę. Jeszae próby
przebiegały dobrze, ale prawdziwy wy
stęp to nie to samo!!! Opowiem może,
jak byto po kolei...
Około 12 :OO, wraz z przybyciem rodzi
ców, zaaęla rosnąć trema. O 12:30
grupa uaniów w strojach krakowskich
powitała naszego ważnego gościa z Am
basady RP. Kiedy wszyscy zajęli miejsca,
Pani Dyrektor nas powitała i przypo
mniała, co wydarzyło się w bieżącym
roku szkolnym: Projekt KIM JESTEM?,
Dzień Nauayciela, Andrzejki, Jasełka i
wizyta Minister Mary White, kolędowa
nie w kościołach (Carlow, Newbridge,
Tullow), Jarmark Wielkanocny, Między
narodowy Dzień Książki, Dzień Matki ...
Sporo tego było. Wspomniała także o
sukcesach uaniów w konkursach mię
dzyszkolnych oraz o naszej gazetce i klu
bie miłośników szydełka. Pani Dyrektor
przedstawiła także nową nauaycielkę
geografii - Panią Karolinę Bajek i, co cie
kawe, powiedziała, że nie tylko my mu
simy się uayć w soboty, ale także
rodzice prlychodzą na angielski, a co
najlepsze: nasze Panie nauaycielki też
muszą się uayć - przyznam, że jest to
jakaś pociecha. Pani Dyrektor wymieniła
szkolenia, w których nauaycielki brały
udział:
"O motywacji prawie wszystko", "Meto
dyka nauaania j. polskiego poza grani
cami kraju", "Szkolenie logopedyane" i
"Elementy dydaktyki j. polskiego jako ob
cego".
Podziękowała także rodzicom, którzy
wzięli udział w badaniach naukowych
prowadzonych przez Uniwersytet War
szawski (o dwujęzyaności dzieci) i Tri
nity College Dublin (dot. motywacji w
uaeniu się j. angielskiego wśród pol
skich imigrantów), w ogóle dziękowała i
dziękowała, wszystkim chyba obecnym,
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za różne rzeczy, które robią dla szkoły.
Potem głos zabrała Pani Konsul Ag
nieszka Pacyga. Pochwaliła nas za ciężką
pracę, a naszych rodziców za to, że
dbają o nasze wychowanie i wyksztalce
nie. Podziękowała też wszystkim Paniom
za trud włożony w pracę z nami (to aku-

rat rozumiem, aasem jesteśmy na
prawdę nie do zniesienia). Następnie
wraz z Panią Dyrektor wręayły nagrody
najlepszym uaniom naszej szkoły i dy
plomy najbardziej aktywnym rodzicom.
Nadszedł aas przedstawienia. Ooooo
gromny stres! Wszystkie miejsca na wi
downi byty zajęte, a wszystkie oay
zwrócone w naszą stronę. Na szaęście
wszystko się udało i nikt się nie pomylił,
po „Lekcji ortografii" mogliśmy wreszcie
odetchnąć. Zeszliśmy ze sceny, śpie
wając piosenkę o wakacjach kabaretu
OTTO. Podaas gdy my udaliśmy się po
zasłużone słodyae i na kiermasz książki,
nasi rodzice zostali na spotkaniu z Panią
Konsul. Po tym, szaęśliwi, że wreszcie
mamy to wszystko za sobą, a przed nami
dwa miesiące absolutnej laby, wraz z ro
dzicami udaliśmy się do domów.
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przy Ambasadzie RP, tzw. Szkolne
Punkty Konsultacyjne (SPK), będą w per
spektywie poddane restrukturyzacji, po
nieważ
udźwignięcie
C1ęzaru
finansowania tych szkół staje się dla
budżetu państwa coraz trudniejsze.
Na pytanie dotyaące świadectw Pani
Konsul odpowiedziała, że świadectwa
szkół sobotnich (tych społeanych jak i
tych przy Ambasadzie RP o statusie SPK)
nie przedstawiają żadnej wartości w
polskim systemie szkolnictwa. W mo
mencie powrotu uania do Polski liaą są
tylko świadectwa ze szkół irlandzkich.
Pani Konsul podkreśliła także, że powra
cający uaeń zostanie oceniony przez
przyjmującego go dyrektora szkoły na
podstawie umiejętności, które nabył
ważne jest to, co uaeń wie i potrafi, a
nie to, do jakiego typu szkoły uaęszaał.
Na pytanie, dlaaego szkoła w Carlow
nie uzyskała statusu SPK, Pani Konsul
odpowiedziała, iż od roku 2008, kiedy
do konsulatu został złożony wniosek o
utworzenie naszej szkoły, MEN zaprzes
tał tworzenia nowych szkół ze względów
finansowych, dlatego szkoła w Carlow

nie została objęta opieką MEN-u i musi
być utrzymywana ze składek rodziców.
Na koniec Pani Konsul podzieliła się z
nami pozytywnymi wrażeniami z wizyty
w naszej szkole. Doceniła pracę zgra
nego zespołu nauczycieli oraz zapal Dy
rektor Marty Szutkowskiej-Kiszkel.
Wyraziła uznanie dla zaangażowania ze
strony rodziców i dodała, że było jej bar
dzo miło zweryfikować osobiście owoce
trzyletniej współpracy ze szkołą. Żyayła
nam dalszych sukcesów i dużo, dużo
słońca na wakacje.
Dyrekcja szkoły pragnie złożyć podzięko
wania wszystkim osobom prywatnym
oraz instytucjom, które przyczyniły się do
sprawnego przeprowadzenia zajęć oraz
uroczystości szkolnych.

Spotkanie Konsul RP Agnieszki
Pacygi z przedstawicielami Polo·
nii z Carlow i okolianych miejs
cowości.

Na szczególne podziękowania za zaan
gażowanie w życie szkoły zasługują: Da
riusz Wróblewski, Paul Higgins, Tom
O'Sullivan, Szymon Górka i Adam Bo
gacki, Agata Miniszewska, Ewa i Jacek
Figura, Joanna i Mariusz Pawłowicz.

Konsul RP, Agnieszka Pacyga, odwie
dziła Szkołę Przy Polonijnym Klubie
Młodzieżowym Równe Szanse w Carlow
18 aerwca z okazji zakońaenia roku
szkolnego. Po wręaeniu świadectw i
przedstawieniu spotkała się z nauczycie
lami i rodzicami uaniów, aby odpowie
dzieć na nurtujące nas pytania dotyaące
przyszłości naszej i innych szkół w Irlan
dii. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy
wieści o zapowiadanych przez Minister
stwo Edukacji Narodowej zmianach w
systemie wspierania szkolnictwa polo
nijnego. Pani Konsul w swojej wypo
wiedzi podkreśliła, iż szkoły społeane
(takie jak nasza) są przyszłością oświaty
polonijnej, natomiast placówki istniejące

Pani dyr. Marta Szustlcowska-Kiszkiel wręa.a
nagrody
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