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S
ekretarz Wydziału Konsularnego 

Ambasady RP w Dublinie gościł w 

polskiej szkole w Carlow. 

Dnia 27 lutego 2010 roku w polskiej 

Szkole przy Polonijnym Klubie Młodzie

żowym .Równe szanse· gościł Sekre

tarz Wydziału Konsularnego Ambasady 

RP w Dublinie Grzegorz Jagielski. W 

spotkaniu uczestniczyli też przedstawi

ciele lokalnych instytucji Co. Carlow 

VEC - Maireid Donohoe oraz St. Ca

therine's Community Centre - Thomas 

Farrell. 

Pan Sekretarz rozpoczął wizytę od 

rozmowy z dyrektorem szkoły Martą 

Szutkowską-Kiszkiel oraz członkami 

Rady Rodziców: Alicją Bednarek, Agatą 

Miniszewską oraz Ewą Figurą. W jej 

trakcie poruszono temat funkcjonowa

nia szkoły, kwestie programowe, orga

nizacyjne kadrowe i finansowe. 

Kronika szkolna stanowiła cenne źródło 

informacji o staraniach dzieci, nauczy

cieli oraz rodziców i dowód ich aktyw

ności . 

Następnie zebrani goście uczestni

czyli w lekcjach prowadzonych w kla

sach .o· oraz .5i6". Zajęcia ukazały 

niezwykłe zaangażowanie najmłod

szych uczniów poznawanie kultury i ję

zyka polskiego. Pozwoliły też dostrzec 

złożoność metod nauczania w klasach 

składających się z uczniów w różnym 

wieku szkolnym. Rodzice podkreślali, że 

niewątpliwą zaletą szkoły w Carlow jest 

indywidualizacja toku nauczania 

wsparta atmosferą życzliwych relacji 

nauczycieli z uczniami. 

Po zakończonych zajęciach odbyła 

się część artystyczna przenosząca 

zgromadzonych rodziców i gości w ma

giczną podróż .autostopem· po Polsce. 

Naszym słynnym MALUCHEM, który 

wzbudził uśmiech niejednego szczęśli

wego posiadacza króla polskich szos, 

uczniowie odwiedzili Toruń, Warszawę, 

Kraków. Uciekali przed smokiem wawel

skim, podziwiali pomnik Kopernika, 

który żywo spoglądał. na turystów, za

chwycali się stolicą. Wszyscy dali się 

unieść skocznym rytmom krakowiaka, 

Alicja Bednarek, Elżbieta Jurek. Iwona Wróblewska, Małgorzata Jlrowska, Barbara 
Tyszko, Grzegorz Jagetskl. Agata Mlnlszewska, Ewa Rgin, Magdalena Kunc; 

którego zatańczyli uczniowie najmłod

szych klas. Widzowie nagrodzili trud 

dzieci i starania grona pedagogicznego 

gromkimi brawami. 

Podczas oficjalnego spotkania rodzi

ców z przedstawicielem polskiego kon

sulatu rozważano szereg istotnych 

kwestii. Dotyczyły one diagnozowania 

umiejętności uczniów po powrocie do 

kraju. Pan Grzegorz Jagielski podkreślił 

,że każdy uczeń uczęszczający do 

szkoły irlandzkiej realizującej ramowy 

program nauczania jest uprawniony do 

podjęcia nauki w równoległej klasie w 

Polsce, cofnięcie ucznia do młodszej 

klasy jest niezgodne z prawem i w ta

kiej sytuacji rodzice powinni zwrócić się 

do Kuratora Oświaty. 

Poruszano problem wsparcia udzie

lanego przez konsulat w sytuacjach 

konfliktu rodaków z prawem. Wska

zano na funkcjonowanie telefonu alar

mowego. Rozmawiano o 

perspektywach rozwoju szkolnictwa 

polonijnego i ograniczonych możliwo

ściach ich finansowania przez polski 

rząd. Dyskutowano o jakości nauczania 

w szkołach polskich przy ambasadach 

oraz społecznych. Pan Grzegorz Jagiel

ski podkreślił, że wszystko zależy nie 

tyle od nadzoru ministerstwa ile od sta

rań I zaangażowania kadry nauczyciel

skiej, niezwykłą zaletą małych 

społecznych szkół jest możliwość indy

widualnego podejścia do ucznia i przy

jazna atmosfera co niewątpliwie 

zwiększa szanse na sukces. Niezwykłą 

rolę w procesie edukacji odgrywają 

także rodzice, którym podziękował za 

inicjatywę powołania szkoły. Docenił 

odwagę tych Polaków, którzy opuścili 

kraj i budują na obczyźnie lokalną spo

łeczność troszczącą się o polską kul

turę, tradycję. 
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