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W krainie Robin Hooda, footballu i cricketa
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Ju¿ drugi rok w M³odzie¿owym O¶rodku Socjoterapii przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim realizowany
jest kolejny projekt Comenius finansowany z bud¿etu w³a¶ciwych struktur Unii Europejskiej zajmuj±cych siê wspó³prac±
szkó³ z ró¿nych rejonów Europy. Obecny projekt nosi tytu³ &bdquo;Miêdzykulturowa Panorama Europejska&rdquo;. Jego
g³ównym celem jest zapoznanie partnerów bior±cych w nim udzia³ z histori±, tradycjami i kultur± poszczególnych regionów
czy krajów. Poznanie odmienno¶ci kulturowych, ¶wiadcz±cych jednocze¶nie o odrêbnej to¿samo¶ci danego narodu ma
wykszta³ciæ w m³odzie¿y uczestnicz±cej w projekcie zrozumienie i szacunek dla odrêbno¶ci kulturowej i jêzykowej
innych narodów. &bdquo;Stworzymy rodzinn± Europê&rdquo; &ndash; deklaruj± partnerzy w dokumencie aplikacyjnym.
W realizacji tych celów M³odzie¿owy O¶rodek Socjoterapii w Ostrowcu wspó³pracuje ze szko³ami w Rumunii, W³oszech,
Portugalii, Hiszpanii i Anglii. I w³a¶nie w tym ostatnim kraju przebywa³a w dniach 20 &ndash; 25 marca 2010 roku
delegacja ostrowieckiej placówki w sk³adzie: Zdzis³aw Klusek (dyrektor MOS, koordynator projektu), Grzegorz Dominik,
Krzysztof Krzak (nauczyciele), Damian Kowalski, Micha³ Olesiak i Grzegorz Zawlik (wychowankowie). Podejmowani byli
oni przez dyrektora Ashleya Crawshowa, pracowników i uczniów Bispham Drive Junior School w Nottingham.
Wizyta, w zgodnej opinii jej uczestników, okaza³a siê ze wszech miar interesuj±ca i po¿yteczna. Go¶cie z Ostrowca
poznali specyfikê funkcjonowania angielskiej szko³y (na przyk³ad fakt, i¿ dzieci w placówce przebywaj± od 9.00 do
16.45 z przerw± na wspólny lunch,lekcje trwaj± po 90 minut, jeden nauczyciel wraz ze swoim asystentem uczy dan±
klasê wszystkich przedmiotów, nauczanie nastawione jest raczej na praktyczne zdobywanie umiejêtno¶ci itp.);
uczestniczyli w roboczym posiedzeniu rady pedagogicznej, na którym planowano tygodniowy rozk³ad zajêæ dla uczniów i
zadañ dla nauczycieli; wizytowali kilka lekcji, podczas których nie tylko ogl±dali multimedialne prezentacje o Nottingham
przygotowane przez angielskich uczniów, ale tak¿e pokazywali w³asne, o Polsce, województwie ¶wiêtokrzyskim,
Ostrowcu, MOS i odpowiadali na pytania m³odzie¿y z Bispham Drive Junior School, dotycz±ce tego, jak wygl±da nauka
w polskich szko³ach, co ciekawego mo¿na obejrzeæ w naszym kraju i regionie&hellip; Poza mo¿liwo¶ci± wzajemnego
poznania, by³a to tak¿e doskona³a okazja do szlifowania jêzyka angielskiego. Uczniowie IV klasy angielskiej szko³y
podjêli te¿ próbê nauki polskich nazw kierunków ¶wiata. Do tego dodaæ nale¿a³oby równie¿ udzielon± naszym rodakom
przez angielskich uczniów lekcjê cricketa oraz zakoñczony remisem pi³karski pojedynek na rzuty karne.
Robocza czê¶æ wyjazdu delegacji M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim przewidywa³a
tak¿e wizytê w placówce o zbli¿onym charakterze. Do specjalnej Westbury School w Nottingham trafiaj± dzieci z
zaburzeniami zachowania i deficytami w³a¶ciwego funkcjonowania w spo³eczeñstwie, takie, które przynajmniej
dwukrotnie by³y relegowane ze szkó³ masowych. To jedna z najlepszych tego typu placówek w ca³ej Anglii. Obecnie
przebywa w niej 24 uczniów w wieku od 7 do 16 lat skierowanych przez tamtejsze poradnie pedagogiczno &ndash;
psychologiczne. Ucz± siê w sze¶cio &ndash; o¶mioosobowych klasach. Oprócz przedmiotów ogólnokszta³c±cych
nabywaj± tak¿e umiejêtno¶ci zawodowych (np. w zakresie mechaniki samochodowej, stolarstwa, murarstwa,
malarstwa). Podobnie jak m³odzie¿ w ostrowieckim MOS &ndash; ie maj± zapewnion± opiekê pedagoga i psychologa,
a tak¿e urozmaicone zajêcia pozalekcyjne. Jak powiedzia³ ostrowczanom jeden z wychowanków Westbury School:
&bdquo;tu czas szybko p³ynie, bo jeste¶my stale zajêci&rdquo;. Miêdzy innymi w ogromnej profesjonalnie
wyposa¿onej sali gimnastycznej. Najlepsi z uczniów tej placówki kontynuuje naukê, po zdaniu odpowiednich egzaminów
certyfikacyjnych, w szko³ach ¶rednich na terenie Nottingham. Obecni na spotkaniu dyrektorzy placówek specjalnych dla
trudnej m³odzie¿y wyrazili chêæ dalszej wspó³pracy, wymiany do¶wiadczeñ oraz dobrych praktyk np. w ramach
kolejnego projektu Comenius.
Znacz±cym wydarzeniem podczas wizyty w Anglii by³o spotkanie z burmistrzem gminy Broxtowe (Mayor of the Borough
of Brroxtowe), Johnem Longdonem i jego ma³¿onk±, Margaret. Pe³ni±cy swoj± funkcjê ju¿ drug± kadencjê pan
burmistrz opowiada³ go¶ciom z Ostrowca o zasadach dzia³ania Rady Gminy, jej zadaniach i problemach (jednym z
powa¿niejszych jest wykupywanie mieszkañ komunalnych przez jej obecnych lokatorów) i do¶æ skomplikowanej ordynacji
wyborczej obowi±zuj±cej w Anglii. Zaskoczeniem dla Polaków by³ fakt, i¿ radni w tym kraju pe³ni± swoje funkcje
praktycznie bez wynagrodzenia (gmina zwraca im jedynie koszty podró¿y s³u¿bowych, a radni delegowani przez rady
parafialne otrzymuj± 100 funtów na zakup&hellip; garnituru). Podczas przebiegaj±cego w niezwykle sympatycznej
atmosferze spotkania, John Longdon pochwali³ siê, i¿ niedawno by³ w naszym kraju, w Bydgoszczy. Otrzymawszy od
delegacji MOS przepiêkny album o województwie ¶wiêtokrzyskim obieca³, i¿ postara siê odwiedziæ nasz region, je¶li
znów zostanie burmistrzem w kolejnej kadencji. A wybory tu¿, tu¿&hellip;
Nie mniej fascynuj±ca by³a krajoznawcza czê¶æ wizyty w Anglii polskiej delegacji z M³odzie¿owego O¶rodka
Socjoterapii. Miasto Nottingham, stolica regionu East Midlands, po³o¿one jest nad rzek± Trent i w powszechnej
¶wiadomo¶ci funkcjonuje jako siedziba klubu pi³karskiego Nottingham Forest oraz jako kraina, w której wed³ug legendy
¿y³ Robin Hood, ¶redniowieczny bohater grabi±cy bogatych i rozdaj±cy dobra biedakom, czym uprzykrza³ ¿ycie
miejscowemu szeryfowi. Chroni³ siê w lesie Sherwood, do którego, oczywi¶cie, udali siê nauczyciele i wychowankowie
ostrowieckiego MOS. By³o spotkanie z samym &bdquo;Robinem&rdquo; i jego ukochan± &bdquo;Lady Marion&rdquo; i
pami±tkowe zdjêcie przy dêbie s³ynnego wata¿ki. Z pomnikami, portretami Robin Hooda w Nottingham mo¿na siê
spotkaæ praktycznie na ka¿dym kroku, a w tych dniach szczególnie, gdy¿ na dziedziñcu miejscowego zamku odby³a siê
¶wiatowa prapremiera najnowszego filmu o angielskim Janosiku, z Russellem Crowem w roli tytu³owej.
Jeszcze wiêksze wra¿enie na mêskiej delegacji z Ostrowca zrobi³ stadion Nottingham Forest, dru¿yny, w której gra
polski zawodnik, Rados³aw Majewski. Przewodnik opowiedzia³ go¶ciom z Polski o najwa¿niejszych wydarzeniach w
historii tego klubu, pokaza³ zdobyte przezeñ trofea z pucharem Mistrza Anglii na czele. Podobnie by³o podczas
zwiedzania Nottinghamshire County Cricket Club na Trent Bridge, jednego z trzech najwiêkszych i najstarszych na
¶wiecie klubów cricketowych. Na pocz±tku kwietnia rozpocz±³ siê tam kolejny sezon rozgrywek w tê niezwykle
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popularn± w Anglii grê. Dziêki przewodnikowi go¶cie z MOS poznali historiê tego obiektu, a tak¿e inne tajniki gry w
cricketa. W bogatej bibliotece klubowej ponad wszelk± w±tpliwo¶æ stwierdzono, ¿e jedynymi Polakami, którzy zapisali siê
w historii wspó³czesnej cricketa s± pracownicy sieci Tesco, którzy stworzyli amatorsk± dru¿ynê.
- Podczas pobytu w Nottingham zwiedzili¶my miejscowy zamek &ndash; mówi &bdquo;Gazecie Ostrowieckiej&rdquo;
jeden z cz³onków delegacji. &ndash; Ponadto odwiedzili¶my ruiny ¶redniowiecznego klasztoru cystersów Rufford Abbey;
Wollaton Hall, w którym mie¶ci siê Muzeum Historii Naturalnej, a w otaczaj±cym je parku ¿yj± na wolno¶ci liczne gatunki
ptaków, a tak¿e jelenie. Odwiedzili¶my te¿ pracuj±cy wci±¿ m³yn wiatrakowy Green&rsquo;s Windmill z XIX wieku i
centrum nauki, w którym w bardzo przystêpny sposób mo¿na zapoznaæ siê ze zjawiskami elektryczno¶ci, magnetyzmu i
optyki.
Wizyta, przygotowana przez angielskich gospodarzy z ogromn± staranno¶ci±, przynios³a nauczycielom i uczniom z
M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim (poza walorami poznawczymi, bo nawet pogoda
by³a typowo angielska) niezapomniane wra¿enia i utwierdzi³a ich w przekonaniu, ¿e stereotyp ch³odnego,
zdystansowanego i flegmatycznego Anglika nie jest prawdziwy.
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