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Grupa 3-latków

Grupa 3-latków
Aneta Gil - wychowawczyni

07595473586

Z wykształcenia jestem pedagogiem. We wrześniu 2012 roku
ukończyłam studia zawodowe na Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi. Swoją przygodę z Polską Szkołą Sobotnią
w Belfaście rozpoczęłam 4 lata temu odbywając praktyki
zawodowe. Rok później rozpoczęłam pracę z dziećmi. Łatwo
nawiązuję kontakt z maluchami co ułatwia mi pracę w domu jak i
w szkole. Osobiście jestem mamą dwóch dziewczynek. Poza tym
uwielbiam śpiewać i brzdąkać na gitarze.

E-mail:
dyrektor@pssbelfast.com
zarzad@pssbelfast.com
Strona www:
www.pssbelfast.com

Agata Kłeczek - asystentka
Z wykształcenia jestem nauczycielem języka polskiego.
Dodatkowo studiowałam również wiedzę o kulturze współczesnej.
Niedawno ukończyłam kurs na asystenta nauczyciela (w NI).
Swoją przygodę z PSS Belfast rozpoczęła w tamtym roku,będąc
wolontariuszem w grupie trzylatków. Prywatnie jestem
szczęśliwą mężatką i mamą trójki rozbrykanych i bardzo
mądrych dzieci.

Najbliższe
wydarzenia
 1 Listopada –

Wszystkich
Świętych
nie ma zajęć w
szkole

16 listopada,
godz. 14.30
Uroczystość w
Belfast City Hall
z okazji

Dnia Niepodległości
Polski

6 grudnia,
Mikołajki
W Ulster Transport
Museum

***
Grupa 4-latków

Mariola Radkiewicz – wychowawczyni

Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w
Zielonej Górze, a następnie filologię angielską we Wrocławiu. Do
Belfastu przeprowadziłam się z Dublina trzy lata temu ze
względu na wymarzone studia magisterskie – Nauczanie Języka
Angielskiego na Queen’s University. W tym samym czasie
związałam się z Polską Szkołą Sobotnią, gdzie początkowo byłam
asystentką nauczyciela, a od września 2014 r. jestem
wychowawczynią 4-latków. Praca z dziećmi sprawia mi olbrzymią
radość i choć nie lubię wcześnie wstawać, dla sobót czynię
wyjątek.
Czasem trochę żałuję, że rodzice nie posłali mnie do szkoły
baletowej… Wtedy humor zawsze poprawia mi kawa.

Beata Donaj Grek – asystentka
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Lesznie. Kierunek moich studiów to Pedagogika Społeczna o
specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam roczne
doświadczenie pracy jako asystentka w jednej z lokalnych
szkół oraz liczne wolontariaty. Z Polską Szkołą Sobotnią
mam przyjemność współpracować 2 rok. Szczęśliwa żona i
matka.
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Małgorzata Frasiak - wychowawczyni
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Jestem absolwentką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych o kierunku
pedagogika specjalna, na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam także Studia
Podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania
Fizycznego
o
Specjalizacji:
Formy
Gimnastyczno
Taneczne
i
Fitness. Swoje umiejętności
zawodowe
rozwijałam w
wielu
placówkach,
m.in.
w Niepublicznym Ośrodku Terapeutyczno - Diagnostycznym w roli nauczyciela grup
przedszkolnych i szkolnych. Ukończyłam wiele kursów dokształcających - m.in. kurs
terapii poprzez taniec - choreoterapii, którą także wykorzystywałam w pracy z dziećmi i
młodzieżą. Prowadziłam wiele szkoleń dot. metod oraz technik pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Uczestniczylam także w wielu konferencjach naukowych, na których
prezentowalam różne tematy ***
związane z edukacją dzieci i młodzieży.
Od lutego 2013 roku uczestniczyłam w zajęciach grup przedszkolnych PSS w ramach
wolontariatu. Stanowisko nauczyciela grupy przedszkolnej przyjęłam w roku szkolnym
2013/2014 do nadal. :)

Klasa „0”

Agnieszka Domagała – wychowawczyni

Jestem nauczycielem w Polskiej Szkole Sobotniej od lutego 2014 roku.
Ukończyłam studia magisterskie na wdziale PedagogikiWieku Dziecięcego – auczanei
początkowe i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Łódzki.
Jestem również absolentką Filologii Angielskiej - tytuł magistra i podyplomowych
studiów z metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych .
Dzięki ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki opiekuńczowychowawczej moge pełnic role wychowawcy w świetlicy jak równiez pedagoga
szkolnego.
Jestem nauczycielem mianowanym z 10 letnim stażem pracy w szkole podstawowej i
gimnazjum. Pracowałam też w przedszkolu.
Prywatnie jestem mama 2 dziewczynek: 9 i 3 lata.
Lubię dobre kino i podróże.

Klasa I

Ewa Bajorek - wychowawczyni
Mogę powiedzieć o sobie, że jestem dinozaurem  - pracuję w Polskiej Szkole Sobotniej w
Belfaście od początku jej powstania. Z wykształcenia jestem pedagogiem z uprawnieniami
do nauczania języka polskiego. Ukończyłam również studia dziennikarskie na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach i studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
W PSS opiekuję się klasą pierwszą (pozdrawiam ciepło moich uczniów!) i prowadzę zajęcia
świetlicowe. Pełnię również funkcję Heath & Safety Officer oraz Designated Officer. Na
co dzień pracuję w Belfast City Council, gdzie odpowiadam za organizację czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
Jestem żoną i mamą dwóch synów. W wolnym czasie podróżuję; pasjonuje mnie
również fotografia krajobrazu i polska muzyka bluesowa.
Nie przesadzę, jeśli powiem, że praca z dziećmi to moje powołanie i nie wyobrażam
sobie siebie w innej roli.

Klasa II

Paulina Marzęda-Ferran - wychowawczyni
Pochodzę z Lublina. Jestem absolwentką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego i od ponad dziesięciu lat pracuję z dziećmi w różnym wieku, gdyż daje mi to
ogromną satysfakcję.
Jest to mój trzeci rok w PSS Belfast i niezmiennie cieszy mnie możliwość spotykania się z
polskimi dziećmi i przekazywania wiedzy o języku polskim, Polsce i spedzania razem czasu
na wycieczkach i innych imprezach. W ciagu tygodnia również pracuję z dziećmi w szkole
podstawowej i średniej, a w wolnych chwilach uwielbiam spędzać czas z mężem i córką.
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Klasa III
Monika Rządkowska Touloutiadou – wychowawczyni
Wykształcenie uzyskałam w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, a następnie
na studiach na wydziale anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie
nauczycielskie zdobywałam ucząc w Polsce jązyka angielskiego w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz w szkole języków obcych. Mieszkając przez 8 lat w Grecji nie
utraciłam kontaktu z nauczaniem i udzielałam korepetycji dzieciom dwujęzycznym z
języka poskiego i angielskiego. Nauczanie w PSS Belfast rozpoczęłam jako
wolontariuszka aby po roku podjąć pracę jako nauczyciel. Interesuję się językami
obcymi, językoznawstwem, historią średniowiecza, w szczególności Anglii, Włoch i
Polski. Władam biegle dwoma językami obcymi, angielskim i greckim oraz jestem w
trakcie nauki kolejnego języka. Kocham dzieci oraz pracę z nimi.

Klasa IV

Izabela Monika Lewandowska - wychowawczyni
Z wykształcenia jestem nauczycielką Pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem
przedszkolnym. Ukończyłam kurs oligofrenopedagogiki co pozwoliło mi na pracę w
szkole podstawowej z oddziałami inegracyjnymi. W Polskiej Szkole Sobotniej pracuję
od 6 lat. Prowadzę warsztaty teatralne, które cieszą się dużym zainteresowaniem
wsród uczniów naszej szkoły. Jestem organizatorką konkursów recytatorskich. Praca z
dziećmi sprawia mi ogromną radość. Jestem szczęśliwa, gdy w sobotnie poranki mogę
zobaczyć uśmiechnięte buzie dzieci uczęszczających chętnie na nasze zajęcia.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki utalentowanych dzieci. Moje hobby
to: podróże, fotografia, teatr oraz muzyka.

Klasa V
Joanna Kuchta - wychowawczyni
Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2008
uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończyłam kursy
z oligofrenopedagogiki i archiwistyki oraz studia podyplomowe z Public Relations.
Jestem nauczycielem mianowanym i od 12 lat uczę w szkole. W Polskiej Sobotniej
Szkole pracuję od września 2014 r. Praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość i
mobilizuje do dalszego samorozwoju. Pragnę, żeby dzieci tu mieszkające mały poczucie
dumy narodowej, by wiedziały, jak bogatą kulturę posiada kraj ich przodków. Moją
pasją są wyprawy rowerowe oraz górskie wędrówki.

Andrea Dymus - wychowawczyni

Klasa VI i I Gimnazjum

Dyplom magistra otrzymałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na
kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Drugi kierunek, z którego
posiadam licencjat to Reklama i Public Relations. W ramach doszkalania w
dziedzinie nauczania dzieci i dorosłych ukończyłam także 7 kursów w Ośrodku
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w tym dydaktykę nauczania, polski jako
drugi język, edukację młodych Polaków zagranicą czy historia kultury polskiej.
Jestem także Egzaminatorem i Moderatorem AQA w GCSE z języka polskiego.
W PSS Belfast uczę języka polskiego, przygotowuję młodzież do
egzaminów GCSE z polskiego oraz prowadzę warsztaty dziennikarskie, a także
geografię. Koordynuję również powstawanie magazynu Nasz Express.
Uczę młodych Polaków, ponieważ zależy mi, żeby znali i rozumieli, nawet jeśli
swoją przyszłość zwiążą z innym krajem. Celem mojej pracy z dziećmi i młodzieżą
jest przekazanie im, że z Polski można i trzeba być dumnym. Chcę pokazać moim
uczniom, że bycie Polakiem to zaleta i należy się tym chwalić.
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Katarzyna Derenowska - wychowawczyni

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału HistorycznoPedagogicznego, na którym uzyskałam tytuł Magistra Historii. Dwa lata po
obronie pracy magisterskiej zrobiłam studia podypolomowe z filologii polskiej .
Posiadam dyplom drugich studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie.
Moje wykształcenie uprawnia mnie do pracy we wszystkich typach szkół w
Polsce . Nim zamieszkałam w Belfaście pracowalam w liceum ogólnokształcącym w
Otmuchowie, gdzie zdobyłam stopień nauczyciela kontraktowego.W Polskiej
Szkole Sobotniej pracuję od czterech lat i dzięki tej pracy czuję się spełniona.
Szkoła to moja pasja, a moi wychowankowie są wspaniali !!! Kocham podróże, kino
i gotowanie.

***

Rytmika i zajęcia sportowe
Marek Kołakowski
Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego o specjalizacji gimnastyka
sportowa. Ukończyłem Akadamię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Z Polski
pochodzę z przepięknej krainy lasów i jezior jaką są Mazury. Współpracę z PSS Belfast
zacząłem w 2010 roku. Bardzo cenię wysiłek dzieci na moich zajęciach co owocuje w
późniejszym czasie. Mam wspaniałą żonę Ewę i trójkę wymarzonych dzieci: Kamila, Emilię i
Adasia. Wolny czas uwielbiam spędzać z rodziną. Lubię każdy rodzaj aktywności sportowej,
pikniki na świeżym powietrzu oraz dobre kino, szczególnie polskie.

18 października 2014 o godz. 13.00
w PSS Belfast odbył się finał
konkursu inspirowanego utworami
Juliana Tuwima – wszystkim
uczestnikom gorąco dziękujemy za
wspaniałe występy a widzom za
doping!
W najbliższą sobotę 25/10/2014 r.
o godz. 10.00 odbędzie się w auli
wręczenie nagród laureatom.

Część PLASTYCZNA:
- kat. 3-latki
1. msc. Oliwier Dymitrowicz
2. msc. Nicola Kromołowska i Michał Soroko
3. msc. Bartłomiej Strzelecki
- kat. 5-6-latki
1. msc. Julia Polewka
2. msc. Amelia Frimpong i Julia Strzelecka
3. msc. Gabriela Frącała

WYNIKI:
Część RECYTATORSKA:
- kat. I-III
1. msc. Oliwia Strzelecka
2. msc. Julia Soroko
3. msc. Miłosz Opałka i Martyna
Zgutczyńska
Wyróżnienie: Kaja Banasiak, Agata
Sarnowska, Zofia Nowacka
- kat. IV-VI
1. msc. Aneta Banasiak/Tymon Maśnicki
2. msc. Julia Szkopińska
3. msc. Karolina Sarnowska
- kat. Gimnazjum
1. msc. Malwina Nawojczyk

GRATULUJEMY!

W najbliższą sobotę
25 października
zachęcamy wszystkich
miłośników książek,
zarówno dużych jak i
małych, do skorzystania z
oferty książek używanych
na stoisku rozłożonym na
sali gimnastycznej.
Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na
opłacenie autobusów,
które 6 grudnia
zawiozą dzieci
na Mikołajki.

PLAY POLAND
W POLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ W BELFAŚCIE!!
Zapraszamy serdecznie wszystkich koneserów dobrego filmu
na projekcje filmów krótkometrażowych
w sobotę 25 października i 8 listopada
w godz. 11.00-13.30
do klimatycznej salki (na wprost bocznego wejścia do szkoły)
25.10.2014 - Studio Munka cz.1
"Przedtem, potem"

8.11.2014 - Studio Munka cz.2

"Zasady gry"

"Chłopcy"

"Jak głęboki jest ocean?"
"Mazurek"

WSTĘP WOLNY
(ALE POJEMNOŚĆ SALKI OGRANICZONA)

"Leszczu"
"Powrót"
"128. Szczur"
"Częstotliwość drgań"

