
 

 

Божитухом 2018/2019 

Конференція вчителів української мови  у Божитухом’ю. 

27 жовтня 2018 року у невеликій місцевості у Поморському воєвідстві – Божитухом’ю пройшов 
успішно   вже четвертий 

Огляд українських дитячих ансамблів 

Після концертного дійства відбулася також конференція – зустріч учителів української мови на 
Помор′ї. 

Курсо-конференцію провела п. Ірина Дрозд – методист навчання української мови при ОДН- і  
Слупськ. 

Тема зустрічі «Багатокультурність на уроках української мови»  

Вчителі : Тетяна Слойка зі Слупська, Оксана Гузек з Лемборка і Божитухом’я, Мірка Ганаско з 
Битова та отець Олег Гриців з Лемборка розповіли про навчання, успіхи і очікування, плани та 
бажання, заходи і результати своєї роботи на цьому важкому, проте важливому пості.  

Проблемою у всіх випадках є ( як усі вже знають) підручники. 

Та вчителі обходять цю проблему як тільки вміють. Головне забезпечуючи учнів матеріалами з 
України. Та не все і не всі зможуть   поїхати на Україну ,щоб оці підручники купити і на своїх 
плечах просто привезти. Нам же до України 1000 км. В нас зовсім інша ситуація ніж у нащих 
колег з Перемишля, Люблина чи Ряшева... Тут допоміжною дуже є українська інтернет 
крамниця з Польщі – Софія:      http://sofija-net.pl/     особисто дуже її рекомендую.( Саме жду 
вже чергової посилки з шкільними посібниками ). 

Вчителі опрацювали календар освітньо-культурних заходів на навчальний рік 2018-19. 

Він дуже важливий, щоб добре спланувати свою роботу та організувати учнівські , міжшкільні 
зустрічі, які дуже нашим дітям потрібні.  

Календар очевидно відкритий і якби у когось було бажання , або добавити якесь дійство, або ж 
прилучитися до запланованого , то просимо повідомити п.Ірину Дрозд . 

 Подія Місце Організатор Число  
1 Піклювання самітніми 

могилами українців. 
 Кожен у себе. Вчителі.Священики. Жовтень-

листопад 
2 День пам′яті Жертв   У себе. Вчителі.Священики. 23.11.2018 р. 



 

 

Голодомору. 
3 Андрійкові вечорниці. У себе. Вчителі. Листопад-грудень 
4 Зустріч зі св.Миколаєм У себе. Священники.Вчителі. 19.12.2018 р. 
5 РІЗДВО( вертепи, 

колядуванняюзустрічі) 
У себе. 

Священники.Вчителі. 

Січень 2019 р. 

6 Дитяча Маланка. Лемборк П. О.Гузек і вчителі 2.02.2019 р.  
7  Казкові Майстеркласи.  Божитухом.  І.Дрозд,О.Гузек,   

Т.Слойка, М.Ганаско 
4.03.2019 р. 

8 Свято Шевченка  
 

Білий Бір Директор школи 8.03.2019р. 

9 Свято української мови У себе. Вчителі. Західнопоморське 
– 21.02.2019р.  
Поморське ( тоді 
зимові канікули – 
число вибрати 
довільно) 

10   Участь у фестивалі Ельбльонг      Травень 2019р. 
11 День вишиванки Кожен у себе. Вчителі.Священики. 16.05.2019р.  
12    Фест. Сакральний Білий Бір   25.05.2019р. 
13 Фест. Дитячий Кошалін   Червень 2019р. 
14 Закінчення навчального 

року 
Кожен у себе. Вчителі.Священики. 16.06.2019р.  

15 Вишиванка на майдані  Битів   ?Серпень2019р. 
 

Про всі подробиці – конкретне число, годину, спосіб проведення події треба питати вже в 
організатора. 

Чудовою вісткою для вчителів , батьків та дітей є інформація про 

Україномовний Табір для Дітей у Білому Борі – організований через нашу школу для дітей 
віком 7-12 років, від 28.06 – 7.07 2019 року. 

Точної інфомації очікуйте внедовзі і в нас ,і у *Нашому Слові*.  

 

До цього ще дорахувати треба підготовку дітей до рисункових конкурсів : 

1. Шевченко наш приятель-Бартошиці 
2. Землі дідусів моїми очима- Кошалін 



 

 

 

У вчителів появилось прохання до організаторі Дитячого Фестивалю у Кошаліні : чим швидше 
подавати дату заходу і ретельно придивитись шкільному календарю. Так як цього року кінець 
навчальног року має бути 21.06.2019, то пам′ятайте, що вчителі української мови ( тобто 
*інструктори* більшості ансамбликів які у Вас виступають) є також вчителями інших предметів і 
класними опікунами, тому кінець навчального року для них дуже перевантажений. 

То ж , як всі бачите, у році шкільному 2018-2019 роботи у нас багато. Як і завжди. 

Всім  подається до відома, що за справою і старанням п.Марка Сирника почала працювати 
освітня сторінка для вчителів, вихователів, батьків і усіх зацікавлених проблемою освіти. 

Запрошуємо на :   https://osvita.org.pl/ 

Бажаючи всім успіхів і зрозуміння у середовищі, п.Ірина Дрозд закінчила збори.  

                                                                                                            Мірка Ганаско 


