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H O L A N D I A

Polska Szkółka 
w Utrechcie
Już od ponad 20 lat, przy Polsko-Niderlandzkim Cen-
trum Edukacji i Integracji w Utrechcie, działa Polska 
Szkółka. 
Założycielką szkoły była holenderka Marquerite Brou-
wer, zmarła w 2010 roku. Marquerite razem z mężem 
Władysławem Kadukiem, przez 20 lat służyli sprawie 
polskiej na terenie Niderlandów. Założyli Centrum 
Edukacji i Integracji, polską szkółkę, zespół taneczny 
„Motylek”. Na krótko przed śmiercią, Marquerite, 
wydała książkę poświęconą wojennym i powojennym 
losom Władysława, byłego żołnierza armii generała 
Maczka. Książka jest do nabycia w Szkółce. 

W dwa sobotnie popołudnia w miesiącu, dzieci z oko-
lic Utrechtu (i nie tylko), spotykają się na zajęciach, 
w trakcie których uczą się języka polskiego, poznają 
historię Polski oraz polskie zwyczaje i tradycje.

Wykwalifiko-
wana kadra 
nauczycielska 
stara się 
zapewnić dzie-
ciom edukację 
połączoną 
z zabawą, 
dostosowaną 
do wieku 
i poziomu 
znajomości 
języka polskie-
go. Zajęcia 
odbywaja się w 

trzech grupach wiekowych: 4-7 lat, 7-9 lat, 9-12 lat. 
W roku szkolnym organizowane są spotkania: 
wigilijne i wielkanocne, dzień dziecka oraz występ na 
Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci.

Na tegorocznym XI Festiwalu Polskiej Poezji dla 
Dzieci, Wierszowisku 2011 Polska Szkółka z Utrechtu 
zdobyła pierwsze miejsce. Ewa Eggenkamp-Kolka i 
Dorota Boerland-Marcinkiewicz, od kilku lat z zapałem, 
przygotowują dzieci do Wierszowiska. Ich entuzjazm 
udziela się zarówno dzieciom jak i rodzicom. Dzięki 
współpracy z emerytowaną aktorką panią Wandą 
Roos-Dembek, która pracowała z Jerzym Gruzą, 
grała w filmach i w teatrze, dzieci uczyły się tekstów z 
podwójnym zapałem. Sceniczne doświadczenie pani 
Wandy, oraz wiele czasu poświęconego prawidłowej 
dykcji, z pewnością przyczyniły się do przekonania 
festiwalowego jury.

Obecnie nowy zarząd szkółki  stara się  kontynuować 
i rozwijać pracę jej założycieli. Jednym z nowych pla-
nów jest wprowadzenie kursów języka holenderskiego 

dla Polaków, przyjeżdżających do pracy w Niderlan-
dach.

Nowym prezesem Centrum Edukacji i Integracji jest 
Mirona Joosten-Wisniewska, teolog i pedagog, od 10 
lat nauczycielka w szkółce. W skład zarządu wchodzą 
ponadto viceprezes i sekretarz Izabela M. de Groot-
Sikora, absolwentka wydziału prawa na Uniwersyte-
cie w Utrechcie prowadząca biuro pomocy  prawnej 
Adwiza oraz Jolanta van Trigt-Andryszczyk pełniąca 
funkcję skarbnika i nauczyciela, magister polonistyki. 
Mamy nadzieję, że ich praca przyniesie wspaniałe re-
zultaty i przyczyni się do rozwoju szkółki. (foto nr 3 Na 
zdjęciu od lewej stoją: Iza, Mirona, Jola)

Od stycznia 2011, Szkółka posiada własną stronę 
internetową: www.polskaszkolkautrecht.nl

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami 
przez e-mail: polskaszkolkautrecht@gmail.com
lub pod nr telefonu: 0621422336.


