
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę miliony ludzi-uchodźców  szuka schronienia przed 

wojną w innych krajach, również  w Polsce. Polska okazała się dla nich bezpiecznym              

i przyjaznym krajem. Tu znaleźli swój nowy dom. Jak długo tu zostaną, tego sami jeszcze nie 

wiedzą, ale większość z nich deklaruje, że chce wrócić do ojczyzny, gdy tylko                         

zakończy się wojna. Niektórzy chcą zostać u nas na stałe. Wielu z nich                                     

nie zna języka polskiego lub jeżeli zna,  to w słabym stopniu.                                                     

Nasza szkoła, czyli Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu 

już od roku ma wśród swoich uczniów  dzieci i młodzież z Ukrainy. Trafiają oni  do szpitali    

i  zarazem do nas z  różnymi problemami zdrowotnymi. Zazwyczaj słabo znają język polski. 

Próbujemy  integrować naszych pacjentów-uczniów z Ukrainy. Zachęcamy ich do udziału      

w lekcjach i w zajęciach wychowawczych. Zdecydowanie lepiej  radzą sobie  podczas  

wspólnych  zabaw z innymi dziećmi czy w zajęciach artystycznych..                                  

Tutaj komunikacja słowna nie jest taka istotna. Jednak barierę językową i tak trzeba                

stopniowo  pokonywać. Do tej pory nie mieliśmy książek do                                                

nauki języka polskiego, dedykowanych dla osób z Ukrainy.                                                        

To się zmieniło, bo nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Klett Polska z Poznania. 

Wydawnictwo Klett zaproponowało nam  bardzo konkretne i co ważne - bezpłatne wsparcie  

w ramach akcji : Materiały, które ocalały. Wydawnictwo Klett podarowało  naszej szkole: 

Słowniki polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie, Samouczki języka polskiego dla 

Ukraińców, 1000 najważniejszych słów w języku polskim oraz serię Razem nowy- kurs 

języka polskiego. Poprosiliśmy o 5 egzemplarzy każdej pozycji, bo działamy w trzech 

szpitalach,  na różnych oddziałach i tyle dostaliśmy 😊 Książki już są i będą dużym 

wsparciem dla naszych uczniów z Ukrainy, ale także dla nas-nauczycieli i wychowawców.      

I co najważniejsze książki te pozwolą na bardziej                                                        

efektywne  wykorzystanie czasu i naukę naszego języka.                                                            

Bardzo serdecznie  dziękujemy całemu Wydawnictwu, a szczególnie redaktorowi                    

Panu Philippowi Mierzwa,  za przesłane nam książki.!!! Z serca płynące  podziękowania         

i pozdrowienia przesyła nasza Dyrekcja, całe grono pedagogiczne, jak i pacjenci-uczniowie    

z Ukrainy😊 
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                                                                Zdjęcia i tekst opracowały:
                                                                 Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                                                 Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
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