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Pomoi,zeby wyrosl CEDR
-JESLT PLAN UDA srE
zRilLtzowlc, T0 BEDZTE
WIELKI CUD, A I.UDZIE
zoBACzA, rnr ozrun sOc -
M0wt4 zG0DNtE ACN tESZKA
GORECKA I AGNIESZKA
GUZIK.

p ierwsza iest pani4 prezes, dru-
l- ga - pani4wiceprezes Fundacji
Wspierania Idei Marii Montessori
,,Ziarnko Maku I Wsp6lnie od kilku
lat prowadz4 tei w Krakowie Kato-
lickie SzkolyMontessori. Pierwsza
jest dyrektorem szkoly podstawo-
wej, druga - gimnazjum.Terazchc4
zrealizovrai kolejny pomysl.

- Dzieci, kt6re maj4 r62nego
rodzaju trudno3ci rozwojowe, aby
zostaly zdiagnozowane, a potem
uczestniczylywterapii czyrehabi-
litacji, musz4 je2dzi6 od specjalisty
do specjalisty w calym mie6cie. Ma-
rzy nam siq, bywszystko to (ze szko-
lq wlqczJri-e).bylo w j ednym mie j scu
- opownoala.

Wierz4te2 i czuj4, iemaj4Bo2e
blogoslawiefstwo. - Wszystko
opieramy na Bogu, r6wnie2 szko-
ly, kt6re prowadzimy. I ten projekt
jest mocno "omodlony''. Zostalo
nam tei dane pigkne slowo z Ksig-
gi Aggeusza - 2e mamypracowai,
a Pan, do kt6rego nalezq zloto i sre-
bro, poruszywszystko tak,2e na-
plynq do nas potrzebne kosztow-
no6ci. Wypelni tei swojEchwal4

ten dom, a na koniec obdarzy nas
pokojem - nie kryje wzruszenia
A. G6recka.

BOZY PRZYPADEK

Pierwsze kroki w prowadzeniu
plac6wek bazuj4cych na pedagogi-
ce Marii Montessori dwie Agniesz-
ki stawialy, wsp6lpracuj4c z Cen-
trum Edukacyjryrm Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej. Po dw6ch
latach zaloiyly jednak Fundacjg
,,Ziarnko Maku", wkt6rej szansg
na rozw6j zobaczylo zgromadzenie
zmartwychwstaric6w.

- Przygarnglo nas wiqc pod
swoje skrzydla. W efekcie, 4 lata
temu, przedszkole Montessori po-
zostalo przy CE Caritas, a szkola
podstawowa przeniosla sig na ul.
ks. Pawlickiego 1, gdzie mieSci sig
kuria Prowincji Polskiej zmar-
twychwstaric6rv. Powstalo tei wte-
dy gimnazjum Montessori - wspo-
minaA.G6recka.

Pocz4tkowo Agnieszki my6laly,
ie to przypadek, i2 tak sig wszystko
poukladalo. Szybko jednak zrozu-
mialy, 2e wtym,,przypadku" Pan
B6gmial sw6jplan.

- Zglgbiaj4c nauczanie pierw-
szych zmartwychwstaflc6w, od-
krylyimy, jak bardzo koresponduje
to z zaloieniami pedagogiki Mon-
tessori. Nawet zmartwychwstafcze
haslo: ,,wwolno3ci" pasuje tu ideal-
nie. My teZ szanujemy indywidu-
alizm ka2dego dziecka. Do nicze-
go nie zmuszamy, ale zachgcamy,
a dzieci takbardzo lubia chodzii

do szkoly i uczyi sig, 2e wwakacje
maluchy ai placzqz tgsknoty - opo-
wiadaA. Guziki dodaje, 2ewolno6i
nigdy nie moZe byi swawol4, dla-
tego w szkolach obowi4zuj4 jasne
zasady. Dzigki nim wolno6i jednego
czlowieka nie przekracza wolno6ci
drugiego.

Kolejnym owocem wsp6lpracy
z zakonem jest przyja2i obu pari
z prowadzonq p r zez zgr omadzenie
Wsp6lnot4 Chrystusa Zmartwych-
wstalego,,Galilea".l mimo 2e for-
malnie do niej nie naleZq, wiedzq,
ze ,,galilejczycy" maj4 je w ducho-
wej opiece, a one same modla sie
ju2 

"po galilejsku".

DTA MOCNYCH I SIABSZYCH
Dwie Agnies zki przyznaj4,

2e CEDR nie jest ich autorskim
pomyslem, ale wzoruj4 sig na mi-
strzach, czyli na niemieckiej Fun-
dacji ,,Promyk Slorica', kt6ra od 20
lat prowadzi w Erfurcie szkoly
Montessori oraz centrum diagno-
zy i terapii. Nauczyciele wsp6fura-
cuj4 tam z lekarzami i rehabilitanta-
rni, a dzieci sq obserwowane przez
specjalist6w. Fenomenem jest tei,
2e terapia trwa czasem w samym
tylko procesie nauki.

- Niemcypokazali nam,2e me-
toda Montessori pasuje zar6wno
do pracy z dzieimi bardzo zdol-
nymi, jak i z tymi, kt6re maj4 pro-
blemy. Indywidualne podejScie
sprawia, 2e iadne nie jest por6w-
nywane z kolegami i przez to kaide
rozwija sig maksymalnie, na miarg
swoich moiliwoSci. Szkoly Mon-
tessori nie sE jednak plac6wkami
specjalnymi, wigc proporcje w kla-
sach musz4byi wywaZone. Wtedy
do uczni6w mocnych powoli dolq-
czaj4ci slabsi - tlumaczyA. G6rec-
ka, a A. Guzik dodaje, i2 oSrodek
podobny do CEDR dziala w Kra-
kowie przy ul. Prochowej, z tym
ie jest on przeznaczony tylko dla
dzieci przedszkolnych, kt6re id4c
do szkoly, maj4 problem, bo tera-

pig musz4 kontynuowai w innym
miejscu.

- Dlatego wlaSnie chcemy za-
pelnii tg lukg i to nie tylko z my-
314 o uczniach z naszych szk6l,
aletakie otychz calego Krakowa,
by pr44eLCtzaj4c do CEDR znajdo-
wali tu kompleksowE pomoc i czer-
pali z bogactwa metodyMontessori.
Chcemy teZ, by i rodzicebyli otocze
ni opiek4i czuli sig z namibezpiecz-
nie-podkreSlaAGuzik.

czAs NA JATMUzNI

Centrum Edukacji, Diagnozy
i Rehabilitacji ma powstad w bu-
dynku, kt6ry od lat jest w stanie
surowym i niszczeje. To nieukori-
czona nigdy sala gimnastyczna,
znajduj4ca sig przy zgromadze-
niu i seminarium zmartwych-
wstafc6w. Dwie Agnieszki dosta-
ly juZ zielone Swiatlo na jej prze-
budowg - obok nowoczesnej sali
znajdzie siq tei miejsce na gabine-
ty specjalist6w (pediatry, psycho-
loga, pedagoga, logopedy, rehabi-
litanta). Kaidy szczeg6l zostal per-
fekcyjnie zaplanowany. Problem
w tym, 2e aby marzenie siq zi6ci
lo, potrzeba - bagatela! - 3 mln zl
(na pierwszy etap prac wystarczy
500 tys. zl). Ilzeba wigc pom6c
losowi.

Za minimalnE ceng powstaly
juZ: imponujEry projekt architek-
toniczny (dzielo pracowni APP Ar-
chitekci Izabeli i ArturaWiqk6w),
ekspertyza konstrukryjna budyn-
ku (wykonal jE Radoslaw Kwiatek,
koordynator krakowskiej Winniry
,,Galilea"), projekt instalacji (Jaro-
slaw Goraj) oraz projekt parkin-
gu (Henryk Cioniko). Teraz dw6m
Agnieszkom marzE sig nowe okna.

- Zaleiy nam, by projektem za-
interesowai media, a zaczlmamy
od,,Go6cia'. Mamy plan kampanii,
a 23 kwietnia zapraszamywszyst-
kich na bal charytatywny. Wiel-
ki Post to z kolei dobra okazja, by
wesprzei CEDR poprzez jalmu2ng
na dzielo, kt6re bgdzie sluiylo po-
koleniom - zachgca Piotr Gajda,
odpowiedzialny za promocjq pro-
jektu. Szczeg6ly akcji,,Wykuj ser-
cel' mo2na znaleZi na: www.wvkui-
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- Tu na ruzie jeil, minq ale bglde
ohoilek na miary XXI wietu -
zapewniajq Agnieszka G6reclm
iPiotr Gajila serce.pl, Monika tqcka


