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Back to school - wra¿enia z kolejnych szkoleñ

P

o politechnice, przysz³a kolej na rozpoczêcie szkoleñ dla nauczycieli z obu
szkó³ dla dziewcz¹t, oraz z publicznej secondary. Szkolenia odbywaj¹ siê w
dwóch grupach jedn¹ stanowi szko³a Girls Primary, prowadzona przez Kasie
(czyli Kasiê i Kasiê), drug¹ Girls i Township Secondary, prowadzona przez Igê i
Maæka.
Poza znanymi ju¿ z politechniki obserwacjami, da³o siê wyraŸnie zauwa¿yæ ró¿nicê w
podejœciu i umiejêtnoœciach nauczycieli ze szkó³ dziewczêcych i publicznej. Podczas
gdy g³odni wiedzy pracownicy Girls Primary najchêtniej spêdzaliby w sali
komputerowej 24 godziny na dobê, ich wypuszczeni na piêciominutow¹ przerwê
koledzy z Township pojawiaj¹ siê leniwym krokiem po 15-20 minutach.
Okaza³o siê jednak, ¿e temperament obu tych grup znakomicie dopasowa³ siê do
charakteru ich prowadz¹cych.

Goœcie w Sega

W

tym tygodniu mieliœmy tak¿e niezmiern¹ przyjemnoœæ przyjmowaæ
w naszej wiosce dwoje niecodziennych goœci. Odwiedzi³a nas Pani
Ilona Korchut z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski oraz Pan
Richard Beattle reprezentuj¹cy rz¹d Kanady. G³ównym celem wizyty by³a
ewaluacja zesz³orocznego projektu implementowanego przez Fundacjê Simba
Friends w szkole podstawowej Kogere.
Mimo szkolnej przerwy wakacyjnej na naszych goœci w Kogere czeka³y dzieci
wraz z rodzicami. Po raz kolejny przedstawicielom grona pedagogicznego
nale¿¹ siê brawa, za wspania³e przygotowanie uroczystoœci.
Nasze spotkanie w szkole przebieg³o w nies³ychanej atmosferze. Dzieci
zaprezentowa³y program artystyczny pe³en wierszy i piosenek dotycz¹cych
odbudowy szko³y. Mieliœmy okazjê poznaæ twórczoœæ szkolnej grupy
tanecznej, byliœmy œwiadkami prawdziwej musztry przygotowanej przez
szkolnych skautów a dyrekcja szko³y poprowadzi³a spacer po w³oœciach
Kogere.
Na spotkanie z nami t³umnie przybyli rodzice dzieci ucz¹cych siê w szkole.
Wszyscy mieli doœæ czasu by podzieliæ siê, najczêœciej pochlebnymi, opiniami
na temat przebiegu projektu. Nie brakowa³o tak¿e kolejnych pomys³ów i
sugestii dotycz¹cych potrzeb lokalnej spo³ecznoœci jak i grona pedagogicznego.
Wszystkie zanotowaliœmy...
Podczas tej krótkiej wizyty mieliœmy tak¿e okazjê podzieliæ siê naszymi
osi¹gniêciami i opiniami na temat projektu Sega Silicon Valley.
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Zielona rewolucja

W

raz z rozpoczêciem nowego tygodnia uda³o siê nam zakoñczyæ przygotowywanie terenu i
infrastruktury trzeciego miejsca pod szkó³kê roœlin ozdobnych. Dzieci ze szko³y podstawowej
spisa³y siê dzielnie. Mimo i¿ czêsto narzêdzia u¿yte do prac ziemnych wielkoœci¹ dorównywa³y
dzieciom, ich zapa³ i determinacja pokona³y wszelkie przeszkody.
Ogrodzenie szkó³ek pozwoli zapobiec zniszczeniu materia³u roœlinnego przez zwierzêta, cieniownik spowoduje
znaczne obni¿enie temperatury w tunelach foliowych. Natomiast folia któr¹ przykryto niskie tunel utrzyma
po¿¹dan¹ wilgotnoœæ powietrza podczas procesu ukorzeniania sadzonek pêdowych. Sama idea procesu
ukorzeniania i metody które pozwol¹ osi¹gn¹æ wysoki procent ukorzenienia sadzonek, okaza³y siê bardzo
nowatorskie. Przewidujemy ¿e podobne techniki zatrzymywania wilgoci i cieniowania z powodzeniem
stosowaæ bêdzie mo¿na równie¿ przy produkcji siewek.

Nowe oblicze tego samego jeziora

W

sobotnie popo³udnie wybraliœmy siê na przeja¿d¿kê. Naszym celem mia³ byæ Port
Victoria, miejsce po³o¿one tuz nad wodami jeziora. Nad najwiêkszym jeziorem w
tej czêœci Afryki byliœmy ju¿ nie raz, ale zawsze by³o to w pobli¿u Kisumu. Tym
razem postanowiliœmy zobaczyæ brzeg jeziora nieopodal granicy ugandyjskiej.
Poniewa¿ pomys³ na wyprawê pojawi³ siê zupe³nie spontanicznie, nie byliœmy do koñca
pewni, co nas czeka… Znaliœmy tylko kierunek, w którym nale¿a³o pod¹¿aæ. Droga, jaka
jechaliœmy przez pierwsze 10 km, by³a pierwszej klasy!!! Takiego asfaltu w Kenii ze œwiec¹
szukaæ! Mineliœmy nawet dwa mostki ogromnej wielkoœci, pod którymi powinna p³yn¹æ
woda…Plynela tylko w¹ska stru¿ka. I tylko pod jednym.
Asfalt niestety przeszed³ szybko w ubita droga, potem ju¿ tylko wyboist¹ i dziuraw¹…
Po przejechaniu godziny poczuliœmy siê trochê zagubieni, wiêc zapytaliœmy napotkanego
cz³owieka. Ten, nie doœæ, ¿e wyt³umaczy³ nam, jak jechaæ, to dodatkowo zorganizowa³ nam
przewodnika w postaci kobiety z trojka dzieci, która w³aœnie wybiera³a siê do Port Victoria to siê nazywa zaradnoœæ!
Po kilkunastu kilometrach dotarliœmy w koñcu nad wody jeziora, które w œwietle
zachodz¹cego s³oñca wygl¹da³o jak z folderów biur podró¿y! Fale delikatnie rozbija³y siê o
brzeg, wyspy poroœniête gêstwin¹, kilka lodzi z ¿aglem wyruszaj¹cych na nocny po³ów,
mê¿czyŸni rozci¹gajacy sieci… a wszystko to zalane czerwonym œwiat³em s³oñca
znikaj¹cego za wzgórzami… A ju¿ naprawdê magicznie wygl¹da³ szczyt pobliskiej góry,
p³on¹cy z niewiadomej przyczyny… Ten pierœcieñ ognia widzieliœmy z odleg³oœci nawet
kilkunastu kilometrów, kiedy wracaliœmy do domu… Piêkne miejsce…jeszcze tam
wrócimy…
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