
POZA MIASTEM 
 
Wiktoria Luck, uczennica klasy VIb, Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie:  
 
Mój tata, Darren Luck jest Kanadyjczykiem. Mieszka w małej, eskimoskiej wiosce w prowincji 
Quebec, gdzie uczy w szkole podstawowej „Asimauttaq School”; co w wolnym tłumaczeniu 
oznacza to deskę do krojenia ryb. To moja rozmowa z nim.  
 
Czym zajmujesz pracując w szkole? 
Jestem pedagogiem specjalnym dla uczniów, którzy uczą się w języku angielskim i francuskim. 
Pomagam dzieciom, które mają problemy z czytaniem.  
Staram się, żeby podczas zajęć ze mną dzieci uczyły się bawiąc się, np. grając w różne gry, które 
dla nich wymyślam. Umiejętność czytania jest w życiu niezbędna, potrzebna jest też różnego 
rodzaju wiedza, ale ważne jest też, żeby nauczyć się myśleć.  
Pięć razy w tygodniu prowadzę także zajęcia: dotyczące świadomości własnych uczuć, 
kontrolowania gniewu oraz dla przedszkolaków, by umiały zaprzyjaźnić się w grupie.  
Podczas przerw moim zadaniem jest zabawa z dziećmi, by nie miały czasu na awantury i bijatyki.  
 
Jak wygląda twój typowy dzień? 
Przychodzę do szkoły ok. godziny 8. Rozmawiam z uczniami i nauczycielami- właściwe lekcje 
rozpoczynają się o 9:00. Każdego dnia, prowadzę pięć 45 minutowych lekcji, w których 
uczestniczy od jednego do trzech uczniów. Szkoła kończy się o godzinie 16.  
 
Co lubisz, a czego nie lubisz w swojej szkole? 
Nie lubię, jak tak wielu uczniów porzuca szkołę. Frustruje mnie też ich powolne tempo nauki.  
Z drugiej strony lubię tu pracować, ponieważ na zajęciach jest wesoło, a dzieci świetnie się 
bawią. 
 
Jak się dogadujesz z uczniami? 
Tutaj, niestety zdarza się przemoc w rodzinie, więc nigdy nie wiadomo, jak dziecko zareaguje na 
obecność dorosłych. Jednak jestem popularnym nauczycielem, szczególnie wśród uczniów w 
wieku 6-11 lat. 
 
Czego dzieci się uczą w szkole poza „normalnymi” przedmiotami? 
Uczniowie w wieku 8-9 lat zaczynają „Culture Class”, podczas których dziewczyny uczą się szyć 
np. rękawice, płaszcze oraz buty z foczej skóry. Chłopcy uczą się wykonywać rzeczy z drewna; w 
innych wioskach, robią kajaki! Dzieci w tym wieku powinny też nauczyć się polować, ale nikt nie 
chce ich tego uczyć. 
 
Czy w Twojej szkole jest coś, co innym może wydawać się dziwne? 
Na przykład to, że nasze spotkania są bardzo długie, bo czasami musimy tłumaczyć treść lekcji na 
trzy różne języki. Z kolei, jeśli jest zbyt zimno (<-40), szkoła jest zamknięta i każdy ma wolny 
dzień. Wtedy niektóre dzieci bawią się na świeżym powietrzu.  
Specyficzne jest też to, że kiedy chłopcy rzeźba rogi karibu, cała szkoła śmierdzi. 
 
Jak długo pracujesz w Asimauttaq School? 



Jestem tu już szósty rok. Wcześniej pracowałem przez dwa lata z Indianami w północnym 
Ontario oraz przez rok w Karolinie Północnej, w Stanach Zjednoczonych. Byłem też nauczycielem 
na zastępstwie w Ottawie. Uczyłem angielskiego w Polsce, i w Pradze, na początku lat 
dziewięćdziesiątych.  
 
Co robisz po pracy?  
Prowadzę po francusku zajęcia z gotowania. Moim hobby jest warzenie piwa, kiszenie kapusty, 
robienie pikli i pieczenie chleba na zakwasie. Jestem jedynym w mieście, kto wie, czym jest kefir- 
robię też przetworzy mleczne.  
Studiuję, dużo czytam po angielsku, francusku i polsku. Trzy razy w tygodniu chodzę na siłownię 
lub na lekcję boksu. W lecie, lubię biegać na plaży, pływać kajakiem i wspinać się po niskich 
górach otaczających osadę. Zbieram również jagody i grzyby. Chcę zacząć częściej jeździć na 
kemping. Zimą lubię chodzić w rakietach śnieżnych. Telewizję oglądam przez trzy- cztery godziny 
telewizji miesięcznie, zazwyczaj u przyjaciela; czasami wypożyczam filmy pocztą. 
 
Czy trudno Ci mieszkać tam, gdzie mieszkasz? 
Nie, kocham tutejszą prostotę. Wszystko czego potrzebuję jest w odległości spaceru. Nie muszę 
tracić czasu na dojazd do pracy, albo zakupy w centrum handlowym. Ponieważ jesteśmy tak 
odizolowani, ludzie muszą nauczyć się być dobrymi przyjaciółmi dla swoich sąsiadów, bo nie ma 
tu nikogo innego. Stąd też myślę, że samotność jest tu mniejsza niż w dużym mieście. 
 
Czy odkąd tam mieszkasz miałeś jakieś śmieszne przygody? 
Co tydzień zdarza się coś ciekawego. Na przykład do moich sąsiadów włamał się niedźwiedź 
polarny. 
 


