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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Organizacja Medical Aid for Poland Fund podziękowała za kilka ogromnych worków wypełnionych plastikowymi 
zakrętkami, które pomogą w zbiórce funduszy potrzebnych na operację serca Julki w Warszawie oraz wesprą 
niepełnosprawne dzieci z Przemyśla. Akcja zostala zakończona i nie zbieramy już zakrętek. 
 
Druga akcja charytatywna pomocy dla West London Churches Homeless Concern, którą wspieraliśmy w obecnym roku 
szkolnym została również zakończona. Jeżeli są jeszcze rodziny, które chciałyby podzielić się długoterminową 
żywnością lub oddać ubrania (w dobrym stanie), to prosimy przynieść te artykuły do Orchard Hall – główny budynek 
szkoły w sobotę 08.03.14.  
Wszystkim rodzinom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych akcji charytatywnych! 
 
W lutym odbyły się dwa bardzo udane konkursy recytatorskie w klasach od zerówek do klas czwartych wraz z klasami 
polsko-angielskimi. Przygotowane stroje, rekwizyty, a przede wszystkim pewność siebie i dojrzałość z jaką dzieci 
recytowały polskie wiersze, wzbudzały podziw i prawdziwie zaskakiwały wszystkich zebranych. Uczniowie otrzymali 
dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Było nam bardzo miło zobaczyć tak duże grono rodziców na szkolnych 
konkursach. Dziękujemy! 
  
Jesteśmy wdzięczni rodzicom, którzy wzięli udział w „Zabawie Walentynkowej”. Był to bardzo udany wieczór i to nie 
tylko dla zakochanych. Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na rozwinięcie lekcji multimedialnych dla uczniów 
naszej szkoły. 
 
Zmiana rozpoczęcia zajęć lekcyjnych dla kursu AS i A2  
Od 01.03.2014 młodzież kursu AS i A2 będzie rozpoczynać zajęcia lekcyjne o godzinnie 8:55. Bardzo prosimy aby 
uczniowie nie spóźniali się na lekcje. 
 
Poradnia psychologiczna - spotkanie z psychologiem w naszej szkole 08.03.14 
Polish Psychologists’ Association to organizacja zrzeszająca specjalistów udzielających bezpłatnych konsultacji 
psychologicznych oraz pedagogicznych w języku polskim, która współpracuje z polskimi sobotnimi szkołami. 
Pierwsze informacyjne spotkanie z psychologiem dla rodziców, odbędzie się w naszej szkole 08.03.14 o godzinie 13:00 
w głównym budynku szkoły.  
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i tych, którzy chcieliby zasięgnąć porady. Konsultacje dla 
rodzin oraz dzieci: rodzina@polishpsychologists.org  

Komitet 70 w POSKu - klasy III i IV Godz: 11:00-13:00 
8 marca 2014 uczniowie klas III i IV gimnazjalnych wezmą udział w programie wspomnień świadków historii, którzy 
przeżyli zesłanie na Syberię i wędrowali przez Iran, Indie, Afrykę i Palestynę, mając nadzieję powrotu do wolnej Polski. 
Program zaprezentowany będzie na tle przeźroczy, urywków filmów i inscenizacji młodzieży szkolnej. 
Jest to jedna z ostatnich okazji spotkania się z autentycznymi świadkami tamtych wydarzeń. Młodzież proszona jest o 
punktualne przybycie do POSKu na godzinę 10:45, gdzie w holu będą czekać na nich wychowawcy klas. Zakończenie 
spektaklu o godzinie 13:00. 
 
Msza Święta i Świąteczny Kiermasz Ciast - 05.04.2014 
Serdecznie zapraszamy rodziców na kiermasz ciast, a potem do wspólnego udziału we Mszy Świętej o godzinie 12:00.  
 

Egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Zgłoszenia do egzaminów GCSE, AS oraz A2 zostały zakończone. Daty egzaminów: 
 • GCSE 
a) Speaking 3 i 10 maja - podczas zajęć lekcyjnych. 
b) Listening - 13 czerwca pm  
c) Reading/Writing – 17 czerwca pm  
• AS - 23 maja pm  
• A2 - 2 czerwca am   
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Konkurs na najpiękniejszą palmę do 29.03.14 
Zapraszamy naszych uczniów i rodziców do odświeżenia polskiej tradycji robienia palm. Do wykonania palm można 
użyć kolorową bibułę, krepinę itp materiały. W konkursie na najpiękniejszą palmę przewidziane są nagrody. Palmy 
naszych uczniów będzie można zakupić na świątecznym  kiermaszu i poświęcić w kościele w Palmową Niedzielę. 
 
Zaproszenia do pozaszkolnych konkursów: 

 V Edycja  Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klas 4 do 6 szkoły podstawowych i dla klas gimnazjalnych. 
Prace należy przekazać w terminie do 3 marca 2014 r. do Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

 Zostały oficjalnie podane tematy V edycji konkursu „Być Polakiem”, która odbędzie się w 2014 roku. 
I.  Ballada o okaleczonym mieście – Powstanie Warszawskie 1944 (np. wspomnienia rodzinne, rozmowa z 
Małym Powstańcem, czas trudnych wyborów).                                                                                                                                                                           
II. Polskie drogi do wolności (wojenne losy Polaków - Narvik, Tobruk, Monte Cassino; ku wolnej Polsce – 
działania niepodległościowe Polaków poza granicami kraju; relacje świadków).  
III. Polska moich marzeń.  
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.swiatnatak.pl  oraz przesłać 
swoją pracę zgodnie z regulaminem. Regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły. Końcowy termin 
nadsyłania prac 28 marca 2014. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, 
zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala wręczenia nagród w Zamku Królewskim w Warszawie! 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy historycznej 2014 
Z okazji 70. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino oraz rocznicy Powstania Warszawskiego, Polska Macierz 
Szkolna przygotowuje w tym roku dla uczniów w wieku 14-17 lat „Konkurs Wiedzy Historycznej”.  
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do P. Agnieszki Mejdus - nauczycielki historii. Finał konkursu odbędzie się 
19 października 2014, w Londynie, w Sali Teatralnej POSKu. Na laureatów czekają ciekawe nagrody, a dla 
zwycięzców planowany jest weekend w Warszawie! Regulamin konkursu historycznego jest do wglądu w 
sekretariacie szkoły. 

 
Zapisy do szkoły na rok 2014/2015 
Powiernicy Szkoły dokonali rewizji kryteriów przyjęć do polskiej szkoły oraz listy dzieci oczekujących na miejsca. 
Kolejność kryteriów przyjęć ulegnie zmianie od następnego roku szkolnego.  
W pierwszej kolejności przyjmowane będa dzieci absolwentów naszej szkoły lub innych polskich szkół na obczyźnie 
(takich dzieci jest stosunkowo mało i większość przydzielana jest do klas polsko-angielskich); w drugiej kolejności będą 
dzieci mające obecnie rodzeństwo w szkole; pozostałe miejsca będą przydzielone według odległości zamieszkania od 
szkoły. Ustalono także, że lista oczekujących ustalona przy zapisach będzie stała, a dzieci zapisujące się w ciągu roku 
szkolnego będą wpisywane na koniec tej listy. 
Dalsze szczegóły oraz daty zapisów na rok szkolny 2014/15 zostaną podane przed feriami wielkanocnymi. 
 
Warsztaty Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie dla rodziców i dzieci 
Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie zaprasza rodziców i dzieci w wieku od 3 do 12 lat na 
warsztaty o polskich tradycjach wielkanocnych -"Ożywiamy tradycje wielkanocne" - 30 marca (niedziela) godz.10:00-
13:00 lub 15:00-18:00 (grupa do wyboru). 

Piłka nożna 
W maju tego roku Community Football Federation organizuje Międzynarodowy Turniej Młodzików do lat 14. 
W imprezie weźmie udział 16 drużyn, reprezentujących swoje kraje z czterech kontynentów świata. Każda z ekip zagra 
w strojach swojej rodzimej reprezentacji, a przed meczami będzie można usłyszeć narodowe hymny. Polska 
reprezentowana będzie przez polonijną szkółkę piłkarską London Eagles FC, którą wspierać będą najlepsi zawodnicy 
wyselekcjonowani na specjalnych treningach. W tej chwili szkoleniowcy London Eagles organizują nabór zawodników 
spoza swojego klubu urodzonych między 1 września 1999, a 31 sierpnia 2001 na treningi przygotowujące, po których 
wyselekcjonowana zostanie kadra Polski na ten turniej. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (email: 
kriscoach4@gmail.com ) oraz telefonicznie (mobile: 0787 650 8912). 

Kalendarz 

08/03/2014 Komitet 70 POSK. Klasy III, IV, Godz:11:00-13:00 

15/03/2014 Spotkanie z P. Kościa – uczestniczką Powstania Warszawskiego 

Klasy A2 (jedna jednostka lekcyjna) 

29/03/2014 Rekolekcje 

Konferencja na UCL-SSEES dla uczniόw A2 

05/04/2014 Kiermasz ciast, Msza Święta godz: 12:00 

12/04/2014, 19/04/2014, 26/04/2014 Przerwa wielkanocna 

 
Marta Bniński, Dyrektor Szkoły,  Joanna Kaliniecka-Williamson, Prezes Powierników. 
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