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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Wydarzenia szkolne 
Z okazji 65-lecia szkoły, 23 stycznia w klasach 5 i 6 odbył się konkurs, którego tematem była historia Polskiej 
Sobotniej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki. Cieszymy się bardzo, że tylu uczniów wzięło udział. Zwycięzcom 
zostały wręczone nagrody w dniu 30.01.16 podczas „Dnia Małego Aktora”. Gratulujemy!  

30.01.16 najmłodsi uczniowie świętowali 65- lecie szkoły specjalnym pokazem dla rodziców, który był 
zorganizowany jako „Dzień małego aktora”. Wszyscy uczniowie wykazali się odwagą i cierpliwością 
występując pierwszy raz na tak dużej scenie, a piękne popisy aktorskie przyniosły uczestnikom wiele radości 
i zadowolenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zechcieli przyjść na występy naszych 
milusińskich, a szczególne podziękowania należą się tym rodzicom, którzy obejrzeli program do końca i nie 
przeszkadzali w występach wychodzeniem z sali, po obejrzeniu na scenie własnego dziecka. 

Karnawałowa zabawa maskowa 06.02.16 była wyjątkowo udana. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli szkołę swoim udziałem. Zebraliśmy £ 1100. 

Spotkanie klas AS z Panią Eugenią Maresch było bardzo wzruszające. Pani Eugenia spotkała się ze 
studentami kursu AS aby opowiedzieć historię swojej tułaczki po 1 września 1939 roku, a także przekazać 
informacje o życiu Polaków w obozach, walce z przerażającym głodem, podłymi warunkami życia i pracy. 

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w grupach wiekowych 12.03.16. Były profesjonalnie przygotowane i  
pięknie poprowadzone. Serdecznie dziękujemy nauczycielom relgii. 

O wszystkich szkolnych wydarzeniach można przeczytać na naszej stronie internetowej. 
 
Msza Święta, wielkanocny kiermasz ciast i kiermasz polskiej książki - 19.03.16 

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzię się w Ealing Abbey 19 marca o godzinie 10:30. 
Tego dnia będzie nam również miło gościć Państwa w szkolnej kawiarni i na wielkanocnym kiermaszu ciast 
oraz kiermaszu polskiej książki.  
 
Szkolny psycholog- zmiany dat spotkań i kolejny warsztat 
Wszystkie aktualne daty indywidualnych spotkań z psychologiem są podane na szkolnej stronie internetowej. 
Zawiadamiamy, że spotkania 16.04.16 i 04.06.16 zostały odwołane. Na prośbę rodziców, którzy brali udział 
w ostatnim warsztacie psychologa oferujemy kolejne spotkanie i serdecznie zapraszamy 18.06.16 na nowy 
wykład "Głaski i ciosy, czyli których narzędzi komunikacji używać ekonomicznie". 
 
Konkurs „Polskie symbole narodowe” 
Uczniów klas 5, 6, I, II, i III gimnazjalnych gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
przygotowanym specjalnie na 65 - lecie naszej szkoły. Tematem będą „Polskie symbole narodowe”. Rodzice 
wspomnianych powyżej klas otrzymają drogą mailową regulamin konkursu. Prosimy zachęcić młodzież do 
wzięcia udziału. 
 
Zapisy na rok 2016/2017 

Zawiadamiamy, że zapisy rodzeństwa i nowych rodzin na rok 2016/2017 zostały zakończone. 
 
Nowe polskie książki 
Jeżeli w Państwa domach znajdują się nowe polskie książki, które nie są już potrzebne to prosimy przynieść 
je do sekretariatu szkoły po feriach wielkanocnych 16.04.16 i 23.04.16.  
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Ferie wielkanocne 23.03.16, 02.04.16 i 09.04.16 
Ferie wielkanocne rozpoczną się 23.03.16 i trwać będą przez trzy soboty do 09.04.16. Wracamy do szkoły 
16.04.16. 
 
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke!  
Sobota 19 marca 2016 godz. 17:00 – 20;00. Dom Parafialny, St. John's Hall, Ravenna Road, Putney, SW15 
6AW Londyn. Wstęp £10. Informacje i rezerwacje: info@playmedia.co Bilety dostępne na: 
http://www.etickets.to/buy/?e=13666  
 
Letni festyn szkolny 

Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców do pomocy w festynie letnim w czerwcu. Chętnych prosimy o 
zgłaszanie się do sekretariatu szkoły. Potrzebujemy pomocy na różnych stoiskach. Będzie to największa 
akcja na zebranie tak potrzebnych funduszy dla szkoły Waszych dzieci. Liczymy na wielkie wsparcie 
wszystkich rodzin.  
 
Informacja od naszych gospodarzy - St. Benedict’s School 
St Benedict’s School jest prywatną katolicką szkołą dla dzieci od lat 3 (Nursery) do 18 (Sixth Form). Dla 
dzieci w wieku 11 – 18 lat rodzice mogą się starać o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship. 
Szkoła zaprasza na ‘Open Morning’ w następujące dni: 
Nursery (3+) - 19 kwietnia i 9 czerwca. 
Junior School (4+) - 19 maja i 14 czerwca. 
Senior School (11+) – 21 kwientia i 10 maja. 
Szczegóły na www.stbenedicts.org.uk  lub proszę skontaktować się z Registrar, Mrs Margaret Moore, na 
enquiries@stbenedicts.org.uk  lub pod numerem 020 8862 2254. 
  
Dyżury 

Serdecznie prosimy rodziców o zapisywanie się na dyżury. Przypominamy, że każdy rodzic musi wykonać 
dwa dyżury (jeden w pierwszym, a drugi w drugim półroczu). 
 
Kalendarz 

12.03.16 Rekolekcje Wielkopostne 

19.03.16 
Wielkanocny Kiermasz Ciast, kiermasz polskiej książki i 
Msza Święta o godzinie 10:30 

23.03.16, 02.04.16 i 09.04.16 Ferie wielkanocne 

16.04.16 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 

07.05.16 Akademia z okazji święta 3 maja, klasy 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Życzy dyrekcja, Powiernicy, Koło Rodzicielskie i wszyscy pracownicy szkoły.  
 
Marta Bniński - Dyrektor Szkoły, Joanna Kaliniecka-Williamson - Prezes Powierników Szkoły 
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