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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Wydarzenia szkolne 
W ostatnią sobotę przed Wielkanocą, stoły w sali Orchard Hall wypełnione były wspaniałymi domowymi 
wypiekami. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie. Ten dzień wpadł świetnie i 
przyniósł szkole dochód w wysokości £670. Rodzicom obecnym na Mszy Świętej dziękujemy za wspólną 
modlitwę. 
 
Przeprowadzka do budynków zastępczych najmłodszych klas przebiegła bardzo sprawnie. Uczniowie mają 
ciepłe, przestrzenne i dobrze wyposażone klasy. 
 
W szkole mieliśmy okazję obejrzeć dwie bardzo ładne wystawy prac naszych uczniów.  
Jedną z nich była wystawa o polskich miastach zaprezentowana przez uczniów klas piątych i szóstych, którą 
przygotowała pani Nina Kaniewska - nauczycielka geografii.  
Kolejną była prezentacja prac klasy 5c, pani Anny Juchum z omawianej lektury „Akademia Pana Kleksa”. 
Gratulujemy paniom nauczycielkom pomysłów, a uczniom dziękujemy za przygotowanie ślicznych prac. 
 
W dniu 24.04.16 delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym godnie reprezentowała szkołę na 
obchodach 76. rocznicy katyńskiej w kościele pod wezwaniem Św.Andrzeja Boboli i na cmentarzu 
Gunnersbury. Poczet sztandarowy reprezentowali: Robert Kubiak, Weronika Świtała, Julia Kunaszewska, 
Adam Moniuszko, Maria Spek i Olivia Sek. Bardzo dziękujemy reprezentacji szkoły!  
 
Egzamin z języka polskiego na poziomie  A-level – obroniony! 
Z wielką radością przekazujemy Państwu wspaniałą wiadomość, że w piątek 22.04.16, Minister Edukacji 
Nicky Morgan ogłosiła, iż Department for Education doszedł do porozumienia z komisjami egzaminacyjnymi i 
zawarł z nimi umowę, na mocy której egzaminy z tzw. mniej nauczanych języków, w tym polskiego, zostaną 
zachowane! Bardzo się cieszymy i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli akcji zbierania 
podpisów pod petycją. 
 
Uroczysta Msza Święta z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski - 1 maja 2016 
Zapraszamy na nabożeństwo z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, organizowane wspólnie przez Polską 
Misję Katolicką w Anglii i Walii oraz Ambasadę Rzeczypospolitej w Londynie. Msza Święta odprawiona 
będzie w Kościele Ojców Benedyktynów na Ealingu dnia 1 maja 2016 roku o godz. 15:00. Liturgii 
przewodniczył będzie kardynał Vincent Nichols.  
 
Akademia z okazji święta narodowego 3 maja - 07.05.16. 

7. maja uczniowie klas piątych zaprezentują krótki multimedialny pokaz o Konstytucji 3 maja o godzinie 12:00 
w sali Cloisters. Po prezentacji odbędzie się wręczenie nagród w konkursie przygotowanym specjalnie na 
65-lecie naszej szkoły „Polskie symbole narodowe”. Zapraszamy rodziców. 
 
Zbiórka na stanicę harcerską St. Briavels - DZIEŃ PRZEBIERAŃCA 21.05.16 
Uczniowie naszej szkoły mogą przebrać się w dowolne przebranie i przynieść £1 lub dobrowolny datek na 
odbudowę stanicy harcerskiej w St. Briavels. Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do wsparcia tej 
inicjatywy i pomocy polskim zuchom i harcerzom. 
 
Opłaty za rok szkolny 2016/2017 
Informacja o opłatach na rok 2016/17 będzie dostępna z początkiem maja. 
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Letni festyn szkolny – 11.06.16 
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. Zapewnimy wiele atrakcji zarówno 
dla uczniów jak i dla rodziców. Oferujemy smakowity grill, tombolę butelkową, malowanie twarzy i paznokci, 
ciasta, kawę i herbatę oraz wiele innych niespodzianek jako nowości, których nie było w ostatnim roku.  
Będziemy także gościć „Football Academy”, która cieszyła się popularnością w ubiegłym roku.  
Liczymy na wielkie wsparcie wszystkich rodzin i z góry dziękujemy. 
 
Szkolny psycholog - kolejny warsztat 18.06.16 
Na prośbę rodziców, którzy brali udział w ostatnim warsztacie psychologa, przygotowujemy kolejne spotkanie 
i serdecznie zapraszamy 18.06.16 o godzinie 9:15 na nowy wykład "Głaski i ciosy, czyli których narzędzi 
komunikacji używać ekonomicznie". 
 
Pożegnanie klas IV gimnazjalnych 18.06.16 
Klasy IV gimnazjalne rozpoczęły już swoje egzaminy państwowe GCSE. Życzymy Wam powodzenia i 
wspaniałych wyników! Zawiadamiamy, że 18.06.16 o godzinie 12:00 w sali Cloisters wręczymy puchary, 
nagrody i świadectwa oraz pożegnamy tegorocznych absolwentów. Serdecznie zapraszamy rodziców klas IV 
gimnazjalnych do udziału w uroczystości. 
 
Dyżury 
Przypominamy rodzicom, że do końca roku pozostało tylko 8 sobót! Prosimy o zapisywanie się na dyżury. 
Przypominamy także, że każdy rodzic musi wykonać dwa dyżury (jeden w pierwszym, a drugi w drugim 
półroczu). Prosimy tych, którzy jeszcze nie odrobili dwóch statutowych dyżurów aby nie czekali z tym do 
ostatnich sobót. Przyjmiemy bowiem wtedy tylko taką liczbę osób jaka będzie potrzebna. 
 
Robiąc zakupy online, zbierajmy fundusze dla naszej szkoły 
Nasza szkoła zarejestrowana jest w akcji charytatywnej „The Giving Machine”, przez którą możemy zbierać 
fundusze na cel szkoły dokonując zakupów online – beż żadnych dodatkowych kosztów. Dalsze informacje 
będą wysłane do rodziców wkrótce. Jeżeli ktoś z Państwa używa już „The Giving Machine”, to prosimy 
poszukać naszą szkołę pod nazwą „Polish Parents Association of Tadeusz Kosciuszko” i dodać do swoich 
wybranych celów. Dziękujemy. 
 
Zapisy na rok 2016/2017 
Zawiadamiamy, że zapisy rodzeństwa i nowych rodzin na rok 2016/2017 zostały zakończone. Mamy jeszcze 
kilka miejsc w klasach zerowych.  
 
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 starać się o pomoc finansową w formie Bursary albo 
Scholarship. Szkoła zaprasza na ‘Open Morning’ w następujące dni: 
Nursery (3+) - 9 czerwca 
Junior School (4+) - 19 maja i 14 czerwca 
Senior School (11+) - 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. 
  
Kalendarz 

07.05.16 Akademia z okazji święta 3 maja - klasy 5 oraz rozstrzygnięcie konkursów 
plastycznych „Polskie symbole narodowe”. 

28.05.16 Wolna sobota 

04.06.16  Dzień Dziecka 
11.06.16 Letni festyn szkolny 

18.06.16  Pożegnanie klas IV gimnazjalnych. Akademia o godz.12:00 w sali Cloisters. 
Ostatni termin na pierwszą opłatę za rok 2016/17 

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