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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Wieki sukces naszej szkoły!!! 
Zostaliśmy laureatami najwyższego wyróżnienienia, które może być przyznane organizacji 
charytatywnej w Wielkiej Brytanii i jest równe orderowi MBE-Member of the Most Excellent Order of 
the British Empire.  
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki została nominowana do “The 
Queen’s Award for Voluntary Service” na początku 2017 roku przez The Right Honourable Stephen Pound, 
Member of Parliament for Ealing North. 
Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że otrzymaliśmy informację od „The Queen's Award for 
Voluntary Service Team”, że szkole przyznano tę jakże wyjątkową nagrodę!  
Jesteśmy niezwykle dumni i zaszczyceni tym wspaniałym wyróżnieniem nadanym szkole przez Her Majesty 
The Queen Elizabeth II.  
Otrzymanie tej niezwykłej dystynkcji to wielki honor i zaszczyt dla wszystkich pokoleń, które przez 67 lat z 
wielkim poświęceniem pracowały aby rozwijać naszą szkołę. 
Budowaliśmy ją wspólnie na mocnych fundamentach powojennej emigracji, która rozpoczęła to wielkie dzieło 
wraz z księdzem prałatem Adamem Wróblem, zapewniając polską edukację 19 uczniom w jednej klasie.  
Dziś w szkole jest 35 klas, w których kształci się ponad 600 uczniów. 
Jesteśmy dumni ze wszystkich osiągnięć szkoły na przestrzeni 67 lat, w której charytatywnie pracowało 23 
prezesów, niezliczone rzesze wolontariuszy z Koła Rodzicielskiego i Zarządu Szkoły, a także 14 dyrektorów 
oraz setki nauczycieli i pracowników administracji. 
To wielka radość dla naszej szkolnej społeczności, że ta wielopokoleniowa praca została dostrzeżona i tak 
pięknie doceniona przez Królową Elżbietę II. 
16 maja 2017r. Dyrektor Szkoły Marta Bniński i Prezes Jarosław Skręta wzięli udział w Royal Garden Party w 
Buckingham Palace. 
O uroczystościach związanych z wręczeniem tej nagrody poinformujemy wkrótce. 
 
Wydarzenia szkolne 
Msza Święta i wielkanocny kiermasz ciast były przyjemnym zakończeniem trymestru szkolnego dla naszych 
uczniów i miłym rozpoczęciem okresu świątecznego.  
Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w Mszy Świętej oraz dostarczenie słodkości na kiermasz ciast. 
Chociaż popularność kiermaszu wśród rodziców spada, a wśród uczniów wręcz przeciwnie, to udało nam się 
sprawić wielką przyjemność dzieciom oraz zebrać na cele szkoły £ 674.51.  
Dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy przyłączyli się do sukcesu kiermaszu. 
 
Uczniowie klas szóstych przygotowali przepiękną część artystyczną akademii z okazji święta narodowego 
Konstytucji 3 maja w Teatrze „Syrena” w POSKu.  
Akademie są corocznie organizowane przez Polską Macierz Szkolną.  
Uczestnikom akademii wręczono dyplomy, a szkoła otrzymała piękne książki do szkolnej biblioteki. 
Otrzymaliśmy gratulacje od pani Karoliny Kaczorowskiej-wdowy po ostatnim prezydencie RP na 
uchodźstwie-Ryszardzie Kaczorowskim. Również Ambasador RP pan Arkady Rzegocki oraz pani 
Podhorodecka (honorowy członek PMS) złożyli nam powinszowania i wyrazy uznania.  
Dziękujemy nauczycielkom: Marcie Białkowskiej, Agnieszce Haduch, Barbarze Szczotce za przygotowanie 
akademii, Kornelii Ochockiej za oprawę muzyczną oraz wokalistkom: Amelii Szczurek i Angelice Kuwak za 
śpiew. 
Rodzicom jesteśmy wdzięczni za pracę z dziećmi w domu i za okazane wsparcie podczas dnia.  
Bądźcie Państwo dumni ze swoich pociech! Oni byli wspaniali! 
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W klasie IA gimnazjum rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejszy wiersz wielkanocny".  
I miejsce zajęła Karolina Kawecka, II miejsce otrzymał Krystian Wójcik, a III miejsce przypadło Oliverowi 
Strzelczykowi. Serdecznie gratulujemy i podziwiamy Wasze telenty.  
Więcej o naszych młodych poetach w nowym numerze gazetki szkolnej. 
 
O wszystkich szkolnych wydarzeniach warto poczytać na szkolnej stronie internetowej. Zapraszamy. 
 
Spotkanie dla rodziców na temat finansów z panem Sebastianem Fuz doradcą finansowym z City & Country 
Financial Services, cieszyło się dużym zainteresowaniem. “Money Made Clear” było seminarium 
przygotowanym o zarządzaniu finansami w UK. Były dyskusje na temat kredytów, ubezpieczeń oraz 
prywatnych emerytur. 
 
Wizyta policji dla klas 5 i 6 bardzo się udała. Uczniowie dowiedzieli się dużo interesujących informacji o pracy 
policji i bezpieczeństwie. Mieli też okazję poznać psy policyjne, które zajmują się wykrywaniem narkotyków i 
znacznych sum pieniędzy.  
 
Dzień Dziecka uczciliśmy polskimi pączkami, które uczniowie otrzymali dzięki naszym sponsorom Polish 
Village Bread LTD. Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej szkoły! 
 
Wybór nowego dyrektora szkoły 
Zarząd Szkoły wybrał nowego dyrektora, który przejmie obowiązki pani Marty Bnińskiej. Pani Marta odchodzi 
w tym roku z polskiej szkoły po 17 latach pracy.  
Nowym drektorem szkoły od września 2017 roku będzie pani Sylwia Spek, która uczyła klasy kursu AS.  
Wszyscy życzymy pani Sylwii Spek powodzenia i samych sukcesów na nowym stanowisku. 
 
Zmiany w Zarządzie Szkoły 
Informujemy, że od 18 maja 2017r, pan Jarosław Skręta nie jest już Prezesem naszej szkoły.  
Obowiązki prezesa sprawuje tymczasowo wiceprezes pani Grażyna Perkowska.  
 
Nowy punkt informacyjny 
Od 29 kwietnia działa w naszej szkole nowy „Punkt Informacyjny” majacy na celu pomaganie w załatwianiu 
różnych spraw związanych ze szkołą. Zapraszamy.   

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 

03.06.17 Dzień Dziecka 

10.06.17 i 17.06.17 Opłaty za szkołę 

10.06.17 Rozmowy z potencjalnymi kandydatami na asystentów w roku szkolnym 2017/2018 

17.06.17  Uroczystość pożegnania klas IV gimnazjalnych, godzina 12:00 – sala Cloisters. 

24.06.17  FESTYN SZKOLNY 

01.07.17  Akademia zakończenia roku - mały budynek (klasy 0-4 i pol/ang), godzina 9:15 sala 
Orchard Hall 

08.07.17  

 

Msza Święta godz 10:30 w Ealing Abbey (wszystkie klasy) 

Akademia zakończenia roku - duży budynek (klasy 5-III gim). godzina 12:00 sala 
Orchard Hall. Rozdanie świadectw dla wszystkich uczniów. 

09.09.17 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 godzina 9:00. 

Marta Bniński - Dyrektor Szkoły, Grażyna Perkowska- sprawująca obowiązki Prezesa Zarządu Szkoły 


