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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

29 marca 2014 odbyły się w szkole rekolekcje wielkopostne. Serdecznie dziękujemy księżom, siostrze 
Joannie, P. Marii, P. Korneli i P. Agacie oraz jej gościom za bardzo wartościowe rekolekcje, które były 
idealnie przygotowane do grup wiekowych. Dziękujemy także rodzicom, którzy zechcieli uczestniczyć we 
Mszy Świętej w intencji naszej szkoły. 
 
W dniu 05.04.14. uczniowie mieli kiermasz ciast, loterię wielkanocną i kiermasz polskiej książki. Odbył się 
także konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Przyznano nagrody w każdej grupie wiekowej. 
Największa i najpiękniejsza palma wykonana przez Klaudię Gryglewską została przekazana księdzu 
proboszczowi polskiej parafii na Windsor Road – jako dar wielkanocny od uczniów naszej szkoły. 
Te wszystkie atrakcje dla dzieci były rezultatem wspólnej pracy i kilkutygodniowych przygotowań rodziców i 
zarządu szkoły, a również poparcia hojnych sponsorów. Wszystkim gorąco dziękujemy. Chętnych do pomocy 
w szkole rodziców serdecznie zapraszamy do Koła Rodzicielskiego. Dla radości dzieci warto pomagać w 
szkole! 
  
W niedzielę 6 kwietnia 2014, młodzież z naszej szkoły wraz z delegacją dyrekcji i Koła Rodzicielskiego 
uczestniczyła w obchodach 74 rocznicy zbrodni katyńskiej. Serdecznie dziękujemy pocztowi sztandarowemu, 
który godnie reprezentował naszą szkołę: Kasia Chichłowska, Aleksander Chwiesiuk, Piotr Popiel, Ola 
Sapkowska, Weronika Skadłubowicz, Marysia Spek i Zofia Tanaka. 
 
03.05.14 rozpoczęły się państwowe egzaminy dla uczniów klas IV gimnazjalnych. Wkrótce młodzież kursu 
AS i A2 przystąpi do swoich egzaminów. Mamy nadzieję, że podejdziecie do nich ze spokojem i wiarą w to, 
że potraficie. Życzymy Wam aby otrzymane wyniki były wymarzonym rezultatem. Powodzenia!!!  
 
Gratulujemy Lucy Radford-uczennicy klasy 4b, która została finalistką V edycji „Ogólnopolskiego Konkursu 
Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, który organizował Małopolski Kurator 
Oświaty we współpracy z innymi kuratorami i Fundacją Armii Krajowej w Londynie.  
 
Poradnia psychologiczna 

Poradnia psychologiczna w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność 03.05.14. Psycholodzy z Polish 
Psychologists’ Association udzielają bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych w 
języku polskim. Rodziców, którzy chcieliby zasięgnąć porady zapraszamy 17/05 od 10:00-12:00, a w 
pozostałe soboty 14/06 oraz 28/06 od 12:00 do 14:00. 
„Przygoda z siatkówką”17.05.14 Klasy 5-IV gim godzina 12:00-13:00, a dla zainteresowanych do 14:00 
Organizatorem jest instniejący od 40 lat klub siatkarski CBL Polonia Londyn, który w zeszłym roku był 
Mistrzem Anglii, a w tym roku zajął trzecie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Celem jest 
zainteresowanie naszych uczniów profesjonalną grą w siatkówkę, a także troska o zdrowy i aktywny tryb 
życia. Na prelekcji młodzież usłyszy ciekawe informacje o tym sporcie, o Polonii oraz o Mistrzostwach Świata 
w Polsce. W przyszłościowych planach CBL Polonia Londyn będą regularne zajęcia siatkarskie dla dzieci z 
Polskich Szkół Sobotnich. Projekt wspierany jest przez MSZ oraz przez PZPS i polską organizację 
turystyczną. Głównym celem  spotkania z młodzieżą w naszej szkole będzie promocja polskiej siatkówki, 
Mistrzostw Świata w Polsce, a także zbadanie zainteresowania dzieci i rodziców profesjonalnie 
prowadzonymi zajęciami siatkarskimi. Ciekawe atrakcje zapewnione! Speed Cage - maszyna do mierzenia 
prędkości zagrywki siatkarskiej i wiele innych. Dla wszystkich dzieci zorganizowane zostaną małe upominki 
siatkarskie, a także będzie możliwość spotkania siatkarskich gwiazd. Na spotkaniu będzie można zgłosić 
swoje zainteresowanie udziałem dzieci w zajęciach sportowych. Serdecznie zapraszamy rodziny naszych 
uczniów! 
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Dzień Matki i Ojca dla rodziców uczniów klas 0-4 i klas polsko-angielskich 
Bardzo gorąco zapraszamy wszystkie mamy i tatusiów do wspólnego uczczenia Dnia Matki i Ojca.  
17.05.14 godz: 9:30, klasy: 2a i 2b+0a+pol/ang B. 
17.05.14 godz: 11:40, klasy: 3a,b,c +pol/ang A 
24.05.14 godz: 9:30, klasy: 1a,1b,+0b+pol/ang C 
24.05.14 godz: 11:40, klasy: 4 a,b,c  
Egzaminy GCSE, AS oraz A2  
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 
Tenis 
Kolejne zajęcia nauki gry w tenisa -North Acton Playing Fields, Noel Road, Acton W3 0JF od 26.05.14 do 
30.05.14 w godzinach 09:30-15:30.  
Od wtorku 13.05.14 treningi o godz.16:45-18:30 do końca roku szkolnego. Także od soboty 17.05.14 w 
godzinach 13:45-15:30 treningi do końca roku szkolnego.  
Więcej informacji na stronie www.limitless-academy.co.uk lub pod numerem tel: 07545953807. 
 
Zaproszenie do konkursu pt. „Our Roots” 
Our Roots Trust jest fundacją, która niesie pomoc osobom znajdującym się na obcej ziemi. 
Skupiają się głównie nad edukacją młodzieży i integracją socjalną. Temat konkursu w 2014 roku to projekt w 
języku polskim pt. „Polska i Pierwsza Wojna Światowa”. 
Projekt jest do wykonania w 4-osobowych grupach młodzieży w wieku 13-17 lat i ma się nadawać do 
umieszczenia na stronie internetowej. Wykonana praca powinna być innowacyjna, wykorzystywać elementy 
ciekawej wizualizacji i układu graficznego. Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Our Roots Trust. 
Nagrody: 
- 1 nagroda: £200 
- 2 nagroda: £120 
- 3 nagroda: £80 
Wypracowania do konkursu mają być nadesłane na adres: rootstrust@yahoo.co.uk  do 5 lipca 2014. 
Zainteresowanych konkursem prosimy o odebranie regulaminu w sekretariacie szkoły. 
 
Zapisy do szkoły na rok 2014/2015 
Rozpoczęliśmy zapisy rodzeństwa oraz dzieci z nowych rodzin. Kolejne daty kiedy można składać podania 
to: 17 oraz 24 maja 2014. W tym roku będziemy także przyjmować zapisy pocztą. Ostatni termin na zapisy – 
sobota 24.05.2014 do godziny 12:00. Dzieci przyjmowane będą według ogłoszonych kryteriów, które decyzją 
Powierników Szkoły uległy zmianie na rok 2014/15. Szczegółowe informacje o zapisach i o opłatach za rok 
szkolny 2014/15 są na naszej stronie internetowej www.szkola.org  
Obóz letni Polskiej YMCA 17-31 sierpnia 2014  
Obóz letni Polskiej YMCA dla młodzieży w wieku 11-17 lat będzie w tym roku w Wieżycy położonej w 
pięknych lasach Szwajcarii Kaszubskiej przy jeziorze Ostrzyckim. Koszt obozu £400. W programie obozu 
indywidualne i grupowe zajęcia sportowe: siatkówka, dwa ognie, gimnastyka, łucznictwo, kilkudniowa 
olimpiada sportowa oraz wycieczki, a wieczorami wspólne ogniska i zabawy. Rezerwacja miejsc: 
www.polskaymcalondon.com tel: 020 8992 5699 
Kalendarz 

17.05.2014 i 24.05.2014 Zapisy rodzeństwa i dzieci z nowych rodzin na rok 2014/15. Ostatni 
termin na zapisy – w sobotę 24.05.14. do godziny 12:00.  

17.05.2014 i 24.05.2014 Dzień Matki i Ojca dla rodziców uczniów klas 0-4 i Pol/Ang 

21.06.14 Zakończenie roku dla klas IV gim. 

31.05.2014 Ferie semestralne 

07.06.14 Dzień Dziecka 

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