
 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07956 557465 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  

 

 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
OSTATNIE WYDARZENIA 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli ciasta i ciasteczka na wielkanocny kiermasz. Uczniowie 
smakowali wyśmienite polskie wypieki, a dochód przyniósł szkole £706.48. Na Mszy Świętej uczniowie zakończyli swoje 
rekolekcje i wspólnie z rodzicami modlili się w intencji naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. 
 
Uczniowie kursu A2 mieli spotkanie z uczestniczką II Wojny Światowej. Młodzież miała okazję wysłuchania ciekawej 
prelekcji Pani Maresch, która opowiadała o Katyniu, Syberii i II Wojnie Światowej. 
 
26.04.15 poczet sztandarowy i delegacja naszej szkoły oddali hołd pomordowanym w Katyniu. Podczas obchodów  
rocznicy, wice-dyrektor Agnieszka Chmiel-Stańko i wice-prezes Nuna Staniaszek, złożyły wieniec pod Pomnikiem 
Katyńskim. Dziękujemy wszystkim za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas Mszy Świętej i na obchodach 
rocznicy Katyńskiej na cmentarzu Gunnersbury. 
   
02.05.15 odbyła się akademia z okazji Święta Narodowego 3 maja. Akademie pięknie zaprezentowały klasy II 
gimnazjalne. Dziękujemy rodzicom, którzy zechcieli zobaczyć młodzież i byli obecni na akademii. 
 
O ostatnich wydarzeniach można przeczytać na naszej szkolnej stronie internetowej. 
 
FESTYN LETNI 13.06.15 i zebranie 16.05.15 
Koło Rodzicielskie planuje zorganizowanie festynu letniego w naszej szkole w celu zebrania funduszy na prowadzenie 
szkoły. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się 16.05.15 o godzinie 9:00 w Orchard Hall. Zapraszamy wszystkich 
rodziców, którzy chcieliby pomóc podczas dnia przyjemności dla uczniów i rodziców. 
 
OPŁATY 13.06.15 i 20.06.15   
Osobne zawiadomienie o opłatach zostanie wysłane wkrótce. 
 
UWAGA! EGZAMIN Z POLSKIEGO ZAGROŻONY! 
Poinformowano nas, że do tej pory zebrano 42 tysiące podpisów pod petycją. Uczniowie kursu A2 zbierali podpisy po 
mszach świętych w polskim kościele na Ealingu, a uczniowie klas I i II gimnazjalnych zorganizowali akcje podpisywania 
petycji w miejscach swojego zamieszkania. W akcję włączyły się także nasze nauczycielki: Pani Magdalena Bahadrian, 
Pani Sylwia Spek i Pani Hanna Woś. Wielkie podziękowania i wielkie brawa dla Was wszystkich!!! 
Jeżeli, ktoś z Państwa jeszcze nie podpisał petycji, to bardzo prosimy o pdpisanie wersji elektronicznej kierowanej do 
Chief Executive AQA. Działając wspólnie, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by uczniowie polskich szkół mieli 
szansę zdać egzamin A-Level z języka polskiego! Link do petycji jest na naszej szkolnej stronie internetowej. 
https://www.change.org/p/andrew-hall-chief-executive-officer-aqa-aqa-keep-the-a-level-polish-exam-after-2018   
To zajmuje tylko kilka sekund. Z góry bardzo dziękujemy. 
 
ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK 2015/2016 
Ostateczny termin zapisów na rok szkolny 2015/2016 upływa 9 maja 2015. Forma na zapisy jest dostępna na szkolnej 
stronie internetowej. Wszystkie informacje o zapisach i kryteria przyjęć umieszczone są na www.szkola.org   
 
EGZAMINY GCSE, AS i A2 
GCSE: 
a) Listening - 11 czerwca 2015  
b) Reading/Writing - 16 czerwca 2015  
AS: 01 czerwca 2015 
A2: 08 czerwca 2015  
Wszystkim życzymy mało stresu, dużo powodzenia i trzymamy kciuki za dobre wyniki. 
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MATERIAŁY PO WARSZTACIE Z PSYCHOLOGIEM  
25.04.15. odbył się warsztat o dwujęzyczności dla rodziców. Materiały z tego spotkania, które przygotowała pani 
psycholog Anna Jurek, dostępne są w sekretariacie szkoły.  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS IV GIMNAZJALNYCH 20.06.15 
Akademia na zakończenie roku szkolnego dla klas IV gimnazjalnych odbędzie się 20.06.15 o godzinie 11:40 w Sali 
Cloisters. Gorąco zapraszamy rodziców. Na akademii zostaną rozdane puchary, nagrody oraz świadectwa. 
 
ROZMOWY KWALIFIKACYJNE NA ASYSTENTA NA ROK 2015/2016 
Rozmowy z absolwentami, którzy są chętni pracować na stanowisku asystenta w młodszych klasach, odbędą się 
20.06.15. o godzinie 11:40. 
 
AKADEMIE NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 27.06.15 
Akademie na zakończenie roku szkolnego odbędą się 27.06.15 w dwóch turach. 
Uczniowie klas 0-4 godzina 9:15 w Orchard Hall. 
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego będzie odprawiona w Ealing Abbey o godzinie 10:30.  
Uczniowie klas 5-III gimnazjalnych o godzinie 12:00 również w Orchard Hall. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  
04.07.15 rozdanie świadectw i zajęcia w klasach z nowymi wychowawcami. 
 
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. Szkołę można obejrzeć w 
dniach:  
NURSERY: 4 czerwca 
JUNIOR SCHOOL: 21 maja, 9 czerwca 
SENIOR SCHOOL: 18 czerwca. 
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 
 
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ 
Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 12 kwietnia przy Brentside High 
School Greenford Avenue W7 1JJ Hanwell. Przedstawicieli akademii będziemy gościć w naszej szkole w dniu 13.06.15. 
Więcej informacji pod linkiem  http://fauk.pl/szkolka_pilkarska_London%20Ealing.html  
 
DYŻURY 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku 
szkolnego. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom.  
Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w 
ciągu roku szkolnego (jeden w pierwszej i jeden w drugiej połowie roku szkolnego).  
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły, pobierana będzie kara w wysokości 
£25 za każdy niewykonany dyżur. Stanowisko do zapisów na dyżury mieści się w holu głównym szkoły. 
 
KALENDARZ 
Ważne daty i wydarzenia szkolne   
16.05.15 Pogadanka historyczna o lotnictwie polskim klasy III gimnazjalne. 
23.05.15 Dzień piżamowy – zbieramy pieniążki na chorą Mayę 
30.05.15 Ferie semestralne (half term)  
06.06.15 Dzień dziecka  
13.06.15 Opłaty / Letni festyn szkolny 
20.06.15 Opłaty / Pożegnanie klas IV gimnazjalnych  
20.06.15 Rozmowy kwalifikacyjne na asystenta młodszych klas (prowadzi P. Karpuk i P. Pietrzycka) 
27.06.15 Zakończenie roku szkolnego - dwie akademie i Msza Święta na zakończenie roku godzina 10:30 
05.07.15 Rozdanie świadectw. Uczniowie mają zajęcia z nowymi nauczycielami  
12.09.15 Początek zajęć na rok 2015/2016 - Uroczysta Msza Święta w Ealing Abbey 
 
Marta Bniński, Dyrektor Szkoły  
Joanna Kaliniecka-Williamson, Prezes Powierników 
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