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Komitet 60-lecia: Marta Bniński, Rafał Banasiuk, Ewa Chodźko-Zajko, Krzyś de Berg, 
Iza Kowalski, Edyta Krol, Kasia Kaczmarski, Joasia Kaliniecka-Williamson, Marzena 
Konarzewska, Anita Łagosz, Justyna Matysiak-Belz, Giga Medwicz-Starba, Andrzej 
Rumun (Prezes), Anna Ryland, Jarosław Skręta, Nuna Staniaszek (Turska), Bożena Tytko 
(Zajączkowska), Aneta Zakrocka Dos-Santos

Na okładce: zewnętrznej - Tadeusz Kościuszko i orzeł na sztandarze szkolnym; wewnętrznej - uczniowie w latach siedemdziesiątych
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Lata ��60-��6�

Pierwszy występ chóru szkolnego - Trzeci Maj 1968 r. w Westminster Cathedral Hall

Uczniowie szkoły w 1962 r.

Jasełka, lata sześćdziesiąte

1967 r. - starsze dziewczęta w chórze szkolnym

Jasełka

Przysięga Kościuszki, 1969 r.
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Grono nauczycielskie w 1976 r. Z tyłu (od lewej): P. Walecki, P. Zajączkowska, P. Fiedler, Ks. Kazimierz Grzymała, P. Klimowska, P. 
Maryniak, P. Rumun, P. Majecherczyk, Siostra Assumpta Jakubowska, Ks. Jan Synowiec, P. Nalewajko, P. Chichłowski, P. Harasimów, 
P. Chichłowska. Z przodu (od lewej): P. Puczyniec, P. Pawulska, P. Poloczek, P. Szymańska, P. Kilczewska, P. Tomaszewska, P. 
Tybulewicz, P. Gorczyńska, P. Michalska, P. Tangl (Kierownik), P. Wiśniewska, P. Rumun, P. Tangl, P. Zakrzewska, Siostra, P. Peplińska

Klasa Pani Poloczek, 1976 r.

Pożegnanie klas IV gimnazjalnych w 1976 r, z P. Tangl (po lewej 
stronie), P. Puczyniec i P. Tomaszewska (w środku), P. Walęcki (po 
prawej)

Nagrody w klasie podstawowej, 1976 r.

Chór szkolny występuje w “Młodzieżowym Święcie Niepodległości” 
w Ealing Town Hall w listopadzie 1974 r. W akademii brały udział 
polskie szkoły, harcerstwo, dwa zespoły taneczne i soliści.
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Pani Alicja Harasimów związana 
była z naszą szkołą przez 
prawie pół wieku, ucząc w 
niej przez 42 lata i będąc jej 
kierownikiem przez lat dziesięć. 
Z tej wyjątkowej perspektywy 
Pani Alicja miała okazję śledzić 
zmiany zachodzące w szkole, 
w miarę jak przechodziły przez 
nią kolejne pokolenia polskich 
dzieci w Anglii. 

Pani Alicji “angielska przygoda” 
rozpoczęła się w 1958 roku 
kiedy, jako córka żołnierza 
Drugiego Korpusu armii 
generała Andersa, przyjechała 
odwiedzić ojca w ramach 
programu połączenia rodzin. 
“Z wykształcenia i powołania 
byłam nauczycielką i zaraz 
zgłosiłam się do kombatantów 
z pytaniem ‘Czy są tu szkoły 
polskie?’. Zaczęłam uczyć w 
szkole kombatanckiej SPK 
‘Środkowy wschód’ numer 
11. Uczęszczały do niej dzieci 
urodzone już w Anglii. Po dwóch latach wyszłam za mąż 
i przeprowadziłam się na Ealing, gdzie zaczęłam uczyć w 
naszej szkole. Był to rok 1961.”

Początki nie były łatwe. “Szkoła była dość duża (uczęszczało 
do niej 160 uczniów, których uczyło dziesięciu nauczycieli), 
ale brakowało jej stabilności; w pierwszym roku mieliśmy 
trzech kierowników. Po dwóch latach, kierownikiem 
szkoły został Kazimierz Tangl, który był nauczycielem z 
prawdziwego zdarzenia. Od tej chwili rozpoczął się okres 
stabilizacji i rozkwitu w dziejach szkoły. Kazimierz Tangl był 
matematykiem i miał cudowny zmysł organizacyjny. Postawił 
szkołę na wysokim poziomie, a współpraca z nim była samą 
przyjemnością. Pan Tangl był kierownikiem przez następne 
23 lata, a po jego śmierci kierownictwo przejęła Pani 
Magdalena Tangl, która uczyła w szkole.

“Imię szkoły rozsławił również Jacek Rumun, który był 
architektem, ale miał także talent muzyczny i stworzył 
wspaniały, dobrze wyszkolony chór. Pod jego batutą nasi 

uczniowie występowali nie 
tylko na akademiach, ale 
również śpiewali w Radiu Wolna 
Europa. Oprócz tego mieliśmy 
bardzo oddane nauczycielki. 
Pracowały one w szkole na 
zasadzie charytatywnej, a 
otrzymywały tylko zwrot 
kosztów podróży. Często 
całe rodziny zaangażowane 
były w szkole; żony uczyły, a 
mężowie pracowali społecznie 
w komitecie rodzicielskim. Na 
przykład mój mąż przez wiele 
lat był skarbnikiem.”

Inne realia szkolne
“Nie chcieliśmy używać 
podręczników z Polski ze 
względu na profil polityczny. 
Oficjalna wersja historii i 
geografii była sfałszowana. 
W tej sytuacji nauczycielki 
robiły konspekty lekcyjne, co 
pochłaniało im dużo czasu w 
ciągu tygodnia. Powielane były 
one na spirytusowej kopiarce z 

korbką. Bibliotekarka stała i kręcąc korbką odbijała dziesiątki 
stron materiałów dydaktycznych. Ponieważ kontakt z Polską 
był w tym czasie sporadyczny, nauczyciele musieli o Polsce 
opowiadać uczniom i często Polska, którą pamiętali była inna 
od realiów politycznych i społecznych Polski komunistycznej.

“W tym czasie było 12 polskich szkół w Londynie. 
Między szkołami nie było rywalizacji, gdyż łączył nas 
jeden cel. Wszystkie szkoły pracowały według programu 
opracowanego przez Polską Macierz Szkolną, który z 
pewnymi modyfikacjami realizowali kolejni kierownicy 
szkoły we współpracy z nauczycielami. We wczesnych latach 
sześćdziesiątych władze angielskie pozwalały wynajmować 
nam budynki szkolne za darmo, później stało się to źródłem 
dochodu dla szkół angielskich.”

Modernizacja
“W latach osiemdziesiątych nastąpił napływ dzieci, które 
dobrze mówiły po polsku. Ich słownictwo również było 
bogatsze. Jednocześnie kwalifikacje i znajomość polskiego 

Alicja Harasimów
Nauczycielka i kierowniczka
 szkoły w latach 1994-2003

Pani Alicja Harasimów 
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Rok 200�/20�0

Prace artystyczne dzieci wykonane podczas szkolnego BBQ 

Obchody narodowego święta Konstytucji 3 Maja

Wizyta Św. Mikołaja, grudzień 2009 r.

Wielkanocny kiermasz ciast

Rok 
szkolny 
2009/10

Delegacja szkoły w hołdzie ofiarom Katynia i 
tragedii w Smoleńsku

Poczet sztandarowy w Katedrze Westminster. Msza Św. 
ku czci poległych w Smoleńsku, kwiecień 2010 r.

Szkolne BBQ, czerwiec 2010 r.
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Pani Joanna przyjechała do Wielkiej Brytanii 12 lat temu. 
“Blisko trzy lata mieszkałam w Canterbury w hrabstwie Kent, 
a w 2002 roku przeniosłam się do Londynu i tu osiadłam 
na stałe. Moja praca zawodowa w Londynie związana była 
zawsze z młodszymi dziećmi. Przez kilka lat pracowałam jako 
niania, potem w przedszkolu w centrum, a obecnie w jednej 
ze szkół podstawowych na Ealingu.

“Pracę w szkole polskiej podjęłam siedem lat temu, we 
wrześniu 2003 i od tego czasu uczę najmłodsze dzieci, 
klasę zerową. Zawsze chciałam pracować z dziećmi i 
dlatego podjęłam studia pedagogiczne - Pedagogikę Wieku 
Dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. Szkoła polska dała mi 

możliwość robienia 
tego, co naprawdę 
lubię, a dodatkowym 
atutem był aktywny 
kontakt z językiem 
polskim, kulturą i 
Polonią w Londynie.” 

Początki nie były 
łatwe. “Najtrudniejszy był pierwszy rok w szkole, wszystko 
wydawało się być nowe, a  program nauczania i metody 
różniły się znacznie od polskiego systemu nauczania. 
Prawdziwym wyzwaniem okazało się przygotowywanie 
i prowadzenie zajęć dla grupy dzieci ze zróżnicowanym  
poziomem znajomości języka polskiego. A jednak każdy 
dzień z dziećmi w szkole  przynosi nowe niespodzianki 
i wyzwania, a my nauczyciele musimy być na to 
przygotowani.” 

W doświadczeniu Pani Joanny, współpraca między 
nauczycielami a rodzicami jej uczniów układa się bardzo 
dobrze. “Rodzice aktywnie angażują się w życie szkoły a 
szczególnie klasy, interesują się postępami swoich pociech, 
pomagają w przygotowaniu szkolnych imprez i wielokrotnie 
wychodzą z ciekawymi pomysłami. Bardzo cenna jest dla 
mnie każda inicjatywa podjęta ze strony rodziców i zawsze 
po skończonych lekcjach chętnie poświęcam czas na 
wszelkie uwagi z ich strony. Ale również kierownictwo dba 
o nauczycieli, pracowników, uczniów naszej szkoły, czego 
dowodem może być fakt, że szkoła dobrze prosperuje i 
rozwija się w dobrym kierunku.” 

Pani Joanna bardzo lubi w szkole okres Świąt Bożego 
Narodzenia “a szczególnie Jasełka, dzieciaki na scenie, 
wspólne kolędowanie, robienie dekoracji świątecznych, 
składanie sobie życzeń, domowe ciasta i ciasteczka i zapach 
choinki...nie raz łza zakręci się w oku. To dla mnie szczególny 
czas, który przywołuje wiele wspomnień związanych z moim 
dzieciństwem, rodziną i polskimi tradycjami.”

Joanna Jękal 
Nauczycielka klas podstawowych od 2003 roku

Nasi nauczyciele
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“Chodzę do polskiej 
szkoły dlatego, że jestem 
Polakiem i myślę, że każdy 
Polak powinien uczyć się 
polskiego i chodzić do 
polskiej szkoły”  -  Paweł

„Ja bardzo lubię uczyć 
się różnych języków ale 
najbardziej polskiego i 
chciałabym żeby rodzice 
byli ze mnie dumni” -  
Adriana

Uczymy się

Nasza szkoła w 20�0

„Chodzę do polskiej szkoły od 
zerówki. Najpierw nie chciałam 
chodzić ale potem było super. 
Teraz umiem mówić, czytać 
i pisać. Wszystkie lekcje są 
bardzo fajne i interesujące” 
– Marysia

„Lekcje są ciekawe i lubię 
swoich kolegów” 

„Podoba mi się, że można 
dostać puchar” - Dominika

„Musimy chodzić do 
polskiej szkoły, żebyśmy 
byli wykształceni i żebyśmy 
wiedzieli o różnych 
wydarzeniach co się dzieją 
w telewizji. Uczymy się też 
o Panu Jezusie, bo wszyscy 
go kochamy” - Nicole

„Musimy 
chodzić 
do szkoły, 
bo jak 
będziemy dorośli będziemy 
mogli pracować w Polsce 
i żebyśmy nie byli głupi” 
– Dominika 

„Chodzę do szkoły 
ponieważ lubię dyktanda i 
uwielbiam polski” – Daniel

„Chodzę do szkoły żeby nie zapomnieć 
swojego ojczystego języka” – Michał

„Chcę wiedzieć więcej o Polsce” - 
Krystian

PIELĘGNUJMY

PAMIĘTAJMY PRZEKAZUJMY 

1950

2010



48

Sobotni dzień

Jak wygląda 
sobota w naszej 

szkole?


