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Tegoroczne wielkie święto Kolegium św. Stanisława Kostki obchodziliśmy
w kwietniu. Piękna, w stylu ludowym, szata graficzna zachwyciła licznie
przybyłych gości na tę uroczystość. Dekoracje przeniosły nas w klimat
folkowy, w którym przyświecało hasło zWeselaWyspiańskiego A to Polska
właśnie… Kiedy widzimy stroje ludowe, kosze wiejskich jaj, bogactwo
złotych zbóż – plonów polskich pól, dorodne warzywa i owoce, pachnące
ziarna i kwiaty z polskich łąk oraz motywy łowickie, kaszubskie czy
podhalańskie, wówczas przed oczami naszymi jawi się najpiękniejszy
krajobraz, który każdy Polak nosi w swoim sercu. Każde polskie serce
zadrży na dźwięk krakowiaka, a w oku pokaże się łza, kiedy na scenie
zawirują wielobarwne stroje ludowe.

W takich pięknych klimatach pokazywaliśmy nasze poszanowanie kultury
i tradycji przodków. Uczciliśmy również pamięć Stanisława Moniuszki,
przygotowując minikoncert poświęcony jego twórczości. Tańce folkowe,
występy instrumentalne, recital piosenki poetyckiej, a wśród niej takie
utwory, jak: Jest takie miejsce Jana Pietrzaka, Pytasz mnie Andrzeja
Rosiewicza, Pieśń Kronika Marka Grechuty, a także utwory kabaretowe
z Kabaretu Starszych Panów przenosiły zebranych w świat wspomnień
i refleksji.

Wśród zaproszonych osób mieliśmy zaszczyt gościć wiele znakomitych
osób, m. in. senatora prof. Jana Żaryna, który poruszony występami
uczniów, powiedział, że Polska nie zawiera się tylko w swoich granicach,

sięga znacznie dalej, wszędzie tam, gdzie ludzie czują się Polakami.
Zachęcił również, by wsłuchiwać się w historię naszego kraju, bo to jest
wielki depozyt, który nadaje życiu sens – dodał prof. Żaryn.

Całości pięknego Dnia Polskiego dopełniła biesiada smaków tradycyjnej
polskiej kuchni. Na udekorowanym palmami i innymi elementami
folkowymi stole znalazło się narodowe jadło. W menu było m.in.: barszcz
chrzanowo-buraczany z mikroregionu etnograficznego Nadwiślańskie
Urzecze, smalec ze świni złotnickiej, sery podpuszczkowe typu
korycińskiego sidrzańskie spod Grodna, kumpiaki i kindziuki podlaskie,
chleby z różnych zbóż na naturalnym zakwasie i wiele innych przysmaków.
Goście mogli jeszcze podziwiać wystawę rzeźb ludowych artystów oraz
oryginalne wycinanki z różnych regionów Polski.

Dzięki Dniowi Polskiemu możemy zgłębiać tradycje i kulturę naszej
Ojczyzny. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ większość naszej
szkolnej społeczności nie urodziła się w Polsce. Wychowana została
w nieco innej kulturze, ale mimo to pragniemy dbać, by polskość i pamięć
o przodkach przetrwały w naszych sercach. Ciesząc się wolnością
i pięknem kraju nad Wisłą pamiętamy, że nasi dziadkowie często
poświęcali swoje życie, byśmy dzisiaj mogli powrócić na Ojczyzny łono.

Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano
jak ogień tysiąc iskier - tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie.[…]

Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko
zbudują na ziemi więcej, niźli ktokolwiek[...]

Za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalaną.[...]
za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych,

za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych.
Za mą Ojczyznę-Polszczyznę, Mazowsze.

W dalekich ziemiach za to umierali.

Klara Janicka
Katarzyna Wójcik
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„Witamy w domu” to projekt edukacyjny dofinansowany w 2019 r. w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą



FLAGA MAMOC BUDUJĄCĄ WSPÓLNOTĘ

CHWYĆCIE MARZENIA!

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień
Polonii i Polaków za Granicą. Nasza społeczność szkolna została
zaproszona do Belwederu na tę wyjątkową uroczystość.

Tego dnia Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie czterem
oficerom Wojska Polskiego. To wspaniale dostać nominację generalską
w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja, w roku stulecia przyjęcia tej
flagi jako polskiej przez Sejm Ustawodawczy w 1919 r. To wspaniale być
tutaj, w Pałacu Prezydenckim, to wspaniale przeżyć ten niezwykły
moment i wejść do absolutnej elity polskiego wojska. - powiedział
Prezydent podczas swojego wystąpienia.

Świętując Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Prezydent rozdał również
Odznaczenia dla zasłużonych w działalności na rzecz środowisk
polonijnych. Ku wielkiej dumie i radości naszego Kolegium, zostaliśmy
wyróżnieni prezentem, który na ręce naszej Pani Dyrektor, złożył
Prezydent. Była to flaga państwowa.

Gratuluję i dziękuję także wszystkim tym, którzy odebrali flagi państwowe.
Niech będą symbolem jedności, niech będą symbolem przywiązania do
wartości, do barw, niech będą także symbolem miejsca, gdzie czynione

jest dobro. Niech Państwu towarzyszą, niech wzmacniają wasze
wspólnoty, w których na co dzień funkcjonujecie, niech będą symbolem
waszym, niech będą symbolem waszej działalności, niech będą symbolem
ojczyzny w miejscach, gdzie na co dzień działacie, gdzie na co dzień
pracujecie, gdzie na co dzień w wielu przypadkach po prostu czynicie
dobro, gdzie służycie Rzeczypospolitej, gdzie służycie rodakom i innym
ludziom – skomentował Prezydent.

Po części oficjalnej nasi uczniowie mieli warsztaty z robotyki. Dzielnie
i z zafascynowaniem, pod okiem Pary Prezydenckiej, ożywiali
mechanizmy. Uczestnicy zostali obdarowani przez Gospodarzy licznymi
upominkami. Spotkanie zostało zwieńczone wspaniałym posiłkiem
w najlepszym towarzystwie. Wielka radość i pozytywne emocje wypełniły
to piękne narodowe święto. Duża dawka wiedzy historycznej, patriotyzmu
i poszanowania Ojczyzny to najlepszy budulec wspólnoty narodowej.

Walentyna Puna
Katarzyna Wójcik
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Wiosna w pełni, na drzewach pąki kasztanów. To one nieubłaganie
zapowiadają nadchodzący egzamin dojrzałości dla maturzystów. Jednak,
żeby przystąpić do matury, trzeba najpierw ukończyć szkołę średnią
i otrzymać świadectwo. Wiąże się to przede wszystkim z pożegnaniem
wielu przyjaciół i znajomych, lękiem przed nieznanym przemieszanym
z chęcią zdobywania nowych doświadczeń i dalszego odkrywania świata.
I tak, grupa naszych kolegów i koleżanek pod koniec kwietnia opuściła
mury Kolegium św. Stanisława Kostki. Był to dzień wzruszający i pełen
emocji. Trzy lata wspólnego obcowania przez całą dobę, wspólne
zmierzenie się z trudnościami, jakie niesie nauka nowego języka, obce
państwo i odmienna kultura, a przede wszystkim rozłąka z najbliższymi –
wszystkie te elementy bardzo wiążą ludzi i umacniają ich więzi, stąd
pożegnanie było jeszcze trudniejsze. Świadectwa, dyplomy, oklaski oraz
nagrody dla tych, którzy wyróżnili się osiągnięciami i zaangażowaniem
były wynagradzającym za trzy lata wyrzeczeń uczniowskich i ciężkiej pracy.
Gdy wszystkie laury zostały rozdane, klasa 3 złożyła podziękowanie
Dyrekcji oraz nauczycielom, a także wykonała piosenkę pt.: Początek,
niosącą bardzo pouczający sens:

Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę.
W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment.

Myślę, że ta piosenka stanie się drogowskazem zarówno dla następnych
pokoleń naszej szkoły, jak i dla samych absolwentów. Klasa 2 zajęła się
pożegnaniem swoich starszych kolegów i każdy z nich dostał na pamiątkę
Nagrodę Stanisława (którą tradycyjnie wręczana jest maturzystom
w naszej szkole) oraz skromy upominek. Zakończeniem tego wydarzenia
była piosenka Rzeka Marzeń zaprezentowana przez uczniów 2 klasy.

Wyciągnĳ dłonie i chwyć marzenie
Ono rozproszy złej nocy cienie...

Niech te słowa zapadną w serca i kierują naszymi kochanymi
absolwentami, którzy już napisali maturę i cieszą się znakomitymi
wynikami z ustnego egzaminu maturalnego. Jednak teraz stoją na rozstaju
dróg, czeka na nich mnóstwo trudnych wyborów oraz zmierzenie się
z wieloma przeciwności losu. Życzymy, abyście mądrze podejmowali
decyzję i z poszanowaniem wartości, które wynieśliście ze szkoły, szli
przez życie!

Ta�ana Leonhardt
Foto: Tomasz Frąckiewicz



Demokracja według Jana Pawła II

W tym roku obchodzimy 40-lecie pierwszej pielgrzymki do Polski papieża
Jana Pawła II oraz 30-lecie odzyskania wolności, a także 20. rocznicę prze-
mówienia Jana Pawła II w Parlamencie RP. Wszystkie te wydarzenia przy-
czyniły się do wypracowania polskiego modelu obecności Kościoła
w sferze publicznej. W ramach tych ważnych rocznic Sekretariat Episkopa-
tu Polski zorganizował dwudniową konferencję, w której przedstawiciele
naszej szkoły mieli zaszczyt brać udział.

Pierwszy dzień przebiegał w towarzystwie wielu dziennikarzy i świateł ka-
mer, albowiem właśnie wtedy byliśmy świadkami wspomnień wyjątko-
wych gości - kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego,
osobistego sekretarza papieża; kardynała Kazimierza Nycza – Metropolity
Warszawskiego oraz Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP. Wśród
prelegentów byli także: wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury
i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz premier Hanna Suchocka,
b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Głównym tematem dyskusji i wykładów była postać Jana Pawła II oraz
wpływ jego nauki na cały świat, szczególnie na państwa bloku wschodnie-
go. Dr Andrzej Grajewski, historyk, zastępca redaktora naczelnego „Gościa
Niedzielnego” w swoim wykładzie poruszył problem misji Jana Pawła II
i jego wielkiego przesłania, jakie przekazał podczas swojego pontyfikatu
Polsce i całemu światu.

Interesującym panelem dyskusyjnym konferencji była wymiana wspo-
mnień i refleksji duchownych z Litwy, Ukrainy i Słowacji, dotyczących roli
papieża Polaka w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejnym
etapem spotkania była debata oksfordzka przeprowadzona przez drużyny
uczelni SGH i UW pt. „Rozwój oznacza poszerzenie ludzkiej wolności”.
Strony propozycji i opozycji przedstawiły swoje argumentacje, pytania,
kontrargumentacje, a wszystko wokół zagadnień ludzkiej wolności, jej roz-
woju i ograniczeń. Debata była bardzo zacięta i niezwykle interesująca.

Drugiego dnia odbyły się bardzo ciekawe wykłady na temat relacji Kościo-
ła z państwem, demokracji i wizji Europy według Jana Pawła. Wykłady
poprowadzili wybitni profesorowie, wśród nich gość specjalny - profesor
Joseph Weiler ze Stanów Zjednoczonych, który jest judaistą
z wyznania. W drugiej połowie dnia zorganizowano zajęcia dla młodzieży.
„Niepodległość i patriotyzm dziś: czego uczy nas Jan Paweł II?” - to temat
wiodący warsztatów, które poprowadził Przemysław Fenrych, były dzia-
łacz „Solidarności”. Na podstawie gry „Wypłyń na głębię!” uczestnicy
poznali zasady demokracji, komunikacji i współpracy.

Ta konferencja, pokazała młodzieży, co trzeba robić w przyszłości, na ja-
kich zasadach musi kształtować się świat współczesny, jak działać, aby wy-
darzenia „zimnej wojny” już nigdy więcej nie powtórzyły się. Konferencja
ta uzmysłowiła, jak bardzo należy wzorować się na nauce Jana Pawła II
i działać według jego zasad, a wówczas dobro, miłość i prawda zawsze
zwyciężą.

Dana Kuszel

Po stokroć dziękujemy

Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną na opiekę nad uczniami Kolegium św. Stanisława Kostki. Ten dar na pewno zaprocentuje
w przyszłości, gdyż najlepszą inwestycją dla naszej Ojczyzny jest edukacja i wychowanie młodzieży. Szczególne podziękowania składamy:

Senat RP
za dotacje na projekt stypendialny Witamy w domu

Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie
za mecenat i pomoc Polonii z USA w wyposażeniu stołówki

Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie
za Mecenat szkolny

Drukarnia ARGRAF
za drukowanie naszego biuletynu

Fundacja LOTTO
za wsparcie w tworzeniu własnej kuchni

Bakoma sp. z o.o.
za wsparcie

Kancelaria Tomasik Jaworski sp.p
za dofinansowanie zakupu lektur szkolnych

Zjednoczenie Polek w Kanadzie

Zjednoczenie Polek wWielkiej Brytanii

"ANDREW"
za warzywa i owoce do szkolnej stołówki
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Witajcie w domu!

Każdy może pomóc w powrocie do Polski młodzieży z polskich rodzin ze wschodu. Wystarczy w banku
ustawić stałe zlecenie przelewu na wybraną kwotę:

nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860 tytułem: Darowizna na kształcenie młodzieży Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9 (budynek G), 00-728 Warszawa

Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860 SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Kultura i Edukacja

10 maja w Ursusie odbyła się XVII
edycja Konkursu Piosenkarskiego
„Tulipanada”. Nasza uczennica
Maria walczyła o nagrodę w kate-
gorii wiekowej 11-14 lat i zdobyła
w niej III miejsce, za wykonanie
piosenki Krystyny Prońko pt. „Małe
tęsknoty”. Warto podkreślić, że jest
to debiut tej młodej artystki na
polskiej scenie, bowiem dotych-
czas Maria występowała tylko na
Ukrainie, gdzie się urodziła.

Puchar dla Marii Medal 100- lecia Odzyskania Niepodległości dla Pani Dyrektor

Pan Minister Jerzy
Kwieciński wręczył Pani
Dyrektor Ewie Petrykie-
wicz „Medal 100-lecia
Odzyskania Niepodległo-
ści” przy-znany przez
Premiera RP Mateusza
Morawieckiego. Odzna-
czenie to jest uhonoro-
waniem Pani Dyrektor za

działalność na rzecz Polonii i Polaków ze Wschodu. Wśród odznaczonych
znaleźli się wybitni profesorowie, architekci i dziennikarze. Gratulujemy
i dziękujemy Pani Dyrektor za Jej wielkie serce i kolejny powód do dumy.

Noel w Kabarecie

Rok zmian!

23 maja w Centrum Promocji Kultury przy ul. ul. Podskarbińska 2 z okazji -60 urodziny Filipa Borowskiego
– twórcy słynnego Kabaretu Filip z Konopi – wystąpił nasz podopieczny o niezwykłym głosie-Noel. Noel
Zaśpiewał dla jubilata oraz zebranych gości piosenkę z autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego „Anna Maria”,
akompaniował mu opiekun szkolnego zespołu muzycznego Pan Karol Szwech. Noel otrzymał gromkie bra-
wa oraz stałe zaproszenie do występów na deskach Kabaretu.

„Udany debiut zaliczył Noel Mar�rosyan – Polak urodzony w Erywaniu(Armenia). Ten 17-letni chłopak od
2 lat mieszkający w Polsce to talent wokalny połączony z urokliwą aparycją. Jeszcze o nim usłyszymy! :-)
Podziękowania dla akompaniatora Karol Szwech.” – czytamy na profilu społecznościowym Pana Filipa
Borowskiego. Gratulujemy udanego debiutu na dużej scenie!

Kiedy przyjechałam do Pol-
ski, tak naprawdę niewiele
wiedziałam o tym kraju.
W ciągu roku poznałam
mnóstwo interesujących in-
formacji o samej Polsce.
O jej kulturze, historii i tra-
dycjach tego. Pogłębiłam

wiedzę o literaturze, teatrze i filozofii. Wizja Pol-
ski jawiła mi się na początku jako kraj idealny.
Ale takie na świecie nie istnieją. Polska ma
swoje wady i zalety, i to w tych ostatnich zako-
chałam się całym sercem!

Antanina Bahdanovich

Moja wizja Polski zmieniła
się kardynalnie. Kiedy czło-
wiek ze wschodu myśli, że
wszystko wie – to nie jest
prawda. Ten kraj jest piękny
swoim narodem i społecz-
nością. Każde miasto tutaj
ma swoją wyjątkowość i tra-

dycje. Myślę, że każdy w tym kraju każdy chciał-
by mieszkać.

Daniil Piatrouski

Języka polskiego uczyłam
się przez rok zanim jeszcze
przyjechałam tutaj. Od razu
wiedziałam, że na pewno
chcę tu zostać. Wiem, że
w tym kraju jest wiele moż-
liwości i można rozwijać
swoje hobby. W ciągu roku,

kiedy mieszkam w Polsce, mogę stanowczo po-
wiedzieć, że jest tu pięknie. Zawsze ten kraj
mnie interesował. Chcę tu zostać i uczyć się
nowych rzeczy.

Wera Baryla


