
W i t a j c i e  w  d o m u

Wyjątkowa Szkoła, wyjątkowe 30 lat... Bernadetta Ebinger-Chmielewska, Joanna Gnatowska

       Z okazji �wiąt Narodzenia Pa�skiego
składamy Pa�stwu najserdeczniejsze życzenia. 

 
Niech czas �więtowania przyj�cia na �wiat naszego 

Pana i  Zbawiciela 
obfituje w wiele Łask i Błogosławie�stw Bożych. 

 
Niech w Pa�stwa Domach i Rodzinach goszczą Pok�j i wzajemna Miło��.

 
Zdrowia, szczę�cia oraz pomy�lno�ci życzymy na każdy dzie�

nadchodzącego 2023 roku!

L i c e u m  p o l o n i j n e
N r  3 ( 1 8 ) / 2 0 2 2B I U L E T Y N  S Z K O L N Y  

KOLEGIUM  ŚW.  STANISŁAWA  KOSTKI

W i t a j c i e  w  d o m uW i t a j c i e  w  d o m u

       Koniec października upłynął pod hasłem obchodów 30-lecia Liceum Niepublicznego
Ogólnokształcącego Kolegium św. Stanisława Kostki. Po długich przygotowaniach,
wielu próbach, opracowaniu części artystycznej wydarzenia z udziałem uczniów oraz
absolwentów, nadszedł długo oczekiwany dzień 21 października. Dzień, kiedy mogliśmy
świętować trzy dekady istnienia Szkoły. Dzięki uprzejmości rektora Uniwersytetu
Muzycznego Adama Mickiewicza w Warszawie, Jego Magnificencji  Pana Klaudiusza
Barana, uroczystość odbyła się w auli koncertowej uczelni. Mieliśmy wielki zaszczyt
gościć w tym dniu wielu znakomitych gości. Honorowym patronatem wydarzenie
objęła sama Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. 

Wśród zgromadzonych na uroczystościach, na sali zasiadły takie osoby jak: Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu KPRM,
Sławomir Adamiec - Dyrektor Generalny MEiN, prof. dr hab. Jan Żaryn - Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Julia Altyńska-Grodecka - Dyrektor Departamentu Współpracy
z Polonią i Polakami za Granicą, ks. Leszek Kryża z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie i wiele innych znamienitych
osób. Nie zabrakło również wielu Przyjaciół i Dobroczyńców Szkoły, jak choćby Państwa Szlenkierów, którym Liceum
zawdzięcza swoje początki w 1992 roku.

f o t .  D a r i u s z  L e w i ń s k i
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Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda
Jan Dziedziczak
Józef Roman Maj 
Barbara Czartoryska
Jan Żaryn
Andrzej Prończuk 
Krzysztof Alwast oraz śp. Anna Alwast
Maciej Gnyszka
Piotr Pałka

Osoby, którym Kapituła przyznała w roku szkolnym 2022/2023
statuetkę Stanisława z okazji Jubileuszu 30-lecia Szkoły:
 

f o t .  D a r i u s z  L e w i ń s k i

Na zdjęciu: przemówienie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy

Po raz pierwszy w historii Szkoły, przyznane zostały wyróżnienia dla
najbardziej zasłużonych Przyjaciół LON Kolegium św. Stanisława Kostki.
Wielokrotnie osoby te spieszyły nam z pomocą w najtrudniejszych
sytuacjach, podtrzymywały i wspierały w kryzysach. Zawsze możemy liczyć
na ich dobre słowo i pomoc - zarówno materialną, jak i duchową. Chcemy,
aby przyznanie "Stanisławów" stało się naszą coroczną tradycją, przy okazji
obchodów Święta Patrona Szkoły - świętego Stanisława Kostki. Lista nazwisk
osób, które chcielibyśmy w ten sposób wyróżnić jest długa, dlatego nie
sposób zamknąć jej w czasie jednej gali. 

f o t .  D a r i u s z  L e w i ń s k i
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Państwo dokładają wszelkich starań, aby zapoznawać uczniów z polską historią,
polską kulturą i tradycją, a także z polskim językiem. Jestem pełna uznania dla
tej formuły, bo dzięki temu, ale również dzięki kontaktom uczniów z ich polskimi
rówieśnikami, mogą poznawać współczesną Polskę - jej żywy język, jej kulturę,
a.także codzienne życie i myślę, że to przyczynia się do takiej bardzo płynnej
adaptacji do życia w naszym kraju. I w tym zakresie Kolegium św. Stanisława
Kostki jest wzorem repatriacji przez edukację. (...)

W przymówieniu skierowanym do zgromadzonej w auli społeczności, Pierwsza Dama zwróciła się w następujących słowach: 

Misja ta, realizowana jest przez niezwykłych ludzi - muszę to podkreślić, dla których jestem pełna uznania i szacunku. To są
wspaniali nauczyciele, którzy nie tylko przekazują wiedzę z ogromnym zaangażowaniem i poświeceniem, ale także wychowują
młodzież. (...) Dziękuję również za to, że mają państwo tak bardzo indywidualne podejście do każdego z uczniów. Wiem, że
uczniowie mogą zawsze liczyć na państwa wsparcie i państwa pomoc. I chcę również powiedzieć, że takie właśnie państwa
podejście i takie realizowanie edukacji wyrobiło rzeczywiście renomę szkole. (...) 

(...) Tak to już jest z jubileuszami, że one skłaniają do refleksji, do wspomnień, ale także do podziękowań. Muszę powiedzieć, że
przez te 7 lat naszej znajomości i spotkań (...) mogłam osobiście przekonać się, jak wyjątkową szkołą jest Kolegium
św..Stanisława Kostki. Jest to szkoła, która ma bardzo jasno określoną misję, którą jest kształcenie i wychowywanie młodych
ludzi ze Wschodu o polskich korzeniach. Ale nie tylko, bo są również wśród was uczniowie, którzy tych korzeni nie mają, a są
zainteresowani edukacją w Polsce. I być może chcą związać swoją przyszłość z naszym krajem. 

Drodzy uczniowie, (...) nie mam co do tego wątpliwości, że ta szkoła na pewno
wspaniale przygotuje was nie tylko do tego, byście mogli później studiować na
renomowanych polskich uczelniach, ale również do dorosłego życia. Chciałabym
Wam życzyć, byście przede wszystkim czuli się u nas dobrze, byście znaleźli tutaj
przyjaciół i byście, niezależnie od tego, jak potoczą się wasze dalsze losy, byli
dobrymi ambasadorami Polski. Byście włączali się w te inicjatywy, które mają na
celu rozwijanie przyjaźni i dobrych relacji pomiędzy Polską a krajami, z których
przyjechaliście. Życzę wam, by spełniły się wszystkie wasze plany, założenia,
marzenia również, i byście wzorem waszego patrona św. Stanisława Kostki zawsze
z.determinacją dążyli do celu. A wszystkim państwu życzę wszelkiej pomyślności,
dalszych lat pięknego rozwoju Kolegium św. Stanisława Kostki i miejcie państwo
zawsze tę pewność, że możecie na mnie liczyć.*

Na zdjęciu: pani Barbara Czartoryska odbiera nagrodę "Stanisława"

Na zdjęciu: wpis Pierwszej Damy do księgi pamiątkowej 

Dodajmy, że w latach 2015/2016 Agata Kornhauser-Duda w naszej szkole uczyła języka niemieckiego, tak więc zarówno
środowisko, jak i wyzwania przed którymi stają nasi uczniowie, są Pierwszej Damie bardzo dobrze znane. 

Chcemy, aby ten gest był wyrazem naszej wdzięczności, pamięci i modlitwy.

*Cytowany fragment został zarejestrowany podczas przemówienia Pierwszej Damy wygłoszonego z okazji jubileuszu LON Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.
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f o t .  D a r i u s z  L e w i ń s k i

W dniu swojego święta również Szkoła i jej społeczność zostały uhonorowane wyróżnieniami od najwyższych dostojników
państwowych. Oprócz listów gratulacyjnych, na ręce pani dyrektor Ewy Petrykiewicz przyznane zostały dwa odznaczenia:
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Medal  Pomnik Historii Szucha 25, ustanowiony dla uczczenia osób i instytucji
w służbie pro publico bono.

f o t .  D a r i u s z  L e w i ń s k iNa zdjęciach: występ uczniów i absolwentów pod dyrekcją pana Karola Szwecha 

Na zdjęciu: minister Jan Dziedziczak odbiera nagrodę "Stanisława"

Podziękowanie złożone na ręce Ministra Dziedziczaka, jest jednocześnie
podziękowaniem dla Polskiego Rządu - za wkład i zaangażowanie w kwestię repatriacji.
Dla nas te działania są szczególnie ważne, dlatego doceniamy każdy gest, który jest
niejako objęciem skrzydłami opieki naszej misji.

Sam Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polaków i Polonii za Granicą,
podczas przemówienia wygłoszonego w czasie obchodów jubileuszu podkreślił ten
wyjątkowy charakter naszej Szkoły: 
Postanowiliśmy wspierać tak wartościowe dzieła, jakie mamy w tym miejscu, czyli
Kolegium św. Stanisława Kostki, które realizuje konkretną politykę repatriacji przez
edukację. Pamiętajmy, że to jest wyzwanie zarówno demograficzne jak i.wyzwanie,
które byśmy nazwali sprawiedliwością dziejową, sprawiedliwością historyczną. To jest
zobowiązanie Państwa Polskiego, żeby dać możliwość, dać szansę potomkom tych
którzy dlatego, że byli Polakami, często aktywnymi Polakami, nieobojętnymi na sprawy
polskie w tamtych czasach, zostali zesłani przez zaborcę-okupanta na wschód. Dziś ich
potomkowie siedzą na tej sali, dziś ich potomkowie są z nami i.Polska daje im
możliwość edukacji, adaptacji w swoim nowym kraju. To, co Państwo tutaj robicie, jako
osoby zaangażowane w pracę w Kolegium świętego Stanisława Kostki, to jest
patriotyzm XXI wieku. 
Kiedyś o Polskę walczyliśmy z bronią w ręku, ale tak naprawdę w XXI wieku walka o Polskę, to jest walka o polską tożsamość,
o.te wszystkie elementy, które Polskę współtworzą, a więc o wspólną kulturę, tradycję, uczestniczenie we wspólnej historii
dziejowej i wspólny jezyk - język polski. (...) W Kolegium św. Stanisława Kostki młody człowiek nie zdobywa tylko wiedzy, ale
przede wszystkim uzyskuje głęboką, kompletną formację. Formację dobrego człowieka, formację patrioty polskiego XXI wieku.
Za

W części artystyczno-muzycznej programu głos należał do naszych uczniów
i absolwentów. Cieszymy się, że raz jeszcze mogliśmy wystąpić pod
kierownictwem pana Karola Szwecha - niegdyś nauczyciela muzyki
w.naszej Szkole, dziś dyrygenta Polskiej Opery Królewskiej i wykładowcy
akademickiego. Młodzież na scenie zaprezentowała stroje narodowe
krajów, z których przybyła do naszego Liceum oraz uchyliła rąbka tajemnicy
dziejów swoich rodzin, rzuconych tysiące kilometrów od Polski. Dziś,
wracając do ojczyzny przodków, dają świadectwo niezłomności ducha
i..tego, że wciąż czują się Polakami. Zgromadzona w sali publiczność nie
kryła łez wzruszenia, a występ nagrodzono gromkimi brawami. 

*Cytowany fragment został zarejestrowany podczas przemówienia Ministra Jana Dziedziczaka wygłoszonego z okazji jubileuszu LON Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie

Całość uroczystości dopełnił koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, zaś
utwory na fortepian zagrał Karol Radziwonowicz.

Za to, jako Rzeczpospolita, jesteśmy wdzięczni i warto w czasie obchodów tak wspaniałego jubileuszu 30-lecia istnienia tej placówki
powiedzieć. Rzeczpospolita Polska i polskie władze są państwu za tą wielką pracę i wielką służbę ojczyźnie wdzięczni.* 

Projekt:  "Słońce dla wschodu- organizacja wakacyjnych warsztatów
językowych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu oraz

koncert patriotyczny" dofinansowano środków Instytutu Dziedzictwa
Myśli  Narodowej im.  Romana Dmowskiego 

i  Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego -
Edycja 2022 Wolność po polsku.
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Gorące podziękowania 

Ty też możesz wesprzeć naszych uczniów

witajciewdomu.pl
mecenatszkolny.pl

@WitajcieWDomuPl
@Fundacja Dla Polonii

konto Fundacji  "Dla Polonii" :
BANK PeKaO S.A. 

86 1240 6175 1111  0010 4598 7860

Przekazując darowiznę na rzecz uczniów Liceum Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie pomagasz
zarówno młodzieży mieszkającej w przyszkolnym internacie, jak i uczniom-uchodźcom przebywającym
w.naszej Szkole Podstawowej i Liceum Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. W programie
Mecenatu Szkolnego możesz objąć "opieką" wybranego podopiecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszych
stronach internetowych i w mediach społecznościowych: 

Instytut 
Dziedzictwa Myśli Narodowej  

im. Romana Dmowskiego
 i Ignacego Jana Paderewskiego

 

 Fundacja Lotto  

 Fundacja PZU

 Fundacja Orlen
 Fundacja 

Grupy PERN

Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych

Dziękujemy Fundacji ORLEN za wsparcie dla projektu "Repatriacja przez edukację",
z.którego sfinansowano wyjazdy edukacyjne, wyżywienie i środki czystości na potrzeby
utrzymania reżimu sanitarnego mieszkańców przyszkolnego internatu, a także doposażenie
internatu w meble i niezbędny sprzęt elektryczny.

Dziękujemy Fundacji PERN, która dofinansowała wyżywienie naszych podopiecznych
i.uchodźców również w roku szkolnym i w czasie wolnym. 

Dziękujemy Fundacji PZU, która ufundowała wyżywienie dla uchodźców uczestniczących
w kursie językowym.  

Dziękujemy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego
Jana Paderewskiego, który ufundował książki i materiały edukacyjne dla kursantów.

Projekt „Witajcie w domu” –  pobyt i  edukacja kulturalna młodzieży polskiego
pochodzenia ze wschodu uczącej  s ię w LON Kolegium św. Stanisława Kostki  

 w.Warszawie”
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMU POLONIA I  POLACY ZA GRANICĄ 2022”

DOFINANSOWANIE:  620 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  989 160,00 ZŁ
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Pozostała kwota pozyskana z  innych źródeł ,  w tym od Darczyńców.
 

Dziękujemy Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie za przekazaną darowiznę na
rzecz kształcenia uczniów LON Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Dziękujemy Fundacji Kultury Polskiej w Bostonie za przekazaną darowiznę na rzecz
kształcenia uczniów LON Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.Fundacja 

im. Adama Mickiewicza 
w Kanadzie

Fundacja 
Kultury Polskiej 

w Bostonie

Dziękujemy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za udzielenie darowizny
przeznaczonej na dofinansowanie wyżywienia dzieci z przyszkolnego internatu.

Dziękujemy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej za wsparcie projektu "Repatriacja
przez edukację", dzięki której udało się opłacić faktury za zakup art. spożywczych do
przygotowania posiłków dla naszych podopiecznych w internacie.
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