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Londyn, 13 września 2021 r. 

Szanowni Państwo! 

Dyrektorzy i Kadry Zarządzające. Nauczyciele. Rodzice. Uczniowie. 

Koleżanki i Koledzy. 

Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Jestem przekonana, że 

wchodzimy w ten rok pełni optymizmu, werwy i energii. Pierwsze zajęcia już za nami. A zatem 

teraz już tylko z górki! 

Mnie osobiście ten rok napawa radością! Liczę na to, że będziemy się spotykać nie tylko w Państwa 

szkołach, ale że zawitacie również w POSK-u na organizowanych przez nas spotkaniach i 

szkoleniach, że będziecie odwiedzać bibliotekę, wystawy i teatr. Chcemy powoli powracać do 

formy stacjonarnej, jednak rozumiemy potrzeby szkół oddalonych od stolicy i dlatego też, w miarę 

możliwości, będziemy transmitować nasze spotkania. Oczywiście forma online pozostanie z nami 

już chyba na zawsze i większość naszych inicjatyw odbywać się będzie właśnie w ten sposób. Mam 

nadzieję, że w takiej czy innej formie, uda nam się zacieśniać naszą współpracę i wspólnie 

realizować ważne dla edukacji polonijnej projekty. 

Wrzesień w Polskiej Macierzy Szkolnej rozpoczęliśmy z impetem. Mamy już za sobą spotkania dla 

nauczycieli GCSE i A level, a także fantastyczną galę konkursu „Portret Kopernika”. Na pewno 

widzieli Państwo w mediach społecznościowych, a może w „Tygodniu Polskim” kopie wielu 

wspaniałych prac, które napłynęły do nas z całego świata! W pierwszą niedzielę tego miesiąca 

udało się nam również spotkać z Państwem- dyrektorami i zarządami szkół. Bardzo Wam dziękuję 

za to przemiłe, owocne spotkanie. Udało nam się poruszyć kilka niełatwych tematów, ale z 

powodzeniem je przedyskutowaliśmy i powoli będziemy wdrażać je w życie. 

Nadchodzące tygodnie obfitują w wiele wydarzeń! Już w najbliższy weekend szkolenie dla 

nauczycieli grup młodszych. Bardzo Państwa zachęcam do spotkania z nami „na żywo”. 

Prelegentki specjalnie dla Was przylatują z Polski, wynajęliśmy dwie sale, chcemy rozdać materiały 

i po prostu poprowadzić zajęcia w formie warsztatów. A to może być bardziej efektywne, gdy 

spotkamy się twarzą w twarz. Zapraszam serdecznie! 

Innego ważnego wydarzenia – Wierszowiska - na pewno nie muszę Państwu reklamować! Nasza 

X edycja już tuż tuż. Jesteśmy bardzo podekscytowani, od wielu miesięcy pracujemy nad 

organizacją Finału (26. 09. 2021 r.) i ufamy, że przyniesie on nie tylko satysfakcję organizatorom, 
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ale przede wszystkim przysporzy dużo przyjemności i zapewni wiele cudownych wspomnień 

wszystkim uczestnikom. 

Wrzesień minie błyskawicznie, a kolejne miesiące nie zapowiadają się spokojniej. Już dzisiaj 

zapraszam wszystkich Państwa na naszą tradycyjną – warto tu zaznaczyć, stacjonarną! - 

konferencję październikową. Dodam, że jej lustrzane odbicie, dzięki uprzejmości szkoły w Walsall, 

odbędzie się również poza Londynem. Zatem mam nadzieję, że naprawdę uda nam się gdzieś 

spotkać. 

Korzystając z okazji, zachęcam do odwiedzania naszej nowej księgarni internetowej, na której 

powoli będzie przybywało pozycji: https://bookshop.polskamacierz.org, a także do śledzenia 

naszego interaktywnego kalendarza: 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=cG1zbG9uZHluQGdtYWlsLmNvbQ.  

Drodzy Państwo! Życzę Wam, żeby ten rok był pomyślny, żeby wrócili do Was wszyscy uczniowie, 

żeby wspierali Was rodzice, żeby omijały Was wszelkie kłopoty. Samych sukcesów! 

Jestem niezmiernie wdzięczna za Wasze wsparcie i cierpliwość.  

Do zobaczenia na najbliższych szkoleniach i Wierszowisku. 

Z poważaniem. 

Elżbieta Barrass 
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