
35-lecie Polskiej Szkoły w Clearwater 

 
21 października 2017 roku w Audytorium Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w 

Clearwater obyła się wielka uroczystość dla tutejszej Polonii. Celebrowaliśmy 35-lecie 

powstania Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater. 

 

Polska Szkoła powstała we wrześniu 1982 roku z inicjatywy Pani Hanny Kolanko i Pani 

Teresy Shahriari, po to by umożliwić dzieciom z polskich rodzin zdobywanie wiedzy z 

języka polskiego, historii, cudownej tradycji i kultury polskiej. 

Opiekunem duchowym został proboszcz parafii St. Jerome w Largo, śp. ks. Roman S. 

Gromała, który na sobotnie zajęcia Polskiej Szkoły udostępniał sale w ośrodku parafialnym. 

Równocześnie opiekę nad szkołą sprawował Amerykański Instytut Kultury Polskiej w 

Clearwater, przekazując 1 grudnia 1986 roku czek wartości $1938,81 na potrzeby szkoły. 

Na przestrzeni lat liczebność uczniów powiększała się systematycznie. Polska Szkoła 7 

grudnia 1986 roku została przekazana pod opiekę Polskiego Apostolatu. Funkcję opiekuna 

szkoły sprawował wówczas ks. Marian Ogórek jak później kilku innych znakomitych księży, 

którzy dbali o przekazywanie wiedzy religijnej, w tym śp. ks. Prałat dr Janusz Burzawa, 

Przyjaciel Szkoły i 

dobroczyńca od 1991r. 

1995 roku Polska Szkoła 

rozpoczęła swoje zajęcia w 

Polskim Centrum im. Jana 

Pawła II Clearwater i znajduje 

się w nim do dnia dzisiejszego. 

Szkoła funkcjonuje od 

września do maja, w każda 

sobotę oprócz Świąt: Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy i 

Dziękczynienia. Program 

obejmuje multimedialną 

edukację wczesnoszkolną, 

podstawową naukę języka 

polskiego oraz historii Polski, geografii, religii. Oferuje kurs do Pierwszej Komunii Świętej 

oraz kurs języka polskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, poziomy A1- C2, 

przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE (Languages Other Than English), jak również do 

państwowego egzaminu certyfikatowego. Pełni również ważną funkcję ośrodka imprez 

artystycznych. 

 

Przez ostatnie 10 lat Polska Szkoła w Clearwater jest nadzorowana przez Panią 

Dyrektor Irenę Bogusiewicz, która jako pierwsza zarejestrowała szkołę w Centrali Polskich 

Szkół Dokształcających w Ameryce i przynależy do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 

Granica przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Na przestrzeni lat szkoła rozwinęła się i w tej chwili posiada dobrze wyposażone i urządzone 

dwie klasy oraz pracownię komputerową. 



Uczniowie regularnie reprezentują szkołę na uroczystościach polonijnych, imprezach 

masowych i wyjazdowych dzięki, którym mają możliwość poznania tradycji narodowych i 

kultury polskiej. 

Wielkim sukcesem szkoły są 

imponujące wyniki 

ubiegłorocznych absolwentek z 

egzaminu LOTE (średnia 98%), 

jak również udział w egzaminie 

państwowym certyfikatowym z 

języka polskiego jako obcego. 

 

Dzięki ofiarności 

przyjaciół szkoły, wielkim 

zaangażowaniu nauczycieli i 

rodziców od 35 lat szkoła dumnie 

reprezentuje Polonię na Florydzie 

i może hucznie celebrować swój 

Jubileusz. Uroczysty Bankiet rozpaczą się godziną koktajlową przy akompaniamencie 

organisty koncertowego Mateusza Rzewuskiego, który czarował nas swoją przepiękną 

muzyką, natomiast rodzice uczniów zadbali o nasze podniebienie przygotowując delikatne, 

smaczne przystawki, których artystyczny obraz mam w pamięci do dziś. 

Na sali panował jesienny klimat. Stoły zdobiły długie wazony przybrane pomarańczowo-

czerwonymi liśćmi, które dodawały uroku delikatnej dekoracji. Na każdym ze stołów 

znajdował się oryginalny Magazyn Jubileuszowy wykonany przez nauczycielkę Małgorzatę 

Białkowską z niepowtarzalną okładką 

zaprojektowaną i ręcznie wykonaną przez 

artystkę, nauczycielkę Dominikę Zając-Złobicki. 

Scena audytorium ozdobiona została 

wyróżniającym się napisem: „35-LECIE 

POLSKIEJ SZKOŁY IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE W CLEARWATER 

1982-2017”. Tuż obok napisu można było 

dostrzec kontury naszej Ojczyzny z zaznaczoną 

rzeką Wisłą naszymi barwami narodowymi. 

Dekoracja nawiązywała do ogłoszonego, przez 

SEJM RP: ROK 2017- ROKIEM „RZEKI 

WISŁY”. Na scenie gościł obraz Mieszka I 

namalowany z okazji ubiegłorocznych 

obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski a zaraz 

obok niego przekazany na licytacje przez 

Janusza Kraft olejny portret Alfonsa 

Królikowskiego- ofiarodawcy finansowego dla 

Polskiego Centrum w Clearwater. 

Nieopodal sceny można było podziwiać galerie prac dzieci, które przedstawiły swoje 

„wspomnienia ze szkoły” w formie zdjęć i rysunków na tablicach wystawowych. 



Przez całe wydarzenie mogliśmy oglądać prezentację multimedialną zdjęć, z archiwum 

szkolnego i aktualnych czasów szkolnych, którą gościnnie wyświetlał Pan Bogdan Blachnio. 

 

Cześć oficjalna przyjęcia rozpoczęła się o godzinie 19:00, odśpiewaniem Hymnu Polskiego 

oraz Amerykańskiego, po którym wszyscy zamilkli na minutę ciszy oddając cześć tym 

wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu historii szkoły, lecz nie doczekali tego 

Jubileuszu. 

Następnie Pani Dyrektor Irena Bogusiewicz przywitała oficjalnie wszystkich gości w tym 

między innymi:  

• Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej Pana Radosława 

Petermana,  

• Oficerów i Podoficerów Wojska Polskiego na czele ze Starszym Oficerem 

Narodowym przy USSOCOM i USCENTCOM Pułkownikiem Andrzejem Trzaską,  

• Vice-Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w New York, Annę Tracz,  

• Księdza dr. Andrzeja Gorczycę ze Zgromadzenia Księży Marianów w Stockbrige,  

• Dyrektora Polskiej Szkoły w Koronie na Florydzie i organizatora XIV Zjazdu 

Polonijnych Nauczycieli w Orlando Bożenę Kajewską Pielarz,  

• Założycielkę Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater Hannę 

Kolanko,  

• Prezesa Polskiego Centrum im. Jana Pawła II Michała Baka,  

• Prezesa Polonii Inc. Krystynę Hipp,  

• Przedstawiciela Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej Krystynę Markut,  

• Prezesa Koła Podhalan #79 Tadeusza Cyrwusa,  

• Sekretarza Związku Sybiraków na Florydzie Antoninę Hubską, 

• Przedstawiciela Klubu Seniora Mieczysława Podhoreckiego,  

• Sekretarza Stowarzyszenia Inżynierów Severyna Żołędziowskiego,  

• Przedstawiciela Polish-American Association of Sarasota byłego prezes Artura Okulę,  

• Dyrektorkę Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon Spring Elżbietę 

Leśniak, 

• Mateusza Rzewuskiego organistę koncertowego z Polski. 

 

W kolejnym punkcie bankietu wysłuchaliśmy historie szkoły przedstawioną oczami 

absolwentek: dr Ewy Kolanko Christian 

oraz Sylwi Gudel, które reprezentowały 

dwa zupełne inne pokolenia absolwentów 

uczęszczających do szkoły w Clearwater. 

Następnie nastąpiło honorowe wręczenie 

medali działaczom polonijnym przez 

Dyrektora Departamentu Kadr 

Ministerstwa Obrony Narodowej Pana 

Radosława Petermana. Złożone zostały 

również gratulacje na ręce Dyrektora 

Ireny Bogusiewicz z okazji 35-lecia 

powstania szkoły i prezesa Polonii Inc. 

Krystyny Hipp z okazji Srebrnego 

Jubileuszu Polonii Inc. 



Kolejnym punktem było wystąpienie Vice-prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających z 

New York Anny Tracz, która wręczyła gratulacje i dyplom dla Dyrektor Ireny Bogusiewicz 

za lata służby na rzecz szkoły. Dyplomem za działalność polonijną zostali również 

obdarowani i wyróżnieni Prezes Polskiego Centrum Pan Michał Bak, emerytowana 

nauczycielka Iwona Jackiewicz, byli Prezesi Polskiego Centrum Pan Ryszard i Andrzej 

Głowacki oraz wieloletnia Przyjaciółka Szkoły Krystyna Czyszczoń i Hanna Kolanko. Vice-

prezes korzystając z okazji wręczyła osobiście Certyfikat z języka polskiego jako obcego dla 

absolwentki szkoły Sylwii Gudel oraz wręczyła listy gratulacyjne dla rodziców 

ubiegłorocznych absolwentek, które ukończyły szkołę ze wzorową średnią i dumnie 

reprezentowały ją przez 10 lat 

edukacji. 

 

Po zakończeniu oficjalnej części 

spotkania mogliśmy podziwiać na 

scenie występ uczniów pod 

przewodnictwem nauczycielki Ewy 

Trendoty. Dzieci zaprezentowały na 

scenie przepiękny występ z tańcami 

góralskimi, wierszami i piosenkami, 

do którego ciężko się 

przegotowywały. Oglądając na 

scenie te młode pokolenie chyle im 

wielkie pokłony i uznania ze chodź 

żyją w kraju, gdzie dominuje język 

angielski oni starają się dbać o nasz dorobek kulturowy, wartości, polską mowę i miłość do 

Ojczyzny. 

Brawo dla nich, brawo dla rodziców i nauczycieli. 

Po tak cudownym występie nadeszła wzruszająca chwila, kiedy to rodzice i uczniowie szkoły 

wręczyli kwiaty dla wszystkich nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej a Dyrektor 

Irenę Bogusiewicz obdarowali laurkami i prezentami z okazji 10-lecia pracy na stanowisku 

Dyrektora Szkoły w Clearwater. 

 

Tak wspaniałym i miłym akcentem zakończyliśmy oficjalną i artystyczną cześć 

przyjęcia, po której mogliśmy rozkoszować się wyśmienitym obiadem i rozpocząć zabawę 

przy oprawie muzycznej Ewy i Roberta Jerenalczuk. Zabawa trwała do późnych godzin, 

gdzie wszyscy bawili się przy polskiej muzyce i uczestniczyli w fantastycznej, rodzinnej, 

polskiej atmosferze bankietu. 

 

Bieżące informacje na temat funkcjonowania Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Clearwater znajdują się na nowej stronie internetowej: www.szkolaclearwater.com 

 

„Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha” 

Ernest Renan 

 

Opr. Małgorzata Białkowska  

 

http://www.szkolaclearwater.com/

