Stypendia dla Polaków
Dyrekcja szkoły Downside kultywuję wspólne tradycje poprzez przyznawanie
najzdolniejszym polskim uczniom stypendiów im. Jana Pawła II. Od ponad 20 lat
zapewniamy miejsca w naszych klasach utalentowanym młodym ludziom z Polski.
Konkurencja w prowadzonym w Polsce procesie rekrutacyjnym jest bardzo duża.
Od 2005 roku nasz obecny dyrektor, dr James Whitehead, odwiedza Polskę, aby
przeprowadzić końcowe rozmowy z kandydatami, budować nowe relacje w kraju i wspierać
dawnych stypendystów, z którymi spotyka się w Warszawie podczas corocznej kolacji dla
absolwentów szkoły. Większość z nich kontynuuje naukę w prestiżowych szkołach wyższych
w Oksfordzie i Cambridge, w brytyjskich szkołach medycznych i na amerykańskich
uniwersytetach należących do tzw. Ivy League.
Wspaniałym wzorem dla przyszłych uczniów szkoły jest z
pewnością jeden z naszych dwóch pierwszych stypendystów,
Rafał Milczarski, który po ukończeniu szkoły Downside
w 1995 roku dostał się na Uniwersytet Cambridge. Po
studiach wrócił do kraju wiedziony chęcią budowania
lepszej Polski. To właśnie tutaj założył niezależną
firmę zajmującą się kolejowymi przewozami
towarowymi i zaczął angażować się w sprawy nowych
przewoźników kolejowych. Rafał Milczarski założył
też Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
(ZNPK), a także współtworzył Fundację „Pro Kolej”.

SpoglAdajAc w przyszłoSC
Jak mówi nasza stypendystka, Katarzyna Jaroszewicz:

POLSKIE
POWIAZANIA
Szkoła Downside to naturalny wybór
dla polskich rodzin, które chcą
kształcić córki i synów w jednej z
najlepszych brytyjskich niezależnych
szkół z internatem utrzymanej
w duchu rzymskokatolickiej i
benedyktyńskiej tradycji.

“W szkole panuje niepowtarzalna
atmosfera, która sprzyja nauce,
relaksowi, a takZe rozwojowi
duchowemu. MoZliwoSC
uczestniczenia w Zyciu tej
niezwykłej społecznoSci,
odkrywania jej fascynujAcej
historii, kształtowania
osobowoSci, zdobywania wiedzy
i wyznaczania Zyciowych celów
w tak niezwykłym miejscu jest dla
mnie ogromnym przywilejem.”
Z przyjemnością przyjmiemy polskich uczniów mogących
pochwalić się osiągnięciami w różnych dziedzinach (nauce, sporcie,
medycynie itd.), których rodzice są w stanie opłacić czesne w brytyjskiej niezależnej szkole.
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, zyskają szansę rozwoju w środowisku o
bogatych kulturalno-duchowych tradycjach.
W razie pytań dotyczących wolnych miejsc w szkole Downside, prosimy kontaktować
się z panią sekretarz Anastasią Hatvany.
Tel +44 (0) 1761 235103 Email registrar@downside.co.uk
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Downside to jedna z najbardziej
prestiZowych katolickich szkół
koedukacyjnych w Wielkiej Brytanii.
Szkołę założono w 1606 roku we francuskiej miejscowości Douai. Od 1814 roku jej siedziba główna znajduje
się w Somerset. Od wieków placówka ta oferuje młodym, zdolnym katolikom z całego świata wykształcenie
na najwyższym poziomie. Pierwsi polscy uczniowie uczyli się u nas już przed I Wojną Światową.

Jednym z pierwszych polskich wychowanków szkoły był książę Alfred Maria Sapieha, który uczył się w niej między 1908 a 1913
rokiem. Książę zginął 5 czerwca 1916 roku na Wołyniu, w okopach pod Sapanowem koło Krzemieńca. Przed śmiercią, w trakcie
przerwy w działaniach bojowych 6 kwietnia 1916 roku, w liście do jednego z mnichów pisał:
“List od Was sprawił mi ogromna przyjemnoSC. Na wiesci z
Downside czekałem prawie dwa lata […].
Zawsze jestem ciekaw, co dzieje siEęw szkolnych murach”
W tym samym roku do Downside przyjechał kolejny młody Polak – hrabia Stefan Zamoyski, który później kontynuował
naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie został doktorem prawa. Podczas II Wojny Światowej walczył dzielnie
na wielu frontach. W 1940 roku wziął udział w bitwie o Narwik, walczył w szeregach 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem
gen. Stanisława Maczka, a także był adiutantem premiera rządu RP na uchodźstwie i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych
Władysława Sikorskiego. Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie działał prężnie w środowisku polskiej emigracji.
Dwóch jego braci również uczęszczało do Downside. Podczas II Wojny Światowej hrabia Zdzisław Zamoyski służył w Anglii w
Polskich Siłach Powietrznych. Był nawigatorem bombowca Wellington zestrzelonego nad Morzem Północnym u wybrzeży Belgii.
Jego brat, hrabia Władysław Zamoyski, w 1939 roku walczył w szeregach 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich i Armii Krajowej.
Zginął w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944 roku. Pośmiertnie odznaczono go Orderem Virtuti Militari.
Nasi uczniowie regularnie mijają witraże upamiętniające dzielnych braci
w drodze do kościoła.
W II Wojnie Światowej zginęli także inni polscy wychowankowie
naszej szkoły.
13 czerwca 1940 roku nad Marną zginął książę Leon Sapieha walczący
w szeregach 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej pod dowództwem
gen. Maczka. Książę został odznaczony francuskim Krzyżem Walecznych.
Jego brat, książę Karol Sapieha, pobierający nauki w Downside między
1929 a 1935 rokiem, kiedy to nosił imię Charles, zmarł w 1941 roku jako
członek Francuskich Sił Powietrznych.
Hrabia Władysław Żółtowski, który opuścił mury Downside w 1927
roku, został w 1940 roku zamordowany przez Rosjan w Katyniu.
Wielu innych absolwentów (Old Gregorians) polskiego pochodzenia
zasłużyło się na arenie politycznej w XX wieku. Jesteśmy dumni, że nasza
szkoła kształciła bohaterów walki o niepodległość Polski. Nasze drogi nie
rozeszły się po wojnie.

Po wojnie szkołę ukończyli nie tylko przedstawiciele kolejnych pokoleń Sapiehów i Zamoyskich, ale także synowie wielu
zasłużonych wojskowych, marynarzy i lotników, takich jak as myśliwski Aleksander Gabszewicz i kontradmirał Józef Bartosik.
Wielu innych absolwentów Downside odegrało znaczące role w różnych sferach życia.
Hrabia Zygmunt Tyszkiewicz, który ukończył szkołę w 1951 roku, został Sekretarzem Generalnym Europejskiego Związku Konfederacji
Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), przewodniczącym Fundacji Lanckorońskich i profesorem wizytującym na Uniwersytecie im.
Roberta Gordona w Aberdeen. W 1998 roku z okazji urodzin królowej brytyjskiej został odznaczony orderem św. Michała i św. Jerzego.
Krzysztof Mańkowski opuścił szkolne mury w 1948 roku. Pracował w Afryce dla firmy Shell. Jako biznesmen ma na koncie
wiele sukcesów. Jest członkiem Zakonu Maltańskiego. Mieszka w Poznaniu.
Hrabia Adam Zamoyski, który rozpoczął naukę w Downside w 1963 roku,
ukończył Uniwersytet w Oksfordzie i został wybitnym historykiem, a także autorem
bestsellerów tłumaczonych na wiele języków. Adam Zamoyski jest także cenionym
współpracownikiem wielu brytyjskich periodyków naukowych zapraszanym na
wykłady do europejskich i amerykańskich instytucji. Zamoyski jest członkiem
Londyńskiego Stowarzyszenia Antykwariuszy (Society of Antiquaries), Królewskiego
Stowarzyszenia Sztuk Pięknych (Royal Society of Arts) i Królewskiego Stowarzyszenia
Literackiego (Royal Society of Literature). Został wielokrotnie odznaczony przez
polski rząd.
Naukę w naszej szkole wspomina z sentymentem:
“Cztery lata, które spedziłem w Downside, w klasztorze benedyktyNskim, ZyjAc
w rytm uderzeN dzwonów, to czasy zdobywania bogatej wiedzy. To tutaj
nauczyłem siE mySleC, kontemplowaC i współistnieC z innymi ludZmi. A co
najwaZniejsze, w tamtym okresie pogłEbiła siE moja wiara w Boga, który do
dziS jest obecny w moim Zyciu.”
Martin Kochański (1969–72) został niedawno uhonorowany Medalem “Old Gregorian”, odznaczeniem najwyższej rangi, za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki i internetu. Martin Kochański ukończył Uniwersytet w Oksfordzie i rozpoczął
karierę w branży przetwarzania danych. To właśnie on założył portal „universalis.com”, ułatwiający dostęp do modlitw i mszy
świętych wiernym z całego świata, w tym również osobom niewidomym.
Gdy Halik Kochański (1978–80) zasiadała w ławach Downside, była jedną z nielicznych uczennic. Po opuszczeniu murów
szkoły rozpoczęła studia na kierunku historycznym Uniwersytetu w Oksfordzie, po czym obroniła doktorat w londyńskim King’s
College. Jest autorką wielu artykułów na temat wydarzeń historycznych, a także dwóch książek. Jej ostatnia publikacja „Orzeł
niezłomny: Polska i Polacy podczas II Wojny Światowej” zdobyła ogromne uznanie. Halik Kochański należy do Królewskiego
Stowarzyszenia Historycznego (Royal Historical Society) i wielu innych prestiżowych organizacji.
Polscy absolwenci naszej szkoły osiągają światowe sukcesy w wielu dziedzinach, od zarządzania funduszami hedgingowymi przez
informatykę po medycynę i prawo.

