
Na ulicy Piwnej ... 

Na ulicy Piwnej w Warszawie stoi kościół.(…) Na ulicy Piwnej w Gdańsku mieściła się w XVII wieku 

wielka zbrojownia pełniącą funkcję arsenału. Kraków ma swoją ulicę Piwną tuż przy Wiśle.  

Na ulicy Piwnej w Poznaniu stoi Szkoła. Szkoła, która od 20 lat wpisuje się w obraz miasta, tworząc 

kolorową atmosferę tego zakątka. Szkoła, która – już 20 lat temu- położyła nacisk na kwestię 

nauczania języka angielskiego. Język angielski w dobie dzisiejszych czasów to tak naprawdę „drugi” 

język, a niektórzy wręcz mówią, że to „już nie język”, że jego znajomość powinna być taka sama, 

jak znajomość języka ojczystego. Polsko – Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum to 

absolutny prekursor w tej dziedzinie. Pomysł założycieli szkoły, ośmielę się rzec, trochę górnolotnie, 

był iście proroczy. Do dziś Szkoła działa ucząc języka angielskiego autorskim programem, zatrudniając 

najlepszych specjalistów, dla których język angielski to nie tylko obowiązek nauczania, ale 

przede wszystkim pasja. Ta pasja, zaangażowanie, powodują, że wielu nauczycieli pracuje w szkole 

od wielu lat, nauczając już kolejne pokolenia. 

Szkoła na Piwnej w Poznaniu to przede wszystkim ludzie! Ludzie szkoły, jej założyciele, nauczyciele, 

pedagodzy, personel administracyjny i medyczny. Ci wszyscy ludzie – osobowości nieprzeciętne, 

wymagające, ale zarazem sympatyczne i życzliwe tworzą atmosferę przyjaźni i zaufania, bez 

której Szkoła nie mogłaby istnieć. No i uczniowie, ci, bez których Szkoła też nie mogłaby istnieć, 

beztroscy na początku swojej edukacji, stający się z czasem ludźmi dojrzałymi i odpowiedzialnymi. 

Kameralność szkoły, jej niesamowita rodzinna atmosfera, życzliwość, wieloraka współpraca 

z rodzicami, a przede wszystkim przeświadczenie Dyrekcji i całego Zespołu , że trzeba kształtować 

dzieci na dobrych, odpowiedzialnych i dojrzałych ludzi, sprawia, że Dwujęzyczną Polsko-Angielską 

Szkołę mogę polecić każdemu, kto nie wie, gdzie edukować swoje dzieci. Dawno temu Prymas 

Tysiąclecia powiedział: „Zapotrzebowaniem dzisiejszego społeczeństwa jest zapotrzebowanie na ludzi 

dobrych”. Wzorce bycia po prostu dobrym człowiekiem daje ta Szkoła. Sama, gdybym miała jeszcze 

większą gromadkę dzieci ;), bez wahania wybrałabym tę szkołę po raz kolejny. Szkołę z sercem, 

szkołę, która wymaga, ale też kocha.(…..) 

Małgorzata Kowalska  mama Dominiki, Antka, Agaty i Ignacego, uczniów i absolwentów Piwnej 


