
Greetings from the [Name] Family! 

Z ogromną radością oczekujemy pierwszego po wakacjach spotkania z uczniami 
naszej szkoły i Wami drodzy rodzice. Mam nadzieję, że wracacie do nas nie tylko       
z piękną opalenizną na buziach, ale także z zapasem świeżych sił i mnóstwem       
energii na kolejny rok nauki i pracy. W szczególny sposób chcielibyśmy powitać 
nowych  uczniów i ich rodziny. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami dobrze     
czuli, a przyjaźnie, które tu nawiążecie zabierzecie ze sobą w życie. Przed nami 
kolejny rok pełen przygód związanych z nauką języka polskiego. Życzę sobie, Wam,  
a przede wszystkim naszym kochanym uczniom wspaniałego roku, wielu sukcesów,             
satysfakcji oraz wiary w to— co wspólnie razem rok temu rozpoczęliśmy.  
Połączonymi siłami przekazujemy naszym dzieciom nie tylko język ojczysty,             

ale także tradycje, kulturę i historię kraju ich pochodzenia.  

BIULETTYN 
Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur 

Numer 1  | 3 Luty 2018 

     Robert Townson Public School         PH: 0434968575 (POL) 

     Shuttleworth Ave, Raby NSW 2566                0405113783 (ENG) 

 3/2  Rozpoczęcie  roku 
szkolnego 

 17/3  Zebranie wszystkich 
Rodziców—wybory do 
Komitetu Rodzicielskiego 

 24/3  Apel z okazji Świąt 
Wielkanocnych 

 7/4  Ostatnia sobota w          
I kwartale 

Rok szkolny rozpoczniemy Mszą Świętą w kościele pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Eagle Vale (Mary Immaculate Catholic Church, 
Emerald Drive, Eagle Vale NSW 2558) w sobotę 3-go 
lutego o godz. 9:30 rano. Po Mszy Świętej spotkamy się 
wszyscy w sali przy kościele na godzinne spotkanie,        
w czasie którego nauczyciele przekażą rodzicom 
informacje dotyczące podziału klas oraz programu 
nauczania w poszczególnych grupach wiekowych. 
Rozdane także zostaną formularze rejestrujące dziecko 
do szkoły. Będzie to spotkanie organizacyjne, w czasie 
którego rodzice będą mieli okazję do indywidualnej 
rozmowy z nauczycielem swojego dziecka. Chętnie 
odpowiemy osobiście na wszystkie Państwa pytania i 
wątpliwości.  

Pierwsze zajęcia w szkole odbędą się w sobotę 10/2/17 

w godzinach od 9:00 do 12:30 w budynkach Robert 

Townson Public School, Shuttleworth Avenue,           

Raby NSW 2566.  

W sobotę 17 Marca 2018 o godzinie 9.15 rano odbędzie się 

zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego 

przeprowadzone zostaną 

. W czasie zebrania 

przedstawione zostanie szczegółowe rozliczenie finansowe 

za rok 2017. Liczymy bardzo na Waszą obecność, energię i 

pomysły na to, co moglibyśmy wspólnie razem robić lepiej 

dla wspólnego dobra naszych dzieci i całej szkoły!  

Otrzymaliśmy propozycję zorganizowania kolejnej zbiórki 

funduszy na szkołę. Jako, że jesteśmy młodą placówką 

korzystamy z każdej nadarzającej się okazji na to, aby 

pozyskać dla szkoły środki finnansowe tak niezbędne do jej 

prawidłowego funkcjonowania. 

Data: Niedziela 4/3/18  Godzina: 9:00—4:00              

Miejsce: Bunnings @ Campbelltown 

Wspólnie razem możemy wiele. Zwracam się z ogromną 

prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. 

Każda, najmniejsza nawet pomoc będzie mile widziana :)  



Nasz pierwszy, pionierski rok zakończył się ogromnym sukcesem, na który złożyła się ciężka i solidarna praca wielu osób. Dziękuję 

naszym wspaniałym Paniom nauczycielkom wraz z Panem Darkiem i Pania Małgosią Helwani, Paniom z Komitetu Rodzicielskiego, 

Sponsorom i Wam Wszystkim Kochani Rodzice. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nic z tego co zdałaliśmy osiągnąć nie byłoby 

możliwe.  

Na tydzień przed końcem roku szkolnego, 3 grudnia 2017 odbył się . W części artystycznej Festiwalu 

wzięły również udział dziewczynki z naszej najstarszej klasy. Tym, którzy nie mieli okazji zobaczyć naszych wspaniałych dziewczyn w 

akcji mogę powiedzieć tylko...: ŻAŁUJCIE!!! Dziewczyny były po prostu rewelacyjne!!! Zaśpiewały dla wszystkich 2 kolędy i piosenkę 

pt:”Jesteśmy Polką i Polakiem”. Gabrysia, Anya, Julcia, Natalka, Madzia, Ewelinka i Ala  nie tylko zachwyciły wszystkich wspaniałym, 

odważnym występem, ale także wyglądem. Prezentowały się cudownie w naszych nowych, szkolnych koszulkach, które dzień 

wcześniej zostały rozdane uczniom w szkole. Za koszulki dziękujemy naszemu sponsorowi Pani Dominice Smutek, bez pomocy której 

zakup koszulek nie byłby możliwy. W imieniu dzieci, nauczycieli i nas rodziców ogromnie dziekujemy Dominiko!  

Zaraz, zaraz… Plumpton to nie tylko sukces naszych utalentowanych dziewczynek, ale także nasz sukces. Na sukces 

ten złożyła się zgodna praca wielu osób pod dowódzctwem szefa Komitetu Rodzicielskiego Pani Dominiki Smutek. Dziewczyny  

byłyście wspaniałe! Wszystkie jak jedna!! Myśle, że miałyśmy tam fantastyczny czas, a przy okazji zarobiłyśmy dla szkoły prawie 

$1000!!! To sie właśnie nazywa “Team work”. Dodam jeszcze, że dla mnie jesteście po prostu “Dream Team”! Nieocenionymi w 

zbieraniu funduszy na szkołę okazały się być nasze dwie nauczycielki: Pani Celinka i Pani Małgosia. Mogę z całą świadomością 

stwierdzić, że Pani Celince Macioch  udałoby się w razie potrzeby sprzedać “lód Eskimosowi” :) Jej zdolności marketingowe są 

naprawdę z najwyższej półki! 

. Zacznijmy od uczennicy klasy VI Natalii Malikowskiej. Natalia jest 

laureatką Nagrody Ministra Edukacji w NPW w zakresie osiągnieć w nauce 

języka obcego, przyznawanych najlepszym uczniom szkół etnicznych w NPW. 

Drugą uczennicą, z której osiągnieć jesteśmy dumni - jest uczennica klasy V 

Gabriela Helwani. Gabrysia otrzymała nagrodę Konsula Generalnego RP        

w Sydney przyznawaną najlepszym uczniom szkół polonijnych w Sydney.        

Na ręce obu uczennic i ich rodziców składamy gratulacje—ciężka praca, 

sumienność i wytrwałość przynoszą owoce w postaci wspaniałych wyników              

w nauce. Cała szkoła cieszy się z Waszych sukcesów. Jesteście naszą radością     

i dumą! Życzymy wszelkiego powodzenia w kolejnych latach nauki języka 

polskiego!  



W przedostatnią sobotę roku szkolnego 2/12/17 Komitet Rodzicielski zorganizował dla dzieci i ich rodziców . 

Pierwszą godzinę spędziliśmy w klasach na omawianiu z dziećmi polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego 

Narodzenia. Klasa II i III pod przewodnictwem Pani Małgosi Jagodzińskiej zaprosiła nas do siebie, aby podziwiać pięknie zastawiony 

przez samych uczniów stół wigilijny. Znalazły się na nim nazwy dwunastu wigilijnych dań, sianko i opłatek. Nie zabrakło także dodat-

kowego miejsca dla niespodziewanego gościa. Dzieci miały okazję do podzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami na temat tego 

jak obchodzi się wieczór wigilijny w ich rodzinnych domach. Była także demonstracja łamania się opłatkiem. Bardzo dziękujemy Pani 

Malgosi za tak wspaniałe przedstawienie naszych polskich tradycji. Poczuliśmy się wszyscy jak jedna rodzina.  

Po przerwie spotkaliśmy się wszyscy na zewnatrz—na naszym szkolnym podwórku. Panie z Komitetu, przy pomocy innych mam 

rozłożyły dla nas gazebo, przygotowały stoły, krzesła i poczęstunek w postaci kanapek zrobionych z  pysznego, polskiego chleba. 

Jedna z mam, Pani Renata Bieńkowska uraczyła wszystkich doskonałą lemoniadą i jeszcze wspanialszymi lodami domowej roboty.   

Po poczęstunku dzieci wesoło bawiły się wspólnie na szkolnym podwórku pod opieką nauczycieli i wyznaczonych osób. Chłopcy,         

z ogromną energią kopali w piłkę, a dziewczynki skakały na skakankach, bądź ćwiczyły swoje umiejętności w opanowaniu hula -hop. 

W tym dniu szkoła nasza cieszyła się również z przemiłej, nieoficjalnej wizyty, którą złożył nam —Szef Federacji 

Języków Etnicznych w NPW. Tego dnia Albert założył koszulkę naszej szkoły z jego imieniem wydrukowanym na plecach, którą dostał 

w prezencie świątecznym od naszej szkoły. Albert wygłosił krótkie przemówienie do wszystkich obecnych tego dnia. Jesteśmy       

bardzo wdzięczni za złożoną nam wizytę i okazaną pomoc w ciągu całego roku szkolnego. To właśnie dzięki jego pomocy nasza 

szkoła ma swój własny dom.  

 Tego dnia, a była to sobota 

9/12/17 pojawiło się w szkole wielu miłych gości, którzy wspólnie z nami przyszli pośpiewać tradycyjne, przepiękne polskie kolędy. 

Dziękujemy za przybycie księdzu Antoniemu Dudkowi, który sprawił nam przemiłą niespodziankę pojawiając się na naszym 

kolędowaniu. Ogromne poziękowania składam również na ręce Pani Krysi Morawski, która wspaniale udekorowała nam salę,           

w której odbywało się spokanie. Była choinka, był Święty Mikołaj i przepięknie przystrojony świąteczny stół, na którym nie zabrakło 

opłatka, którym wspólnie razem podzieliliśmy się nim rozeszliśmy się do swoich domów. Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 10.00 

odśpiewaniem hymnu szkoły. Nastepnie głos zabrała koordynator szkoły, Pani Bernadeta Kawa, która w kilku słowach streściła 

wydarzenia minionego roku, po czym wspólnie razem zaśpiewaliśmy kolędę “Wśród nocnej ciszy”. Następnie dziewczynki z najstar-

szej klasy zaśpiewały dla szystkich 2 kolędy: “Przybieżeli do Betlejem pasterze” oraz kolędę Arki Noego “Świeć gwiazdeczko mała 

świeć”. Bezpośrednio po tym nastąpiło rozdanie świadectw i prezentów świątecznych wszystkim uczniom naszej szkoły, począwszy 

od najstarszej klasy, a kończąc na naszych dzielnych maluszkach z grupy przedszkolnej. Panie nauczycielki nie omieszkały powiedzieć 

kilku ciepłych słów na temat każdego z uczniów. Za ich ciężką pracę i przekazaną w ciągu całego roku szkolnego wiedzę skladamy im 

z serca płynące podziękowania. 



Wraz z początkiem                             

nowego roku szkolnego pragnęlibyśmy,                        

aby ruszyła pełna parą działalność                              

szkolnej biblioteki, nad koordynowaniem 

której czuwać bedzie Pani Urszula Kościańska. Na dzień 

dzisiejszy dysponujemy już całkiem pokaźną kolekcją 

najnowszych wydań książek i książeczek dla dzieci w 

różnym wieku. Gorąco zachęcam rodziców do czytania 

polskich tekstów waszym dzieciom, aby w późniejszym 

wieku mogły samodzielnie sięgac po książkę i czytać 

proste teksty w języku ojczystym. Nic tak nie rozwija 

języka jak wspólne czytanie razem z dzieckiem 

połączone z omawianiem wysłuchanego wcześniej 

tekstu. Nie zmarnujcie tej szansy, którą daje książka i 

wam i waszym dzieciom ! 

Z przyjemnością zawiadamiam, że od nowego roku szkolnego 

nasze grono nauczycielskie powiększy się o księdza 

katechetę Edmunda Budziłowicza, który sprawuje opiekę 

duszpasterską nad parafiami: Minto, Liverpool i Bankstown. 

Bardzo się z tego faktu cieszymy i serdecznie i gorąco witamy 

księdza Edmunda w naszej szkolnej Rodzinie. 

W późniejszym terminie podamy szczegółowe informacje 

dotyczące katechezy w poszczególnych klasach. 

Rodziców bądź opiekunów, którzy z rożnych powodów nie 

życzyliby sobie, aby ich dziecko brało udział w lekcjach religii, 

prosimy o kontakt bądź z koordynatorem szkoły, bądź z 

nauczycielem dziecka. Szkoła zobowiązuje się uszanować 

Państwa życzenia i zapewni dziecku/dzieciom alternatywne 

zajęcia w tym czasie. 

Tradycyjnie zachęcamy do 

. Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom Dominice             

i Agatce za ich pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  

W dalszym ciągu przyjmować będę aplikacje o wydanie 

legitymacji ucznia/nauczyciela, która uprawnia uczniów 

bądź nauczycieli z naszej szkoły do ulgowych 

przejazdów środkami transportu w Polsce oraz do 

zniżek na bilety wstepu do muzeów i parków. Osoby 

zainteresowane proszę o kontakt ze mna bądź                 

z nauczycielem dziecka.                                               

Proszę nie przegapić takiej okazji! 

Na tym zakończyliśmy 

część oficjalną naszego 

spotkania, po czym był 

poczęstunek, wspólna 

rozmowa, a dla 

wytrwałych (czyli dla 

większości obecnych) ciąg 

dalszy kolędowania. 

Muszę przyznać, że 

wspólny śpiew połączył 

nas wszystkich—czuliśmy 

się jak jedna, duża rodzi-

na. W tym momencie nie 

mogę nie wspomnieć o 

najważniejszej osobie, bez 

obecności której nasze kolędowanie nie miałoby czaru ani uroku. Mówie tu o Panu Darku Plust (gitara), który przygrywał nam 

wspólnie z Panią Celinką Macioch (akordeon) do naszego śpiewu. Na koniec razem jak jeden mąż, zaśpiewaliśmy donośnym głosem 

kolędę pt: “Bóg się rodzi”, podzieliliśmy się opłatkiem i z poczuciem dobrze wykonanej roboty rozeszliśmy się do swoich domów. 

Dziękuję całemu Komitetowi Rodzicielskiemu i wszystkim mamom; dziękuję nauczycielom, sponsorom i wszystkim ludziom dobrej 

woli, którzy wspierali nas przez cały ubiegły rok szkolny, a przede wszystkim dziękuję naszym dzieciom: gdyby nie było Was—nie 

byłoby szkoły. Jesteście naszą dumą i radością!  

Bernadeta Kawa 



 —Dominika Herdzik 

 —Katarzyna Lavorato 

             

Helena Kokoszka 

                     

Malgorzata Helwani 

                     

Agnieszka Williams 

Jak zwykle zwracam się z prośbą do wszystkich    

rodziców o zachowanie bezpieczeńswa w czasie    

parkowania samochodu, jak również  podczas   

włączania się do ruchu. W momencie, w którym 

opuszczacie bramę szkoły 

Poniżej znajdziecie numery kontaktowe nauczycieli pracujących 

w szkole i ich adresy emailowe.  

  Mobile: 0431139463 ;                                  

Klasy IV, V, VI   Email: macek-10@hotmail.com 

 Mobile: 0416431344 ;                   

Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

            Mobile: 0431267748 ;                                

Grupa Przedszkolna            Email: eluniapurchala@hotmail.com 

  Mobile: 0434968575 ;                                 

Kindergarten i Klasa I  Email: bkawa_36@hotmail.com 

 Mobile: 0422060790 ;                                  

Zajęcia wyrównawcze  Email: mlyzczarz@gmail.com 

 

Na dzien dzisiejszy NIE 

mamy zgłoszonych 

żadnych dzieci, u których 

stwierdzono 

. W związku   

z tym nie ma restrykcji 

odnośnie przynoszenia 

jedzenia do szkoły. W momencie, w którym sytuacja ta uległaby 

zmianie natychmiast zostanie wysłany do Państwa email ze 

szczegółowymi informacjami jakiego typu jedzenia nie wolno 

przynosić do szkoły. 

Macie problem ze 

znalezieniem 

odpowiedniego 

prezentu dla mamy, 

żony, siostry bądź 

córki? Pani Agnieszka 

Williams chętnie 

pomoże Wam w 

rozwiązaniu tego 

problemu. Aga 

zajmuje się sprzedażą 

przepięknej biżuterii 

firmy Lily Anne. Mobile: 0432367080;                            

Email: agnieszka_707@hotmail.com 

Wszyscy marzymy o pięknych i słonecznych wakacjach.  

Pani Renata Bieńkowska chętnie pomoże nam w spełnieniu 

tych marzeń. Zainteresowanych prosimy o kontakt 

telefoniczny: 0404920516;                                                     

bądź emailowy: renatab101@hotmail.com 



Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wicej informacji pod              

numerem telefonu: 

Teresa:  0414 605 110  

 

Pani Magłosia Helwani przyjmować będzie opłaty za szkołę w pierwsze cztery soboty miesiąca w godzinach pomiędzy 

8:50 a 9:30 oraz 12:00 a 12:30. Opłata na term za pierwsze dziecko wynosi $100, za drugie $90. Trzecie i kolejne dziecko  

z tej samej rodziny zwolnione jest z opłat za szkołę. Wpłat można także dokonać drogą elektoniczną.                                   

W razie jakichkolwiek trudności proszę o kontakt ze mną bądź ze skarbnikiem szkoły.  

Numer konta: BSB 062-340   Account Number: 1064 1428 

Zwracam się z prośbą do rodziców, którzy wybiorą ten sposób regulowania opłat za szkołę, aby każdorazowo przy 

dokonanej wpłacie informowali o tym emailowo skarbnika szkoły. W tytule emaila należy napisać “School Fees”,  

natomiast w jego treści muszą znależć się informacje takie jak: imie i nazwisko dziecka, wysokość wpłaty oraz term,   

za który wpłacane są pieniądze.  Email szkoły: macarthurpolsatschool@outlook.com  

ZAPRASZA w swoje szeregi dzieci i młodzież. Harcerstwo uczy patriotyzmu  

i miłości do ojczyzny. Rozwija tężyznę fizyczną, intelektualną i morlaną. 

Przyjdź na nasze zbiórki ! 

Więcej informacji pod numeremi telefonu:    0425275541 (Druhna Danusia)                    
       0433051481 (Druh Janusz)          

Website: http://www.zhp.org.au/ 

 10:15—Kościół Świętej Trójcy;                  

57 Guernsay Ave, Minto NSW 2566 

 18:30—Kościół Wszystkich Świętych 

George St. Liverpool NSW 2170 

 11:15—Kościół NSPJ                            

13 Park Rd.Cabramatta NSW 2166  

Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wiecej informacji pod               

numerem telefonu: 

Marzena: 0433 779 941 

 

Zespół Pieśni i Tańca Podhale 

 

 

Z A P R A S Z A 

Więcej informacji pod numerami telefonu: 

Daniel: 0418 996 671   Ania:  0422 409 908  

Zespół Pieśni i Tańca Kujawy  

Z A P R A S Z A 

Więcej informacji pod numerami 

telefonu: 

Jola: 0400 689 379 

Ela: 0438 458 715 

http://www.zhp.org.au/

