
Greetings from the [Name] Family! 

Witam serdecznie w drugim termie 2017 roku ! 

Pierwszy term nowego roku szkolnego minął bardzo szybko. Był 

to czas wypełniony bardzo intensywnie sprawami organizacyjnymi 

związanymi z powstaniem nowej szkoły. Gorąco dziękuję 

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby nasza szkoła 

nabierała kształtów i kolorów. Dziekuję nauczycielom za ich      

solidność i ciężką pracę. Dziękuję Celinko, Małgosiu i Elu za       

solidarność i współpracę.  

Dziekuję Wam Kochani Rodzice za wszelką pomoc w czasie      

minionego termu. Dziekuję Mamom—Dominice i Agatce, 

zaangażowanym w sprzedaż pączków, Kasi Lavorato za stworzenie 

naszego szkolnego Facebooka, Helence Kokoszka za ogromną 

pracę włożoną w ogarnięcie spraw administracyjnych, Gosi Helwani za trzymanie 

pieczy nad szkolnymi finansami, Uli Kościańskiej za organizację szkolnej biblioteki, 

Agnieszce Williams za sporzązanie sprawozdań z zebrań, Darkowi Plust za 

poświęcony czas i ogromną pomoc w przygotowaniu apelu wielkanocnego. 

Dziękuję także niektórym sposród naszych tatusiów za zasponsorowanie nam 

szkolnej apteczki, zeszytów, materiaów biurowych oraz laminatora. 

Dziekuje naszym drogim sponsorom: Markowi i Marysi Strzemkowskim, Księżom          

Antoniemu Dudek i Sławkowi Płonka, Patrycji i Andrzejowi Batyńskim, Agacie i                       

Krzysztofowi Wójcik, Kazi i Staszkowi Wójtowicz, Adamowi Gajkowskiemu,         

Januszowi Rago, Doktor Łukaszewicz, Darkowi Plust, Marianowi Polakowi, Krysi 

Morawski i Parafii w Minto.  W imienu Dzieci, Rodziców i Nauczycieli Polskiej 

Szkoły Sobotniej w Macarthur, dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą        

szczodrość i dobre serce !    Dziękuję Wszystkim za Wszystko !!! 
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WAŻNE DATY  

W DRUGIM TERMIE 

 13/5—Apel z okazji      

  Dnia Matki 

 3/6—Dzien Dziecka 

 20/5—Spotkania       

nauczycieli z rodzicami 

 



Skład Komitetu Rodzicielskiego na Rok Szkolny 2017 

 Prezydent—Dominika Herdzik 

 Z-ca Przewodniczącego—

Katarzyna Lavorato 

 Public Officer—Helena Kokoszka 

 Skarbnik—Malgorzata Helwani 

 Sekretarz—Agnieszka Williams 

Bezpieczeństwo na parkingu 

Robert Townson Public School usytułowana jest przy 

spokojnej, jednokierunkowej ulicy w Raby. 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 

szkoly trzymajcie proszę swoje pociechy mocno za 

reke. 

Numery kontaktowe nauczycieli 

Poniżej znajdziecie numery kontaktowe nauczycieli pracujących 
w szkole i ich adresy emailowe.  

Cecylia Macioch—  Mobile: 0431139463 ;                                  
    Email: macek-10@hotmail.com 

Malgorzata Jagodzinska— Mobile: 0416431344 ;              
    Email: margaretjj60@hotmail.com 

Elzbieta Purchala—   Mobile: 0431267748 ;                                
              Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Bernadeta Kawa—  Mobile: 0434968575 ;                                 
    Email: bkawa_36@hotmail.com 

Ogłaszamy KONKURS na napisanie słów i muzyki do 

naszego szkolnego hymnu. Termin nadsyłania 

Waszych propozycji upływa wraz z zakończeniem 

drugiego termu: Sobota 24/7/2017. 

Zapraszamy do udziału !!! 

Przewidziano ciekawe nagrody :)  

 

Spotkanie z nauczycielami poszczególnych klas 

Na początku drugiego termu planujemy spotkanie nauczycieli 

z rodzicami. W termie pierwszym, z powodów od nas 

niezależnych, nie byliśmy w stanie przeprowadzić tego typu 

spotkań. Nauczyciele spotkają się z Państwem, aby           

przedstawić program nauczania na bieżący rok szkolny oraz 

określić swoje wymagania odnośnie prac domowych,    

zachowania i innych ważnych spraw, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania szkoły.                                   

Spotkania te odbędą się w sobotę 20/04.  

Godzina 9.00—9.30  Spotkania w klasach Pani      

Małgosi i Pani Bernadety.                                       

Godzina 12.00 –12.30 Spotkania w klasach 

Pani Eli i Pani Celinki. 

Apel z okazji Dnia Matki odbędzie się          

13/5 o godzinie 11.00. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłych gości - 

przede wszystkim nasze Kochane MAMUSIE i BABCIE! 
 

Zwracamy się też z prośbą 

o przyniesienie ciast na 

poczęstunek oraz fantów 

na loterię.  



Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wicej informacji pod              

numerem telefonu: 

Teresa:  0414 605 110  

 

Opłaty za szkołę 

Pani Magłosia Helwani przyjmować będzie opłaty za szkołe, w każdą sobotę 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. 

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/ 

Msze Święte niedzielne                      

w języku polskim: 

 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/

