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WAŻNE DATY W  

DRUGIM KWARTALE 
 5/5  Pierwsza sobota            

   II kwartału 

 12/5  Dzień Matki 

 2/6  Świętujemy    
    Międzynarodowy  
    Dzień Dziecka 

 23/6 ; 30/6 Spotkania 
rodziców z nauczycielami 

 30/6  Ostatnia sobota              
      II kwartału 

W sobotę 3/2/18 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w naszej młodej szkole. Ojciec Sławek Płonka - proboszcz parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Eagle Vale, wraz z naszym nowym katechetą Księdzem Edmundem Budziłwiczem  – odprawili 
Mszę świętą w intencji szkoły. Nasi uczniowie, dumnie wystrojeni w szkolne koszulki brali czynny udział we Mszy świętej poprzez 
czytanie czytań mszalnych i modlitwy wiernych, a także niesienie darów do ołtarza. Wspólnie razem zaśpiewaliśmy w obu językach 
„Barkę” - ulubioną piosenkę naszego Świętego Papieża Jana Pawła II. Piosenka ta przywołała wiele wspomnień i z niejednych oczu 
popłynęły łzy wzruszenia.... 

Po zakończeniu Mszy świętej spotkaliśmy się na sali przy kościele na spotkaniu organizacyjnym, w czasie którego nauczyciele 
przedstawili rodzicom programy nauczania na bieżący rok szkolny, a także odpowiadali na ich pytania i wątpliwości. W tym czasie 
dzieci, pod czujnym okiem Pań z Komitetu Rodzicielskiego, zajęte były tworzeniem prac artystycznych, których tematem przewodnim 
były „Wspomnienia z Wakacji”. Wakacje musiały być niezwykle udane ponieważ prace dzieci były po prostu wspaniałe! 

Szybko minął pierwszy kwartał tego roku i nim się obejrzeliśmy rozpoczyna się już  
kolejny. Mam nadzieję, iż tych kilka tygodni przerwy pozwoliło Wam chociaż w 
niewielkim stopniu na chwilkę wytchnienia i slodkiego lenistwa oraz dało możliwość  
i okazję do spędzenia odrobiny więcej czasu niż zwykle z Waszymi pociechami.       
Pogoda sprzyjała różnego typu wycieczkom i wyjazdom—ufam więc, że udało się 
Wam zregenerować siły i wracacie do nas z zapasem świeżego entuzjazmu oraz  
chęci do nauki i pracy. W czasie minionego kwartału z przyjemnością obserwowałam 
zarówno nowych uczniów jak i ich rodziców, którzy w zadziwiająco szybkim czasie 
zaaklimatyzowali się w naszej szkole i stali się jej częścią. Przed nami kolejny kwartał  
i wierzę mocno, iż wspólnymi siłami pracować będziemy wszyscy nad tym, aby      
przekazać naszym dzieciom znajomość języka, tradycje i kulturę kraju ich           
pochodzenia. 



Zbiórka funduszy na szkołę—Campbelltown Bunnings 
Następnym ważnym wydarzeniem mijającego kwartału była akcja sprzedawania kiełbasek w Campbelltown Bunnings     
w niedzielę 4 marca. Jestem ogromnie zbudowana Waszą postawą Kochani Rodzice. Wasze zaangażowanie, ciężka praca, 
sumienność i solidarność, są dla mnie motorem napędowym, który daje mi siłę i wiarę w to co wspólnie razem 
rozpoczęliśmy. Wszyscy, bez wyjątku, spisaliście się na medal! Brak mi słów, aby wyrazić moją wdzięczność i podziw dla 
Was. Napiszę więc po prostu “dziękuję”. W szczególny jednak sposób chciałabym podziękować Paniom Dominice 
Smutek i Agnieszce Godden. Dziewczyny jesteście rewelacyjne! Nasza niedziela w Bunnings’ie okazała się być                      
ogromnym sukcesem. Współpraca, wzajemna pomoc i ciężka praca przyniosły wspaniały rezultat w wysokości $1600!  

  

  

  

  

  

  

  

 

W sobotę, 24 marca 2018, w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur odbył się apel wielkanocny, którego celem było 

zaprezentowanie niezwykle bogatych i pełnych koloru polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt 

Wielkanocnych. W naszym apelu udział wzięli nie tylko rodzice, dziadkowie czy też przyjaciele szkoły, ale również lokalna 

społeczność parafii w Eagle Vale. Program apelu przygotowany przez Panią Cecylię Macioch prezentowany był przez 

uczniów naszej szkoły w językach: polskim i angielskim. Uczniowie z poszczególnych klas malowali swoimi wypowiedziami 

zebranym na sali gościom obrazy palm wielkanocnych, tradycyjnych polskich „pisanek” i święconki, po czym przyszła kolej 

na baby i mazurki wielkanocne. Występy dzieci przeplatane były piosenkami o tematyce wielkanocnej. Bardzo dziękujemy 

Panu Darkowi Plust za pomoc w przygotowaniu piosenek i akampaniament. Dla zebranych gości wystąpił także Zespół 

Pieśni i Tańca „Kujawy” , który swoim tańcem „Zielony gaiczek” wprowadził nas pięknie w tematykę apelu, a taniec 

„Zaloty” był momentem kulminacyjnym—kończącym część artystyczną naszego spotkania. 

Dziękujemy uczniom Polskiej Szkoły Sobotniej z Macarthur i członkom zespołu „Kujawy” za piękny występ, który sam       

w sobie był dla nich lekcją języka, tradycji i kultury kraju ich pochodzenia.  

Gorące słowa wdzięczności kieruję pod adresem naszych nauczycieli z Panią Cecylią Macioch na czele, którzy ogromnie 

trudzili się nad tym, aby wszystkie szczegóły tego przedsięwzięcia były dograne. Dziękuję Paniom z Komitetu 

Rodzicielskiego i pozostałym mamom, które jak zwykle spisały się na medal przygotowując smaczne przekąski, które 

osłodziły część towarzyską naszego spotkania. 

Dziękujemy naszym Drogim Sponsorom—Państwu Strzemkowskim i Państwu Paździorom za chleb, ciasta i tradycyjne 

polskie wędliny, które zrobiły furorę wśród lokalnej społeczności. Dziękuję Państwu Pochanke, dzięki staraniom których 

szkoła otrzymała gift voucher do SPECSAVERS w wysokości $200. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem Pana 

Adama Gajkowskiego—Prezesa Federacji Polskich Organizacji w NPW, który swoją obecnością uświetnił nasz apel oraz 

wręczył nam czek na opiewający na sumę $200. Pieniążki te zostały przeznaczone na zakup słodyczy dla wszystkich dzieci 

obecnych tego dnia na sali. Kłaniam się także nisko Pani Krysi Morawski, która udekorowała przepięknie nasz wielkanocny 

stół różnego rodzaju świątecznymi bibelotami. Stół ten sam w sobie był niewątpliwie wspaniłą lekcją polskich tradycji i 

zwyczajów wielkanocnych. Zresztą zobaczcie i oceńcie sami.... :) 





21 Marca bieżącego roku świętowaliśmy w Australii Dzień 

Wielokulturowości.  Jest to wspaniała uroczystość, kiedy 

w sposób szczególny wyrazić możemy dumę i radość z tego 

kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Pomimo tego, że 

wywodzimy się z różnych stron świata łączy nas to, że 

żyjemy w tym wyjątkowym miejscu na ziemi,  gdzie różne 

kultury, języki, tradycje i religie żyją obok siebie w harmonii 

i szacunku. Tego właśnie dnia, wraz z siódemką innych Pań 

miałam przyjemność reprezentowania naszej szkoły na 

obiedzie z Panią Premier NPW—Gladys Berejiklian.  

Tradycyjnie zachęcamy do 

. Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom Dominice i 

Agatce za ich pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  

 W sobotę 17 Marca 2018 o godzinie 9.15 rano odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego przeprowadzone 

zostały . W czasie zebrania przedstawione zostało 

szczegółowe rozliczenie finansowe za rok 2017.  Tych spośród Was, którzy z różnych względów nie mogli być obecni na 

zebraniu informuję, iż istnieje możliwość emailowego przesłania rozliczenia finansowego za poprzedni rok szkolny. 

Zainteresowanych proszę o kontakt. Korzystając z okazji chciałabym bardzo gorąco podziękować Pani Małgosi Helwani, 

która była naszym skarbnikiem na rok 2017, za jej wyjątkowo sumienną i dokładną pracę. Pani Malgosia jest niezwykle 

cennym filarem naszej szkoły. Ogromnie cenię sobie jej profesjonalizm i wsparcie jakiego nieustannie od niej 

doświadczam. Ogromne słowa wdzięczności składam również na ręce Pani Agnieszki Williams, która sprawowała funkcję 

sekretarza w ubiegłym roku szkolnym. Aga, służyła szkole nie tylko poprzez pisanie sprawozdań z zebrań, ale również 

poprzez funkcję naszego szkolnego fotografa. Aga robi wspaniałe zdjęcia, które zamieszcza później na naszym szkolnym 

Facebooku. To dzięki jej staraniom inni mogą podziwiać effekty naszej pracy. 

W tym momencie chciałabym z radością powitać w naszym gronie dwoje nowych członków Komitetu Rodzicielskiego.     

Są to Panie Agata Pochanke i Agnieszka Godden. 

A oto pełny skład na rok 2018, który jest ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły: 

 Prezydent    Dominika Herdzik 

 Z-ca Przewodniczącego  Agnieszka Godden 

 Administrator             Helen Kokoszka 

 Koordynator Szkoły  Bernadeta Kawa 

 Skarbnik                     Agata Pochanke 

 Sekretarz                      Katarzyna Lavorato 

Bardzo gorąco dziękuję za Waszą obecność na zebraniu—za Waszą                          

energię i pomysły na to, co moglibyśmy wspólnie razem robić lepiej dla dobra naszych dzieci i całej szkoły!  

W drugą sobotę bieżącego kwartału świętować będziemy  

w naszej szkole Dzień Mamy i Babci. Serdecznie i gorąco 

zapraszamy nasze ukochane mamy i babcie na występ w 

wykonaniu uczniów naszej szkoły, który odbędzie się           

12 maja o godzinie 12:00 w sali lekcyjnej,  w której 

odbywają się zajęcia 

klasy V i VI.  

Zwracamy się z gorącą 

prośbą (do tatusiów ; ) 

o upieczenie ciast, 

które osłodzą naszą 

uroczystość : )  



Bezpieczeństwo na parkingu 
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 trzymajcie proszę swoje 

pociechy mocno za rękę. 

Numery kontaktowe nauczycieli 

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

Cecylia Macioch    Mobile: 0431139463 ;                                  
Klasy IV, V, VI   Email: macek-10@hotmail.com 

Malgorzata Jagodzińska Mobile: 0416431344 ;                   
Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

Elżbieta Purchała             Mobile: 0431267748 ;                                
Grupa Przedszkolna            Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Bernadeta Kawa  Mobile: 0434968575 ;                                 
Kindergarten i Klasa I  Email: bkawa_36@hotmail.com 

Małgorzata Helwani    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 

Marzycie o garnku, który bedzie sam gotował?                 

Pani Renata Bieńkowska chętnie pomoże Wam w 

spełnieniu tych marzeń. Zainteresowanych prosimy o 

kontakt telefoniczny: 0404920516;                                                     

bądź emailowy: renatab101@hotmail.com 

Jeżeli potrzebujecie profesjonalnego optometrysty,     

z dobrą znajomością języka polskiego, gorąco 

zachęcam do  odwiedzenia gabinetu Pana Marka 

(Mark) Pochanke. Badania są “BULK BILLED”. Jeżeli  

życzylibyście sobie, aby konsultacje były przeprowa-               

dzone w języku polskim prosimy o zgłoszenie tego     

w recepcji bądź telefonicznie. Telefon: (02) 9605 5751  
 
 

 
 

 

 

Adres: 30/32 Oxford Road, Ingleburn NSW 2565 



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 Agatka Pochanke 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: imię 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 

 11:30—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/



