
Greetings from the [Name] Family! 

Witam serdecznie w trzecim kwartale 2017 roku ! 
Z ogromną radością czekamy na pierwsze po przerwie semestralnej spotkanie z uczniami i z Wami Kochani Rodzice. 
Mamy nadzieję, że Wszyscy dobrze wypoczęliście i z zapasem świeżych sił wspólnie razem uczyć się będziemy naszego 
ojczystego języka w kolejnym kwartale tego roku. 

Zacznę od przekazania dobrej wiadomości o tym, że Konsulat Generalny RP       
w Sydney pozytywnie ustosunkował się do naszego wniosku o przyznanie nam 
grantu na zakup fotokopiarki na potrzeby naszej szkoły. Otrzymaliśmy grant      
w wysokości $700. Kwota ta pokryje w większości koszty związane z zakupem 
fotokopiarki, ktorej koszt wynosi $850. W imieniu nas Wszystkich chciałabym 
wyrazić serdeczne podziękowania Pani Konsul Reginie Jurkowskiej i wszystkim 

pracownikom Konsulatu za ich pomoc i wsparcie. Dziękujemy! 

Podsumowanie drugiego kwartału 

Serdecznie i gorąco dziękuję nauczycielom za ich pracę w klasach z dziećmi w drugim kwartale tego roku. Praca 
nauczyciela podobnie jak praca rodzica jest zajęciem, które niesie ze sobą ogrom satysfakcji, jest  równocześnie pracą 
ciężką i wymagającą. Efektów tej pracy nie można się spodziewać natychmiast—efekty te są widoczne czasami dopiero 
po latach. 

W drugim kwartale udało 
sie nam przeprowadzić apel 

z okazji Dnia Matki.      
Bardzo dziękuję osobom 
zaangażowanym w przygo-
towanie tej uroczystości. 
Słowa wdzięczności kieruję 
przede wszystkim pod   
adresem Kasi Lavorato, 
która przemieniła scenę      
w przepiękna łąkę pełną 
kwiatów. Dekoracja ta 
zachwyciła wszystkich 
przybyłych na apel gości. 
Dziękuję wszystkim           
dzieciom, które wystapiły 
tego dnia dla przybyłych Mam i Babć, a przede wszystkim uczniom naszej najstarszej klasy, która przygotowała teatralnie 
zainscenizowaną piosenkę pt.: „Walczyk dla mamy”.   

 

BIULETTYN 
Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur 

Numer 2  |  22 lipca 2017 

     Robert Townson Public School         PH: 0434968575 (POL) 

     Shuttleworth Ave, Raby NSW 2566                0405113783 (ENG) 

WAŻNA DATA 

W TRZECIM KWARTALE 

 2/9—Apel z okazji      

       Dnia Ojca 



Kolejną imprezą, którą udało nam 

się zorganizować przy współpracy 

Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” 

oraz Harcerstwa w NPW była      

zabawa z okazji Dnia Dziecka    

w Polskim Klubie w Bankstown. 

Chciałabym bardzo serdecznie        

podziekować Pani Konsul Reginie 

Jurkowskiej, Pani Joannie 

Niedbałej i wszystkim Drogim 

Sponsorom, za udzielenie nam 

wsparcia finansowego w zorgani-

zowaniu tego przedsięwzięcia.  

Moje podziękowania składam 

także na ręce Managera Zespołu 

Pieśni i Tańca Kujawy, Pani Jolanty 

Żurawski, która z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem wspierała nas od samego początku, przygotowując włas-

noręcznie 50 torebek z upominkami dla każdego dziecka. Dziekuję Federacji Polskich Organizacji w NPW, za zasponsoro-

wanie upominków dla wszystkich naszych milusińskich. Dziekuję Michałowi Maciochowi,  dyrektorom artystycznym 

Zespołu „Kujawy”, Wiesi i Markowi Wojnicz oraz przedstawicielom Harcerstwa w Sydney, za przygotowanie i prow-

adzenie części rozrywkowej całej imprezy. Dziekuję Państwu Paździorom i Strzemkowskim za zasponsorowanie "hot-

dogów" i pączków dla wszystkich dzieci.  

W ubiegłą sobote 15/7 trójka uczniów       

z naszej szkoły zaprezentowała krótki 

program artystyczny na zabawie 

duszpasterskiej w klubie Polskim w 

Bankstown, z okazji urodzin księdza 

Antoniego Dudka. Bardzo dziękuję 

dziewczynkom, ich rodzicom i Panu 

Darkowi Plust za dobrze przygotowany 

występ. Gabrysiu, Julciu, 

Madziu—byłyście WSPANIAŁE! 

 

 

Hymn Szkoly 

Jak informowlam wcześniej, Pani Celinka Macioch ułożyła 

słowa do naszego szkolnego hymnu. Bardzo serdecznie 

zachęcam to wspólnego śpiewania w domach. Dzieci, 

które nauczą sie słów na pamięć otrzymają ciekawe 

nagrody. 
Macarthur, Macarthur, Macarthur 

Polska Szkoła - to my! 

W sobotę się zbieramy 

Lekcje zaczynamy 

Polskiego wszyscy chętnie 

Dziś uczymy się! 
 

Piszemy, mówimy, śpiewamy 

Tu miło upływa nam czas. 

Dwuznaki, zmiękczenia już znamy 

I czytać potrafi każdy z nas! 
 

W sobotę się zbieramy 

Lekcje zaczynamy 

Polskiego wszyscy chętnie 

Dziś uczymy się! 



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 

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 

Apel z okazji Dnia Ojca odbędzie się          

2/9 o godzinie 11.00. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłych gości - 

przede wszystkim naszych Kochanych                              

Tatusiów  I Dziadków :)  

Zwracamy się też z prośbą o 

przyniesienie ciast na 

poczęstunek oraz fantów na 

loterię.  

Nagroda Ministra 
Każda szkoła etniczna typuje raz w roku ucznia klasy VI 

do Nagrody Ministra (Minister’s Award). Po 

wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami wszystkich 

klas, podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu uczennicy klasy VI 

Natalii Malikowski do otrzymania Nagrody Ministra 

na rok 2017. Natalia jest wspaniałą uczennicą, która        

w sposób bardzo odpowiedzialny traktuje naukę języka   

polskiego. Gratulujemy Natalii i jej Rodzicom ! 

 

Strona Internetowa Szkoły 

Korzystając z okazji, chciałabym uaktualnić informacje 

dotyczące tworzenia strony internetowej dla naszej 

szkoły. Osobą odpowiedzalną nad pracami związanymi ze 

stroną internetową jest Pan Arek Kwiatkowski. W tym 

momencie czekamy na rejestrację szkoły jako “Non-for-

Profit Organisation” co umożliwi szkole nadanie jej       

statusu organizacji charytatywnej, to z kolei pozwoli nam 

na bezpłatne       

zarejestrowanie 

naszej strony 

internetowej       

i darmowy    

website hosting.  



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 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/ 

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/

