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Dzień Mamy i Babci 
W sobotę 12 Maja 2018 świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Mamy i Babci. Była to bardzo radosna uroczystość przeżywana w 

rodzinnej, miłej atmosferze. W godzinach porannych nauczyciele z poszczególnych klas przeprowadzili w klasach zajęcia na temat 

„Moja Mama i ja”. Rozmawiali z dziećmi o ciężkiej pracy Mamy i o sposobach okazywania wdzięczności za trud i troskę jaką wkładają 

Mamy i Babcie w wychowanie młodego pokolenia. Trudno jest opisać słowani miłość Matki do dziecka. Jest to miłość pod każdym 

względem wyjątkowa, pełna poświęceń i ciężkiej pracy. Równocześnie jest to miłość szczęśliwa i ofiarna, pełna ciepła i radości. 

Miłość jak żadna inna. Miłość najpiękniejsza.... 

W czasie apelu uczniowe z poszczególnych klas prezentowali wiersze dedykowane Mamom i Babciom, a uczniowe najstarszej klasy 

przedstawili nam również krótką historię tego wyjątkowego święta. Wspólny śpiew piosenek dla Mam połączył nas wszystkich bo 

przecież kazdy ma mamę. Atmosfera była naprawdę fantastyczna! Kątem oka zauważyłam, że w niejednym oku zakręciła się łza 

wzruszenia.  Uczniowie klasy I oraz II/III przygotowali dla Mam niezwykle smaczny prezent. Były to wesołe, kolorowe i równocześnie 

super zdrowe kanapki, które smakowały nie tylko Mamom i Babciom, ale także wszystkim innym przybyłym na naszą uroczystość 

gościom. 

Zresztą 

zobaczcie i 

podziwiajcie 

pracę dzieci 

sami :) 

 

Rozpoczynamy trzeci kwartał 2018 roku! 
Witam Was serdecznie z Polski! Piszę ten biuletyn na urlopie—jakieś 150 metrów od   naszego 
pięknego morza Bałtyckiego. Dane mi było przebywać w tym roku kilka tygodni w naszym 
ojczystym kraju. Bezcennym jest czas spędzony z rodziną i bliskimi. Wspólnie razem oglądamy 
stare zdjęcia i pamiątki rodzinne i wspominamy czasy naszego dzieciństwa i młodości. Za każdym 
razem kiedy przyjeżdzam do ojczystego kraju i przemieszczam się z miejsca na miejsce, przyciskam 
twarz do szyby autobusu bądź pociagu i podziwiam znajome i bliskie sercu krajobrazy.  
Tymczasem w Australii  zima w pełni, co oznacza, że jesteśmy już w polowie roku szkolnego.        
Po urlopie z Polski wróciła już do nas z zapasem świeżych sił Pani Małgosia Jagodzińska. Klasę 0-1 
pod moją nieobecność przejmie Pan Michał Macioch. Gratulujemy Michalowi  wspaniałych       
sukcesów na Festivalu Polskiej Piosenki w Opolu, a wszystkim nam: uczniom, nauczycielom             
i rodzicom życzę owocnego kwartału, w czasie którego pracować będziemy wsólnie nad przekazy-
waniem naszym dzieciom języka, kultury i historii kraju ich przodków. Korzystając z okazji chciałabym także z ogromną radością 
powitać dwoje nowych uczniów i ich rodziny w naszej szkole. Mamy nadzieję, iż obaj chłopcy: Hugo i Mikołaj będą się dobrze z nami 
czuli oraz, że nasza szkoła stanie się częścią ich życia—tak jak jest częścią naszego. 

WAŻNE DATY W  

TRZECIM KWARTALE 
 28/7  Pierwsza sobota            

   III kwartału 

 1/9  Dzień Ojca 

 22/9  Wycieczka do  

 Farfield  City Farm 

 22/9  Ostatnia sobota              
      III kwartału 



Dzień  Dziecka  
W sobotę 2-go czerwca Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur wraz z Zespołem Pieśni i Tańca 

„Kujawy” oraz ZHP w Sydney, już po raz kolejny celebrowała najweselsze święto w roku – Dzień 

Dziecka. Dzieci są naszą radością i szczęściem – dają nam tak potrzebną w dzisiejszym świecie 

nadzieję. Wciąż wracają do mnie usłyszane w czasie moich szkolnych lat na lekcji języka polskiego 

słowa Jana Zamoyskiego, iż „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – innymi 

słowy – przyszłość narodu zależy od tego jak wychowamy następne pokolenia, które za kilka lat 

obejmą po nas stery i prowadzić będą świat w kierunku, który my niejako wyznaczamy im poprzez 

ich wychowanie właśnie dzisiaj. Dziecko jest największym darem i tak właśnie powinno być 

traktowane – tam gdzie jest dziecko nie może być miejsca na egoizm. Poświęcenie i ciężka praca są 

wpisane w rolę bycia ojcem i matką, ale także nauczycielem, wychowawcą czy opiekunem. Z drugiej strony zaś... czy jest wieksza 

radość i satysfakcja kiedy matka, ojciec czy nauczyciel spoglądają z dumą na młodego człowieka, który odbiera świadectwo 

dojrzałości i dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy rodziców i nauczycieli rusza w świat wyposażony we wszysko to co pomoże mu stać 

się wartościowym filarem społeczności? Nasza impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 rano. Pieczę nad częścią rozrywkową 

sprawował Pan Michał Macioch. Ten utalentowany młody człowiek zorganizował dla dzieci różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe do 

akompaniamentu skocznej i wesołej muzyki. Była gra popularnie nazywana „limbo” – czyli przechodzenie pod poprzeczką, było 

rzucanie piłką do celu oraz wyścigi dwóch zespołów. Dzieci były zachwycone i było przy tym mnóstwo wrzawy i radości. Następnnie 

wystąpili dla nas nasi kochani Harcerze, którzy do swojej zabawy włączyli wszystkie dzieci. Był wspólny śpiew w kole i fantastyczne 

zabawy ruchowe hartujące nie tylko ciało ale także i ducha. O godzinie 11:00 pojawił się długo wyczekiwany Czarodziej, albo raczej 

powinnam użyć określenia „Czarodziejka”. Pani Magik, zabawiała dzieci różnego rodzaju czarodziejskimi sztuczkami, a na koniec 

swojego występu robiła dla nich balonikowe zwierzątka, które okazały się być ogromnie popularne wsród wszystkich dzieci – i tych 

całkiem malutkich i tych troszkę większych. Do naszej Czarodziejki po zaczarowany balonik ustawiła się długa kolejka oczekujących 

cierpliwie na swoją kolej dzieci, a było ich na naszej imprezie około 70. Niezapomnianym i na pewno najbardziej energetyzującym 

punktem dnia był występ Pani Wiesi i Marka Wojnicz – dyrektorów artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Muszę przyznać, 

że i ja sama zachwycona byłam ich krótkim programem, w którym brały udział nie tylko dzieci ale także i ich rodzice. Wspólnie 

uczyliśmy się kroków do „cheer leaders” tańca i myśle, że szło nam całkiem nieźle. Jestem przekonana, iż pod czujnym okiem tak 

wspaniałych i rewelacyjnych instruktorów już w niedługim czasie moglibyśmy wszyscy razem - i dzieci i dorośli spróbować swoich sił 

na zawodach „cheer leaders”. Po tym kulminacyjnym punkcie dnia przyszła kolej na zasłużony posiłek przygotowany przez naszych 

wspaniałych rodziców. Kochani – wciąż i niezmiennie jestem zbudowana Waszą postawą – jesteście po prostu rewelacyjni! W 

szczególny sposób chciałabym podziękować Pani Joasi Fenik – nauczycielce z Polskiej Szkoły Sobotniej w Ashfield za jej pomoc. Pani 

Joasia zakupiła mnóstwo owoców i zdrowych warzyw oraz bułeczki do parówek a potem dwoiła się i troiła wraz z pozostałymi 

rodzicami, aby wszystko na czas przygotować. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich tych, którzy wspierali mnie w parcy nad 

organizacją tego wydarzenia. Pokuszę się jednak o wymienienie i uhonorowanie kilku osób. Chciałabym bardzo serdecznie 

podziekować Pani Konsul Generalnej Reginie Jurkowskiej, Pani Joannie Niedbałej, Pani Doktor Kaji Łukaszewicz i wszystkim Drogim 

Sponsorom, za udzielenie nam wsparcia finansowego w zorganizowaniu 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 80 torebek z upominkami dla każdego dziecka. Dziękuję Michałowi Maciochowi, 

dyrektorom artystycznym Zespołu „Kujawy”, Wiesi i Markowi Wojnicz oraz przedstawicielom Harcerstwa w Sydney, za 

przygotowanie i prowadzenie części rozrywkowej całej imprezy. Dziękuje naszej dzielnej Pani fotograf - Agnieszce Williams – za 

wspaniałe zdjęcia, które dokumentują i utrwalają to co wspólnymi siłami udało nam się osiągnąć. Dziękuję Państwu Lucynce i 

Wiesławowi Paździorom, których hojne serca jak zwykle i niezmiennie otwierają się dla nas. Dziękujemy za najsmaczniejsze parówki 

na świecie! Dziękujemy także Państwu Marysi i Markowi Strzemkowskim za ich słodkie – pączkowe wsparcie. Ogromne słowa 

wdzięczności kieruję także pod adresem kierownictwa Polskiego Klubu w Bankstown z Panem Tomkiem Sadowskim na czele, za 

nieodpłatne udostępnienie nam sali. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za Waszą pomoc, bez której nie byłoby możliwe 

ugoszczenie naszych małych gości. Podsumowując – dziękuję wszystkim za wszystko! Trudno w kilku niezgrabnych słowach wyrazić i 

opisać jak bardzo wdzięczna jestem Wam Kochani Rodzice za Wasze wsparcie i pracę nad przygotowaniem tego dnia. Niech zapłatą 

będzie uśmiech i radość dzieci, które pojawiły się w Polskim Klubie w Bankstown tego wyjątkowego dnia. Pozwólcie, że na koniec 

zacytuję za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, iż „dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie i 

przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” 





Tradycyjnie zachęcamy do zakupu                           

świeżego chleba, pączków i 

drożdżówek. Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom Dominice i 

Agatce za ich pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  

 

Skład Komitetu Rodzicielskiego 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 

 

 

 

 

Dzień Taty i Dziadka 
W sobotę 1/9 świętować będziemy  w naszej szkole Dzień 

Taty i Dziadka. Serdecznie i gorąco zapraszamy naszych 

kochanych tatusiów i dziadków na występ w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły, który 

odbędzie się o godz. 12:00       
w sali lekcyjnej,  w której 

odbywają się zajęcia klasy V i VI.  

Zwracamy się z gorącą prośbą o 

upieczenie ciast, które osłodzą 

naszą uroczystość : )  

Nagroda Harcmistrza Szupryczyńskiego dla Pasquale Lavorato—Klasa VI 
W sobotę 5/5/2018 uczeń naszej szkoły Pasquale Lavorato (klasa VI) otrzymał nagrodę imienia 

Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego. Nagroda ta wręczana jest co roku dzieciom i młodzieży 

polonijnej, która jest dumna ze swoich polskich korzeni i udziela się w polskich organizacjach  

(szkoły, zespoły taneczne, parafie). 

Gratulujemy Pasquale oraz jego Rodzicom i Dziadkom! 

Pasquale jest wspaniałym chłopcem i dumnym ze swoich korzeni Polakiem!                                          

W czasie obchodów 227-mej rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Pani Konsul 

Regina Jurkowska uhonorowała odznaczeniem 

Kawalerów Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej Małgorzatę i Alberta 

Vella.  Państwo Vella mogą się poszczycić 

niewiarygodnymi wprost zasługami w zakresie 

pracy nad rozwojem szkolnictwa etnicznego   

w Nowej Południowej Walii. Serdecznie i z 

całego serca gratulujemy tego jak najbardziej 

zasłużonego odznaczenia ! 

Pożegnanie Patryka i Roberta Williams 
W ostatnią sobotę drugiego kartału pożegnaliśmy się z Rodziną Pańtwa Williams, którzy przeprowadzają się 

do Melbourne. Droga Agnieszko - w imieniu całej szkoły dziękuję  Ci ogromnie za Twoją pomoc i wsparcie, 

którego doświadczyłam od Ciebie od pierwszego momentu powstania naszej szkoły. Jesteś jej częścią i na 

zawsze nią pozostaniesz - tak samo jak i Twoi wspaniali chłopcy: Robert i Patryk. Żegnamy Was ze smutkiem, 

mamy jednak nadzieję, że nie raz jeszcze nasze drogi się skrzyżują i spotkamy się w niedługiej przyszłości. 

Życzymy Tobie i całej Twojej Rodzince wszystkiego co najlepsze w nowym mieście i w nowym środowisku. 

Ściskamy Was mocno ! 



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 

Alergie Pokarmowe 
 

Nowy uczeń naszej szkoly—

Mikołaj ma alergie na 

świeże (nieugotowane) 

jajka. Prosimy o nie 

przynoszenie ich do szkoły. 

Są to jedyne restrykcje 

związane z przynoszeniem 

jedzenia do szkoły na dzień 

dzisiejszy. 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 

Ingleburn Specsavers 
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/


„Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej                  
w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.” 


