
Greetings from the [Name] Family! 

Witam serdecznie w czwartym kwartale 2017 roku ! 
Trudno uwierzyć, że już w najbliższą sobtę rozpoczniemy czwarty—ostatni kwartał 
bieżącego roku, a wydawać by się mogło, iż dopiero wczoraj wspólnym wysiłkiem         
otwieraliśmy naszą nową szkołę. Kiedy spogladam na moje własne dzieci oraz uczniów 
naszej szkoły wtedy dopiero zauważam szybko mijajacy czas. Dostrzegam zmiany, które  
w nich zachodzą—widzę jak z każdym kolejnym mijającym rokiem wzrastają nie tylko      
w centymetrach, ale co ważniejsze—wzbogacają swoją wiedzę, poznają swoje korzenie    
i ubogacają swoją osobowość, podążając nieustannie ku dorosłości. To na nas nauczycie-
lach i na Was Kochani Rodzice spoczywa odpowiedzialność oraz ogromny przywilej     
kształtowania dusz i umysłów tych młodych ludzi oraz uwrażliwiania ich na ideały polskiej 
tradycji narodowej. I to właśnie - w ogromnym skrócie jest celem istnienia naszej szkoły. 

Podsumowanie trzeciego kwartału 

W trzecim kwartale bieżącego roku szkolnego, sobota po sobocie, czwórka naszych nauczycielek z pomocą Pani Gosi 
Helwani z ogromnym zaangażowaniem i pasją pracowała nad przekazywaniem uczniom naszej szkoły znajomości języka 
polskiego. Dziękujemy za Waszą cieżką pracę! 

Pod koniec ubiegłego kartału odbył sie apel       

z okazji Dnia Ojca i Dziadka. Dziękuję Wam 

drogie mamy za przygotowanie i udekoro-
wanie sali, za upieczne słodkości, za zorgani-
zowanie i przeprowadzenie loterii fantowej 
oraz za wszelką inną pomoc. Dziękuję 
wszystkim przybyłym tatusiom i dziadkom. 
Dziękuję Panu Darkowi i nauczycielkom za 
przygotowanie dzieci do apelu. Myśle, że nasi 
tatusiowie i dziadkowie  z ogromną dumą        
i radością spogladali na swoje dzieci, które 
śpiewały dla nich piosenki i deklamowały 
wiersze w ich ojczystym języku. Dziękuję 
Wam kochane dzieci za przepiękny występ. 
Nasza najstarsza klasa przygotowała insceni-
zację pod tytułem “Walczyk dla taty”.       
Klasa II i III pod czujnym okiem Pani Małgosi 
przedstawiła wiersz dla dziadków. Wszyscy zachwycaliśmy się wspaniałym przebraniem Roberta, który wyglądał jak 
100% dziadek! Klasa “0” i I zaprosiła tatusiów do udziału w swoim wierszu—tatusiowie naśladowali dzieci skacząc             
i klaszcząc wraz z nimi. Nasi najmłodsi uczniowie “siali dla tatusiów i dziadków mak”. Występy przeplatane były            
piosenkami i konkursami. Był uśmiech, zabawa i mnóstwo, mnóstwo słodkich całusków dla tatusiów i dziadków.  
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Następnym ważnym wydarzeniem mijającego 

kwartału była praca nad zbieraniem funduszy na    

potrzeby szkoły. Sprzedaliśmy 30 pudełek z   

czekoladkami “Cadbury” co dało szkole profit            

w wysokości $600. Jestem niezmiernie wdzięczna 

wszystkim osobom, które podjeły się tego zadania za 

ich chęci i trud.   Jesteście wspaniali!                                                       

Kolejną akcją zbierania funduszy na szkołę była akcja 

sprzedawania kiełbasek w Bunnings w  Cambelltown 

w piątek 22/9. Jestem ogromnie zbudowana Waszą 

postawą Kochane Mamy. Wasze zaangażowanie, 

ciężka praca, sumienność i solidarność są dla mnie 

motorem napędowym, który daje mi siłę i wiarę w to 

co wspólnie razem rozpoczęliśmy. Wszystkie, bez 

wyjątku, spisałyście się na medal! Brak mi słów, żeby 

wyrazić moją wdzięczność i podziw dla Was. Napiszę 

więc po prostu “dziękuję”.                                 
Nasz piątek w Bunnings’ie okazał się ogromnym     

sukcesem. Współpraca, wzajemna pomoc i ciężka praca przyniosły wspaniały rezultat w wysokości $966.  Pobiliśmy 

rekord jak chodzi o piątek. Nikomu przed nami nie udało się zarobić takiej sumy pieniędzy w ten dzień tygodnia!  

W ubiegłą sobote 14/10  8 osób z naszej 

szkoły—w tym czwórka nauczycieli i cztery 

Panie z Komitetu Rodzicielskiego 

reprezentowało naszą szkołę na Konferencji 

organizowanej przez Fedrerację Języków 

Etnicznych w Nowej Południowej Walii. 

Wydarzenie to było okazją do wzięcia udziału   

w wielu ciekawych warsztatach prowadzonych 

przez specjalistów z różnych dziedzin oraz 

wymiany doświadczeń związanych z pracą        

w sobotnich szkołach językowych. 

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 



Skład Komitetu Rodzicielskiego na Rok Szkolny 2017 

 Prezydent—Dominika Herdzik 

 Z-ca Przewodniczącego—

Katarzyna Lavorato 

 Administrator—                       

Helena Kokoszka 

 Skarbnik—Malgorzata Helwani 

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 

Legitymacja ucznia/nauczyciela 

Tylko do końca października 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 jak 

najszybszy kontakt ze mna bądź z nauczycielem 

dziecka. Proszę nie przegapić takiej okazji! 

Nagroda Konsula Generalnego 
W bieżącym roku szkolnym Konsulat Generalny RP          

w Sydney wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszego 

ucznia bądź uczennicy języka polskiego z poszczególnych 

szkół sobotnich na terenie Sydney i okolic.  Szkoła nasza 

nominowała to tej nagrody kandydaturę uczennicy      

klasy V Gabrieli Helwani. Gabrysia jest wyjatkowo 

sumienną i pracowitą uczennicą. Serdecznie gratulujemy 

Gabrysi i jej Rodzicom oraz życzymy samych sukcesów    

w kolejnych latach nauki! 

 

Strona Internetowa Szkoły 

Korzystając z okazji, chciałabym uaktualnić informację 

dotyczącą tworzenia strony internetowej dla naszej 

szkoły. W tym momencie strona ta została juz zarejestro-

wana. Jak pisałam już wcześniej— mamy darmowy 

hosting na kolejne 2 lata. Zwracam się z prośbą do tych    

z pośród Państwa, którzy orientują sie w tym jak tworzyć 

strony internetowe o jak najszybszy kontakt ze mna bądź 

z nauczycielem dziecka. 

 



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/

