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Rozpoczynamy kolejny i równocześnie ostatni kwartał 

bieżącego roku szkolnego. W najbliższym czasie czekają  

nas ważne wydarzenia związane z obchodami 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 

„ . spełnił się sen pokoleń Polaków - 

Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach          

i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich 

powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu 

ustanawiającej rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.     

Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł 

zwycięsko z dziejowej próby. "Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną 

poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o 

zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich 

rodzin" - głosi uchwała. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości - Józefa 

Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - 

Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu. (źródło tekstu) 

 

Również i my – – pragniemy w czynny sposób włączyć się w obchody tej jakże 

wyjątkowej rocznicy. Ja osobiście wdzięczna jestem Opatrzności za przywilej i możliwość bycia częścią tego wydarzenia. Jest to 

moment szczególny i wyjątkowy dla historii naszego narodu – dla Polaków żyjących w kraju i tych rozsianych po całym świecie. 

Dzięki pomocy Pana Darka Plusta udało nam się zarezerwować transport autobusem na uroczystą Mszę Świętą dla uczczenia 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości do Katedry Najświętszej Maryi Panny w Sydney. Msza Święta pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa Dariusza Kałuży odbędzie się 10 listopada o godzinie 10:00 rano. Tego dnia NIE BĘDZIE zajęć w naszej szkole. 

Zachęcam wszystkich Was Kochani do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które – jestem o tym przekonana – będzie 

manifestacją naszej dumy narodowej i wdzięczności za 100 lat istnienia niepodległego Państwa Polskiego. Ze względu na koszty 

związane z wynajęciem autobusu, zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców o podanie dokładnej liczby osób zainteresowanych 

wyjazdem na Mszę Świętą w terminie—do 24 października. Koszty transportu są jak następuje: dzieci będące uczniami naszej szkoły 

– bezpłatnie, rodzice $10 od osoby. W przypadku gdyby znalazły się jeszcze wolne miejsca, chciałabym ogłosić możliwość transportu 

do Katedry w lokalnej polskiej parafii w Minto.  

Życzę nam wszystkim - uczniom, nauczycielom i rodzicom owocnego kwartału wypełnionego pracą nad przekazywaniem języka i 

wartości patriotycznych młodemu pokoleniu Polaków w Australii.  

WAŻNE DATY W  

CZWARTYM 
KWARTALE 

 20/10  Pierwsza     
sobota IV kwartału 

 10/11  Wyjazd do St. 
Marys Cathedral.  

       Nie ma zajęć w szkole. 

 11/11  100 Lecie 
Odzyskania 
Niepodległości 

 8/12  Ostatnia sobota             
IV kwartału—
zakończenie roku 
szkolnego. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5E43F3EA281EAD4AC12582050034C684


Uczniowie naszej szkoły mieli niezwykłe szczęście i przyjemność spotkania z aktorem – Panem Michałem Maciochem, który w 

przepiękny sposób podzielił się z nami swoimi umiejętnościami i talentem aktorskim prezentując „Stefka Burczymuchę”.  Michał 

zrobił to fantastycznie, a nasze dzieci przez kilka minut miały w swoich klasach namiastkę prawdziwego teatru. Na moment 

znaleźliśmy się w bajkowym świecie i zupełnie zapomnieliśmy o tym wszystkim co stanowi prozę życia. Dzieci bardzo entuzjastycznie 

reagowały na prezentowany przez Michała wiersz: słychać było salwy śmiechu i gromkie brawa. Michał ich po prostu oczarował – 

zresztą oczarowane zostały nie tylko dzieci, ale także i my – nauczyciele. W naszym zabieganym świecie tak niewiele mamy okazji    

na spotkania ze sztuką. Cieszymy się ogromnie, iż Michał znalazł czas, aby spotkać się z uczniami naszej szkoły i dał im przeżyć 

niezapomniane chwile. Po wierszu przyszedł czas na czytanie dwujęzycznej książeczki pod tytułem: „Jego magiczna moc / His secret 

power”, ktora opowiada o przygodach Pieroga Włodka. Mamy nadzieję, iż spotkania te będą kontynuowane w przyszłości, ponieważ 

dzieci z niecierpliwością wyczekują już kolejnego spotkania z Pierogiem Włodkiem i pozostałymi bohaterami książki Pani Anny Nasiff.  

W sobotę 25/08/18 wizytę w naszej szkole złożyła Pani Enya Gannon 

– Education Officer from Community Languages Schools Program. 

Około godziny 12:00 Enya spotkała się z uczniami oraz nauczycielami 

poszczególnych klas, po czym przeprowadziła z Komitetem 

Rodzicielskim orientacyjne zebranie, w czasie którego przedstawiła 

najnowsze wymagania odnośnie prowadzenia placówki takiej jak 

nasza z administracyjnego punktu widzenia. 

Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, a Enya nie 

ukrywała swojego zaskoczenia profesjonalizmem z jakim prowadzona 

jest nasza szkoła. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Enya w czwartym kwartale, w czasie którego Enya przeprowadzi 

„Smartboard” training z nauczycielami. Bardzo dziękujemy Enya za jej wizytę i ZAPRASZAMY ponownie!  

W sobote 01/09/2018 odbyła się Konferencja dla nauczycieli uczących w Polskich Szkołach Sobotnich 

w Sydney. W tym niezwykle ważnym dla polonijnego szkolnictwa w Australii wydarzeniu, 

reprezentował naszą szkołę Pan Michał Macioch, który prowadzi z uczniami naszej szkoły zajęcia 

teatralne, oraz Pani Urszula Kościańska – która trzyma pieczę nad naszą szkolną biblioteką.     

Program Konferencji był niezwykle bogaty i ciekawy.  

W imieniu własnym i wszystkich nauczycieli naszej szkoły, chciałabym gorąco podziękować Pani 

Małgosi Velli i Pani Elżbiecie Cesarski za ich ciężką pracę w zorganizowaniu tego wydarzenia. Zdajemy 

sobie doskonale sprawę z tego jak wielki to wysiłek, ile telefonów, emaili i przeróżnych wniosków 

musiało zostać wypełnionych. Bardzo doceniamy trud i ciężką pracę obydwu Pań wkładaną w 

krzewienie poskości w mlodym pokoleniu Polonii w Australii. Ogromnie cieszymy się z faktu, iż Ula i Michał mogli wziąć udział w 

Konferencji i jestem pewna, że zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielą sie razem z nami. 



W ostatnia sobotę trzeciego kwartału—22 września 2018 roku—odbyła się nasza pierwsza, jakże długo wyczekiwana 

szkolna wycieczka do Calmsley Hill City Farm. Projekt wycieczki - zgłoszony dokładnie rok temu - został częściowo pokryty 

z funduszy Fundacji „Wolność i Demokracja” przy Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Wspieranie 

Edukacji Polskiej na Świecie”.  

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Fundacji „Wolność i Demokracja” za pomoc finansową w realizacji projektu naszej 

szkolnej eskapady. Trudno jest znaleźć słowa, które oddałyby w pełni naszą radość płynącą z tego, iż mogliśmy spędzić 

ten dzień wspólnie jako społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
 

Wycieczka nasza miała dwa podstawowe cele: cel edukacyjny i cel integracyjny.  

 Cele edukacyjne:  

 Uczeń rozpoznaje i nazywa w języku polskim zwierzęta mieszkające na wsi; 

 Uczeń buduje proste zdania w języku polskim na temat zwierząt hodowlanych; 

 Uczeń rozpoznaje charakterystyczne odgłosy wydawane przez zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

 Cel integracyjny: 

 Umocnienie postaw społecznych oraz integracja grupy uczestników projektu i ich otoczenia.  
 

W piękny, wiosenny, słoneczny poranek, przed bramą wejściową do Calmsley Hill City Farm zebrali się uczniowie wraz      

z ich rodzicami oraz nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur.  

Pierwszym wydarzeniem dnia była możliwość dotykania i głaskania różnego rodzaju zwierząt domowych. Były tam             

i króliczki i kózki i owieczki i kucyki. Ach - cóż to była za frajda dla dzieciaków! Zresztą radość ta wymalowana była nie 

tylko na buźkach dzieci, ale również na twarzach towarzyszących im rodziców. Niektórzy z naszych uczniów mieli 

wyjątkową okazję karmienia z butelki małego jagniątka. Ach - cóż to był za widok! Ileż było przy tym śmiechu, radości        

i wrzawy! 

Kolejną atrakcją było dojenie krowy. O godzinie 11:00 wokół krasuli zebrał się niemały tłum i dużych i tych całkiem 

malutkich gapiów, a każdy bez wyjątku koniecznie chciał zobaczyć czy może przypadkiem popłynie strumieniami mleko 

czekoladowe, albo truskawkowe. Niestety, niektóre z naszych dzieciaków były szczerze rozczarowane kiedy okazało się, 

że mleczko od krowy jest zawsze...tylko i wyłacznie białe. Kilkoro z naszych uczniów próbowało swoich sił w dojeniu 

krowy co uwiecznione zostało na zdjęciach. Z dumą musze przyznać, że i ja sama podjęłam się próby wydojenia krasuli      

i odnotowałam na tym polu niemały sukces. 
 

O godzinie 12:00 zebraliśmy się na wspólny lunch. Rodzice wesoło ze sobą rozmawiali, a dzieci kopały razem w piłkę na 

wielkiej łące. Nie zabrakło także spotkania z piosenką. Umożliwił nam to nasz wspaniały Pan Darek Plust, który przywiózł 

ze sobą i gitare i śpiewniki. Pan Darek miał przy sobie nawek głośnik, żeby było go lepiej słychać. Jestem ogromnie 

wdzięczna Panu Darkowi za jego obecność! Bez niego i jego talentu nasz wyjazd na pewno nie byłby taki sam. Po lunch’u, 

niektórzy z rodziców zabrali swoje pociechy do zagrody, gdzie na słoneczku wylegiwały się leniwie kangurki. Inni poszli 

oglądać tresurę psów. Ich trenerka była po prostu doskonała w swoim fachu. Z ogromną przyjemnością oglądałam popisy 

jej podopiecznych. Na koniec można było oglądać i podziwiać umiejętności panów trudniących się profesjonalnym 

strzyżeniem owiec. Robili to z niesamowitą wprawą – dzieci stały jak zahipnotyzowane oglądając ich w akcji.  

Nasza wycieczka okazała się być wspaniałą przygodą zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Raz jeszcze kierujemy słowa 

wdzięczności w stronę Fundacji „Wolność i Demokracja” za umożliwienie nam tego wyjazdu.  
 

A czy dzieciom podobało się na Farmie? Obejrzyjcie proszę zdjęcia i oceńcie to sami! 





W sobotę 01/09/2018 świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Taty i Dziadka. Wszpólne spotkanie uczniów naszej szkoły z 
zaproszonymi na tą okazję tatusiami i dziadkami okazało się być ogromnym sukcesem nas wszystkich: dzieci, nauczycieli, 
rodziców i dziadków. Początek apelu przewidziany był na godzinę 12:00. W godzinach porannych dzieci pod czujnym 
okiem nauczycieli przygotowywały w klasach kartki i drobne upominki dla tatatusiów i dziadków. Przeprowadziliśmy 
także rozmowy z dziećmi na temat tego co wspólnie z tatusiami najbardziej lubią robić. Odpowiedzi były przeróżne: 
chłopcy mówili o kopaniu z tatą w piłkę, albo naprawianiu razem roweru bądź innych sprzętów w domu. Dziewczynki o 
wspólnych wyjściach do kina czy na spacer do parku. Pomimo wielorodności wypowiedzi wszystkie one mialy jeden, 
wspólny mianownik: tata jest wszystkim bardzo, bardzo potrzebny i z tatą jest zawsze wesoło! 

Na pół godziny przed rozpoczęciem apelu nasze kochane mamy z Komitetu Rodzicielskiego: Dominika, Agnieszka i Agatka 
przygotowały dla dzieci wszystkie niezbędne elementy do stworzenia przepysznych i kolorowo wyglądających 
owocowych szaszłyków. Dzieci same nakładały kawałki przeróżnych owoców na patyczki – bardzo się przy tym starając, 
aby ich szaszłyk pięknie i apetycznie wyglądał. Miał to być bowiem prezent - niespodzianka dla naszych kochanych 
tatusiów i dziadków. Efekt końcowy był olśniewający! Wszyscy z zachwytem przyglądaliśmy się gotowym szaszłykom – 
była to po prostu najsmaczniejsza filharmonia zarówno smaku jak i koloru jaką w życiu widziałam! Uwieńczeniem pracy 
nad przygotowaniem szaszłyka było przymocowanie na jego szczycie serduszka z imieniem tatusia bądź dziadka. 

Apel rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 12:00 od odśpiewania naszej szkolnej piosenki. Nastepnie koordynator szkoły 
– Pani Bernadeta – przywitała wszystkich przybyłych gości - ze szczególnym uwzględnieniem tatusiów i dziadków. 
Cieszyliśmy się także obecnością naszego Księdza katechety Edmunda Budziłowicza. 

Po powitaniach przyszedł czas na występy. Pan Darek Plust, który niestrudzenie wspiera naszą szkołę swoim talentem 
muzycznym, przygotował wspólnie z dziećmi kilka piosenek dla tatusiów i dziadków. Oto niektóre z tytułów: „Nie boję się, 
gdy ciemno jest”, „Co powie tata”, „Tato, tato cóż Ci dam”, „Tato”. 

Piosenki przeplatane były występami poszczególnych klas. Dzieci – od najstarszej klasy począwszy, a na najmłodszej 
skończywszy – deklamowały pięknie po polsku wiersze i wierszyki na dzień taty i dziadka. 

Nie zabrakło także konkursu. Pani Bernadeta wybrała trójkę odważnych dziadków, którzy bez użycia rąk pałaszowali na 
wyścigi pączki z talerzyków podtrzymywanych przez ich wnuczki albo wnuków. Było przy tym mnóstwo radości, śmiechu i 
wrzawy. Muszę z dumą przyznać, że nasi dziadkowie spisali się na medal. 

Po zakończeniu oficjalnej części naszego spotkania przyszła pora na tą mniej oficjalną, ale równie ważną część – czyli 
wspólne spotkanie i rozmowę przy kawie, herbacie i ciastku. Zanim jednak zaczęliśmy pałaszować przygotowane przez 
nasze kochane mamy słodkości, odśpiewaliśmy dla naszego Księdza katechety 100 Lat z okazji jego urodzin. Złożyliśmy 
także życzenia uczniom naszej szkoły, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny.  

Z ogromną przyjemnością przyglądałam się tatusiom i dziadkom, którzy po odnalezieniu owocowego szaszłyka ze swoim 
imieniem z radością na niego spoglądali, po czym ze smakiem go zjadali. 

Kochani Tatusiowie i Dziadkowie – bardzo dziękujemy za Waszą obecność na naszym spotkaniu. Cieszymy się, że 

mogliśmy dać wam z okazji waszego święta odrobinę radości. Pozwólcie, iż w tym momencie złożę słowa wdzięczności na 

ręce tych wszystkich, którzy ofiarowali swój czas, pracę, energię i entuzjazm w przygotowanie naszego apelu. Kochani 

Nauczyciele z Panem Darkiem na czele – dziękuję Wam za waszą pracę z dziećmi w klasach. Kochane Mamy – dziękuję 

Wam za przygotowanie poczęstunku. My nauczyciele jesteśmy jak palce jednej ręki – Wy – Drodzy Rodzice - jesteście 

palcami drugiej ręki i razem możemy naprawdę bardzo dużo dobrego dla naszych dzieci zrobić – czego i sobie i Wam z 

całego serca życzę. 

 





Tradycyjnie zachęcamy do 

. Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom Dominice i 

Agatce za ich pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  

 

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 

 

 

 

 

Lato jest tuż za rogiem, na dworze robi się coraz cieplej. 

Zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców, aby 

upewnili się, że ich dziecko w każdą sobotę ma ze sobą 

i 

nałożony 

Uroczysta kolacja z okazji 40-stej rocznicy 
powstania Federacji Języków Etnicznych w NPW 

W sobotę 6/10/2018 odbyła się uroczysta kolacja dla uczczenia 40-stej 

rocznicy isnienia Federacji Języków Etnicznych w Nowej Południowej Walii. 

Jeteśmy pod ogromnym wrażeniem rozmachu tego przedsięwzięcia, na 

którym oprócz wielu ważnych gości z Panią Premier NSW Gladys Berejiklian 

na czele—obecni byłi także przedstawiciele wszystkich bez mała szkół 

etnicznych z całego stanu. Gratulujemy serdecznie Panu Albertowi Velii          

i całemu Komitetowi Oraganizacyjnemu kolejnego sukcesu. Dzięki ich 

ofiarnej pracy rodzina szkół etnicznych, do której i my się zaliczamy, kwitnie  

i rozwija się jak nigdy dotąd. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i chylimy 

nisko czoła przed ogromem pracy  i wysiłku włożonego w przygotowanie tej 

uroczystosci a także wielu innych wydarzeń mających na celu wspieranie 

szkół etnicznych w Nowej Południowej Walii. W tym ważnym wydarzeniu reprezentowały naszą szkołę następujące Panie: Dominika 

Smutek, Urszula Kościańska, Helena Kokoszka i Elżbieta Purchała. W imieniu Pań obecnych na kolacji oraz całej społeczności Polskiej 

Szkoły Sobotniej w Macarthur serdecznie dziekujemy Komitetowi Federacji i wszystkim osobom zaangażowanym w 

przygotowanie tej uroczystości za możliwość bycia częścią tego wydarzenia i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości!  

Uczesnnica Klasy VI – Magdalena Kawa – dumnie prezentuje swoją pracę domową, której 

tematem był: „Polski Sierpień”. Magda upamiętniła na swoim plakacie rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego, rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, sierpień – jako 

miesiąc pielgrzymowania do stóp Jasnogórskiej Pani oraz Dzień Wolności i Solidarności 

obchodzony 31 sierpnia. Gratulujemy Madzi pięknej pracy domowej a Pani Celince Macioch 

– naszej wspaniałej  nauczycielce Klasy V i VI - niezwykłej umiejętności przekazywania 

uczniom patriotyzmu i zarażania ich entuzjazmem i miłością do kraju ich pochodzenia.  



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. 

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 dzień dzisiejszy mamy 

zgłoszonych dwoje uczniów z 

W 

pierwszym wypadku chodzi o 

alergię na 

w 

drugim o alergię średniego stopnia na produkty zawierające 

. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły pokarmów, które 

zawierałyby wyżej wymienione produkty.  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  

 

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. 

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.” 


