
Greetings from the [Name] Family! 

Z wielką radością oczekujemy pierwszego po wakacjach spotkania z uczniami naszej 
szkoły i Wami drodzy rodzice. Mam nadzieję, że wracacie do nas nie tylko z piękną 
opalenizną na buziach, ale także z zapasem świeżych sił i mnóstwem energii na 
kolejny rok nauki i pracy. W szczególny sposób chcielibyśmy powitać nowych uczniów 
i ich rodziny. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami dobrze czuli, a przyjaźnie, które 
tu nawiążecie zabierzecie ze sobą w życie. Z ogromną radością witamy w naszym 
szkolnym gronie nowego nauczyciela połączonej klasy V I VI Panią Grażynkę Pakulską. 
Pani Grażynka jest doświadczonym nauczycielem z wieloletnim stażem. Jestem prze-
konana, że będzie niewątplią podporą naszego zespołu. Przed nami kolejny rok pełen 
wyzwań i przygód związanych z nauką języka polskiego. Życzę sobie, Wam, a przede 
wszystkim naszym kochanym uczniom wspaniałego roku, wielu sukcesów, satysfakcji 
oraz wiary w to— co wspólnie razem 2 lata temu rozpoczęliśmy.  Połączonymi siłami 

przekazujemy naszym dzieciom nie tylko język ojczysty, ale także tradycje, kulturę i historię kraju ich pochodzenia.  
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W sobotę 9 Marca 2019 o godzinie 9.15 rano odbędzie się 

zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego 

przeprowadzone zostaną 

. W czasie zebrania 

przedstawione zostanie szczegółowe rozliczenie finansowe za 

rok 2018. Liczymy bardzo na Waszą obecność, energię i 

pomysły na to, co moglibyśmy wspólnie razem robić lepiej dla 

wspólnego dobra naszych dzieci i całej szkoły!  

Otrzymaliśmy propozycję zorganizowania kolejnej 

zbiórki funduszy na szkołę. Jako, że jesteśmy młodą 

placówką korzystamy z każdej nadarzającej się okazji, 

aby pozyskać dla szkoły środki finnansowe tak 

niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. 

Data: Niedziela 7/4/19  Godzina: 9:00—4:00              

Miejsce: Bunnings @ Gregory Hills 

Wspólnie razem możemy wiele. Zwracam się z 

ogromną prośbą o wsparcie w zorganizowaniu tego 

przedsięwzięcia. Każda, najmniejsza nawet pomoc 

będzie mile widziana :)  

Tegoroczne lato jest bardzo upalne.  Zwracam się z prośbą do 

wszystkich rodziców, aby 

upewnili się, że ich 

dziecko w każdą sobotę 

ma ze sobą 

i 

nałożony 

Tradycyjnie zachęcamy do zakupu świeżego chleba, 

pączków i drożdżówek. 

Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom  

za pomoc w sprzedaży tych 

smakołyków.  



 —Dominika Herdzik 

 —Agnieszka Godden 

             

Helena Kokoszka 

                     

Agata Pochanke 

                     

Katarzyna Lavorato 

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 

  Mobile: 0416911818 ;                                  

Klasy IV, V, VI   Email: grazkap@hotmail.com 

 Mobile: 0416431344 ;                   

Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

            Mobile: 0431267748 ;                                

Grupa Przedszkolna            Email: eluniapurchala@hotmail.com 

  Mobile: 0434968575 ;                                 

Kindergarten i Klasa I  Email: bkawa_36@hotmail.com 

 Mobile: 0422060790 ;                                  

Zajęcia wyrównawcze  Email: mlyzczarz@gmail.com 

 Mobile: 0432158033 ;                                  

Zajęcia wyrównawcze  Email: ulaula1177@hotmail.com 

 

Na dzień dzisiejszy mamy 

zgłoszonych dwoje uczniów z 

.     

W pierwszym wypadku jest to 

alergia na 

w drugim o alergia 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. 

W dalszym ciągu przyjmować będę aplikacje o wydanie le-

gitymacji ucznia/nauczyciela, która uprawnia uczniów bądź 

nauczycieli z naszej szkoły do ulgowych przejazdów środka-

mi transportu publicznego w Polsce oraz do zniżek na 

bilety wstepu do muzeów i parków. Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt 

ze mna bądź z 

nauczycielem 

dziecka.                                               

Jeżeli planujecie 

wyjazd do Polski 

nie przegapcie 

takiej okazji! 

Jeżeli potrzebujecie profesjonalnego optometrysty, z     

dobrą znajomością języka polskiego, gorąco zachęcam do  

odwiedzenia gabinetu . 

Badania są “BULK BILLED”. Jeżeli  życzylibyście sobie, aby 

konsultacje były przeprowadzone w języku polskim 

prosimy o zgłoszenie tego w recepcji bądź telefonicznie.  



Kolejny rok pracy naszej szkoły zakończył się ogromnym sukcesem, na który złożyła się ciężka i solidarna praca wielu osób. Dziękuję 

naszym wspaniałym Paniom nauczycielkom wraz z Panem Darkiem Plustem, Pania Małgosią Helwani, Panią Ulą Kościański, Paniom z 

Komitetu Rodzicielskiego, Sponsorom i Wam Wszystkim Kochani Rodzice. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nic z tego co 

zdałaliśmy osiągnąć nie byłoby możliwe.  

Pierwszym wydarzeniem, które rozpoczęło świętowanie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodleglości, była pomoc 

naszej szkoły w zorganizowaniu pobytu Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pana Tomasza Pudlockiego w Sydney (doktor 

habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego). Pan Profesor przybył do Australii na zaproszenie Melbourne Polish School. W niedzielę 14 października w Polskim 

Klubie w Bankstown Pan Profesror Tomasz Pudłocki wygłosił niezwykle interesujący wykład pt.: ”Rola Polonii w odzyskaniu 

niepodległości Polski w latach 1914-1921.” Wykład poprzedzony był 15-sto minutowym filmem podsumowującym wydarzenia, 

których kulminacyjnycm momentem było odzyskanie przez Polskę niepodległości w  listopdadzie 1918 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym wydarzeniem poświęconym świętowaniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był „Dzień Polski”, którego 

inicjatorką była nauczycielka Klasy V i VI - Cecylia Macioch. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali poproszeni o przyniesienie do 

szkoły tego dnia – a była to sobota 3-go listopada - pamiątek i bibelotów przywiezionych, bądź otrzymanych z Polski, którymi 

udekorowaliśmy stoły i zrobiliśmy mini wystawę dla wszystkich do podziwiania. Uczniowie z najstarszej klasy musieli dodatkowo 

powiedzieć kilka słów, na temat przyniesionych przez siebie przedmiotów i uzasadnić, dlaczego właśnie taką pamiątkę wybrali.  Na 

zakupionej w ubiegym roku mapie Polski, uczniowie naklejali malutkie flagi, zaznaczając miejsce pochodzenia ich rodzin. 

Zaśpiewaliśmy wspólnie z dziećmi kilka tradycyjnych piosenek patriotycznych, takich jak na przykład „Płynie Wisła płynie” czy 

„Przybyli Ułani pod okienko”. Nie zabraklo także nauki hymnu państwowego, w każdej z naszych klas bez wyjątku. Uczniowie klasy I, 

pod okiem nauczyciela układali edukacyjne puzzle, których tematem była mapa Polski. Zabawa ta tak się dzieciom spodobała, że 

robiły to 3 razy pod rząd – oczywiście za każdym kolejnym razem kończyli układanie w coraz krótszym czasie. Nie zabrakło także 

kolorowania godła narodowego, po uprzednim zaznajomieniu dzieci z legendą o Lechu, Czechu i Rusie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W sobotę 10 listopada, w przeddzień 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyruszyliśmy cała grupą na uroczystą 

Mszę Świętą do Katedry Najświętszej Maryji Panny w Sydney. Jestem ogromnie wdzięczna Panu Dariuszowi Plustowi za pomoc w 

zorganizowaniu transportu autobusowego na tą uroczystość.  

W czasie Mszy Świętej nasi uczniowie z uwagą wsłuchiwali się w treść przepięknej homilii wygłoszonej tego dnia przez Księdza 

Biskupa Dariusza Kałużę. Ta niezwykła homilia zostanie na zawsze i w sposób absolutnie wyjątkowy wyryta w moim sercu. Z każdego 

wypowiedzianego przez Księdza Biskupa zdania, z każdego cytowanego utworu poetyckiego bił ogrom patriotyzmu i niebywałej 

wprost wiedzy, opartej na prawdziwej miłości do ojczyzny. W imieniu , dziękuję wszystkim 

organizatorom (Konsulat RP w Sydney, Zgromadzenie Księży Chrystusowców i Federacja Polskich Organizacji w NPW), za możliwość 

bycia częscią tego niezwykłego wydarzenia.  

Po uroczystej Mszy Świętej w Katedrze, która była manifestacją narodowej dumy i wdzięczności Bogu za wolny i niepodległy kraj, 

spora grupa uczniów, rodziców i nauczycieli udała się do Polskiego Klubu w Bankstown, aby reprezentować tam naszą szkołę na 

uroczystej Akademii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Początek Akademii, której głównym organizatorem 

była Federacja Polskich Organizacji w NPW, przewidziany był na godzinę 15:00. Uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką 

inscenizację pt.:”Nasza Niepodległa”, która była streszczeniem kluczowych wydarzeń sprzed 100 lat. Inscenizacja poparta była 

prezentacją multimedialną i przeplatana sztandarowymi pieśniami patriotycznym z tamtego okresu, takimi jak: „Rota” czy „Marsz 

Pierwszej Brygady”. W Akademii brali również udział uczniowie z innych polskich szkół sobotnich, zespoły folklorystyczne oraz 

polonijni piosenkarze i recytatorzy z teatru Fantazja. Był to przepiękny dzień, przesiąkniety gorącym patriotyzmem i wdzięcznością 

Bogu za odzyskaną na powrót niepodległą Ojczyzną.



W sobotę 24 listopada mieliśmy przyjemność goszczenia w naszej szkole Pani Anny Nassif - autorki książeczki dla dzieci 

zatytułowanej „His secret power”, oraz aktora - Pana Michała Maciocha. „His Secret Power” to niezwykle nowatorska i ciekawa 

książka dla dzieci w każdym wieku. Swoją treścią i ilustracjami bezsprzecznie zachęca do nauki języka polskiego i zapoznania się z 

przygodami głównego bohatera - Pieroga Włodka. 

Nasze dzieci miały przyjemność usłyszeć o Pierogu Włodku już po raz kolejny, dzięki spotkaniu, które  w języku polskim ze świetną 

interpretacją i dykcją poprowadził aktor - Pan Michał Macioch. Uczniowie z każdej grupy wiekowej z ogromną uwagą przyglądali się 

inscenizacji przygód dzielnego bohatera książeczki Pani Anny Nassif. Ta dwujęzyczna lektura opowiada o niezwykle inteligentnym      

i charyzmatycznym Pierogu Włodku, który bez kompleksów i z niczym nie zachwianą odwagą, startuje w wyścigach na najlepsze 

ciasto, zupełnie nic sobie nie robiąc z jego utytułowanych przeciwników pochodzących z innych - wydawać by się mogło 

"ważniejszych" krajów. 

Autorka w sposób pełen humoru i zaskakujących zwrotów akcji, ukazuje jak ważne jest to, aby być dumnym ze swoich korzeni. 

Książeczka ta przekazuje treści zarówno językowe jak i patriotyczne. Czytana w odpowiedni sposób absolutnie hipnotyzuje dzieci 

swoją treścią i rozwija ich wyobrażnię. Wszytko to było doskonale widoczne w ubiegłą sobotę. Michał w sposób absolutnie 

fantastyczny wcielił się w postać głównego bohatera, w czym bardzo pomocna była przesympatyczna maskotka Pieroga Włodka.   

Na widowni co chwila słychać było salwy śmiechu i wybuchy radości! Dzięki tej wspaniałej inscenizacji dzieci utożsamiły się z 

bohaterem i były z niego i jego poczynań bardzo dumne. Jako dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur, chciałabym wyrazić 

swoją wdzięczność i wsparcie zarówno dla autorki tej książeczki Pani Anny Nassif, jak i dla Pana Michała Maciocha, za możliwość 

zaprezentowania tej pozycji książkowej uczniom naszej szkoły. Dzieci z ogromną niecierpliwością czekają już na kolejny odcinek 

przygód dzielnego Pieroga Włodka.  Mamy nadzieję, że stanie się to niebawem... :) 



W sobotę 8/12/18 zostały ogłoszone wyniki Konkursu zainicjowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w NPW zatytułowanego 
Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do podzielenia się wiedzą o Polsce , przywołanie 

wspomnień z pobytu w kraju, pogłębienie znajomości języka polskiego i umocnienie więzi z kulturą naszego narodu. Konkurs, nad 
którym honorowy Patonat sprawowł , 

inspirowany był obchodami  

Z dumą i radością pragniemy podzielić się wspaniałą wiadomością, że nasza młoda szkoła zajęła pierwsze miejsce w ilości 
zgłoszonych prac konkursowych. Jako koordynator szkoły kieruję gorące słowa wdzięczności w stronę nauczycielki klasy VI - Pani 
Cecyli Macioch, która niestrudzenie i z ogromnym entuzjazmem zachęcała uczniów i rodziców naszej najstarszej klasy do wzięcia 
udziału w konkursie.  

Kolejnym powodem do dumy i radości jest to, iż dwie uczenice naszej szkoły: (klasa V) i (klasa VI) – 

zajęły I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Maya narysowała mapę Polski, a na niej wszystko to, co w niej kocha i połączyła to linią 
serca z mapą Australii. Swój plakat opisała jednym zdaniem: ”Twój dom jest tam, gdzie serce twoje”. Anya natomiast opisała swoje 
wspomnienia z przeżywania wspólnie z rodziną 
świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Szkoła 
nasza zdobyła także dwa drugie miejsca w 
Konkursie. Nagrody za swoje prace otrzymały 

 (klasa V) oraz  

(klasa VI). Słowa uznania kieruję także w stronę 
uczennic za 

udział w konkursie.  

Jestem niezmiernie wdzięczna Pani 

– Przewodniczącej konkursowego jury, 

która pofatygowała się do Polskiego Klubu w 
Bankstown, aby osobiście wręczyć nagrody 
uczennicom naszej szkoły, które tańczyły tego 
dnia na zabawie świątecznej organizowanej 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”.  

Drogie dziewczynki – jesteście wspaniałą 
wizytówka naszej szkoły! Cała społeczność 

jej 

bardzo dumna z Waszych osiągnięć!”  

.  

Zacznijmy od ucznia klasy VI 

. Pasquale 

jest laureatem Nagrody 

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). 

Drugą uczennicą, z której osiągnieć jesteśmy dumni - jest uczennica klasy VI—

. Magda otrzymała nagrodę Konsula Generalnego RP w Sydney 

przyznawaną najlepszym uczniom szkół polonijnych w Sydney. Na ręce Pasquale, 

Madzi i ich rodziców składamy gratulacje—ciężka praca, sumienność i wytrwałość 

przynoszą owoce w postaci wspaniałych wyników w nauce. Cała szkoła cieszy się z 

Waszych sukcesów. Jesteście naszą radością i dumą! Życzymy wszelkiego powodzenia w kolejnych latach nauki języka polskiego!  



 

Na tydzień przed końcem roku szkolnego, 2 grudnia 2018 odbył się w Plumpton Polski Festiwal Bożonarodzeniowy. W części 

artystycznej Festiwalu, nad którą pieczę sprawował Pan Michał Macioch, wzięli uczniowie z naszej szkoły. Nasi uczniowie zaśpiewali 

dla wszystkich kolędę Arki Noego „Świeć gwazdeczko” i piosenkę pt: ”Jesteśmy Polką i Polakiem”. Wstępem do występu była 

deklamacja wiersza „Kto Ty jesteś – Polak mały” w przepięknym wykonaniu Krystianka i Layli Smutek. Kochane dzieci – dziękuję 

Wam za  wspaniały i odważny występ – jesteście fantastyczną wizytówka naszej szkoły!  

Zaraz, zaraz… Plumpton to nie tylko sukces naszych utalentowanych uczniów, ale także nasz “naleśnikowy” sukces. Na sukces ten 

złożyła się zgodna praca wielu osób pod dowódzctwem szefa Komitetu Rodzicielskiego Pani Dominiki Smutek. Kochane dziewczyny   

i drodzy panowie - byliście po prostu wspaniali! Myśle, że pomimo trudnych warunków pogodowych (silny wiatr bardzo utrudniał 

pracę) mieliśmy tam fantastyczny czas, a przy okazji zarobiliśmy dla szkoły dodatkowe fundusze!!! To się właśnie nazywa “Team 

Work”.  



W sobotę 8 grudnia zakończyliśmy miniony rok szkolny. Był to rok wytężonej pracy w klasach lekcyjnych – rok pięknego i 

wyjątkowego jubileuszu – rok, w czasie którego wszyscy ubogacaliśmy się nawzajem wiedzą, wsparciem i radością.  

Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 9:30 Mszą świętą w intencji uczniów naszej szkoły, w kościele pod wezwaniem 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Eagle Vale. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył Ojciec Sławek Płonka. 

Towarzyszył mu nasz Ksiądz Katecheta Edmund Budziłowicz oraz localny Wikariusz. Był to dzień bardzo wyjątkowy, 

albowiem zakończenie roku w naszej szkole, zbiegło się ze świętem lokalnej australijskiej parafii.  Z tego też powodu 

kościół był tego dnia pełen i miejscowi parafianie wspólnie z nami modlili się o Boże błogosławieństwo dla uczniów naszej 

szkoły, a my modliliśmy się za Parafię w dniu jej święta. 

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur brali czynny udział we Mszy świętej poprzez czytania, modlitwę 

wiernych i niesienie darów do ołtarza. Ojciec Sławek, wspólnie ze wszystkimi obecnymi na Mszy świętej zaśpiewał w 

obydwu językach jakże bliską naszym sercom pieśń „Po górach, dolinach” oraz piosenkę religijną „Gdy klęczę przed 

Tobą”. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Sławkowi za jego wsparcie i pomoc dla naszej szkoły w kolejnym roku jej 

działalności. Dzięki jego gościnności i wielkiemu sercu mogliśmy sprzedawać w parafii pączki i polskie pieczywo, co 

niewątpliwie było ogromnym wsparciem finansowym dla naszej młodej szkoły.  

Po zakończonej Mszy świętej udaliśmy się do budynków Robert Townson Public School, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości 

związane z zakończeniem roku szkolnego dla uczniów naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęliśmy inscenizacją „Nasza Niepodległa” 

przygotowaną z myslą o świętowaniu 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie uczniowie zaśpiewali dla 

zebranych na spotkaniu Rodziców, Dziadków i Przyjaciół szkoły dwie piosenki: jedną o tematyce patriotycznej, a drugą o tematyce 

świątecznej, po czym odbyła się prezentacja poszczególnych klas połączona z wręczaniem świadectw i prezentów od Świętego 

Mikołaja. Najpierw swoje Dyplomy Przedszkolaka odebrały Maluszki, a potem kolejno uczniowie poszczególnych klas - na klasie VI – 

czyli naszych wspaniałych absolwentach - skończywszy. W tym roku pożegnała się z naszą szkołą trójka szóstoklasistów: Anya 

Bieńkowska, Pasquale Lavorato i Magda Kawa. Smutno nam było się z nimi żegnać – z drugiej strony wiemy, że czasu nie da się 

zatrzymać... Z dumą spoglądałam na Anyę, Magdę i Pasquale i jestem pewna, że to co jako rodzice i szkoła im wspólnie 

przekazaliśmy zaowocuje w nich w przyszłości. Pani Cecylia Macioch w ciągu ostatnich dwóch lat z ogromną pasją, energią i 

niespożytym entuzjazmem wpajała im uczucia patriotyzmu i gorącej miłości do ojczyzny. Cała trójka dumna jest ze swoich korzeni     

i z tego kim są.  



 

 

Pani Cecylia Macioch, która pracowała w naszym gronie przez ostatnie dwa lata, będąc duszą zespołu, zdecydowała, że względu na 

obowiązki rodzinne i zawodowe musi wziąść przerwę w pracy nauczyciela. Obiecała jednak, że nas nie zostawi i w dalszym ciągu 

wspierać będzie wszelkie działania inicjowane przez Polską Szkołę Sobotnią w Macarthur. Cała społeczność szkolna wyraziła jej tego 

dnia ogromną wdzięczność za jej absolutnie wyjątkową funkcję nauczyciela, mentora i lojalnego przyjaciela. Uczniowie deklamowali 

wiersz i wręczyli kwiaty – nauczyczyciele wraz  z Komitetem Rodzicielskim ofiarowali drobny upominek. Wszyscy byli bardzo 

wzruszeni... Obejrzeliśmy też prezentację ilustrującą dwa niesamowile lata, w czasie których nasza kochana Pani Celinka ofiarowała 

szkole bezgranicznie swój czas, energię i umiejętności, którymi ubogacała nie tylko uczniów swojej klasy, ale cała społeczność  

szkolną.     

 
Kolejnym punktem dnia były podziękowania dla Pań z Komitetu Rodzicielskiego za ich pracę administracyjną. Kochane Mamy – w 

imieniu swoim i wszytkich nauczycieli wyrażam ogromną wdzięczność za Waszą wspaniałą postawę i ciężką pracę. Dzięki Waszemu 

wsparciu możemy spokojnie i bez przeszkód pracować z dziećmi w klasach. Nie można w żaden sposób przecenić tego co robicie dla 

szkoły.  Po podziękowaniach przyszła kolej na poczęstunek i tradycyjne łamanie opłatkiem. Tego typu spotkania jednoczą nas i 

budują wspólnotę. Ostatnim punktem dnia był śpiew tradycyjnych polskich kolęd przy akompaniamencie gitary. Dziękuję bardzo 

Panu Darkowi, który dzieląc się z nami swoim talentem muzycznym niewątpliwie ubogacił ten punkt programu.  



Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wicej informacji pod              

numerem telefonu: 

Teresa:  0414 605 110  

 

Pani Agata 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 $100. 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/ 

 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.” 


