
Greetings from the [Name] Family! 

Koniec każdego kwartału skłania do refleksji i podsumowań dotyczących starań 
włożonych w proces dydaktyczny dotyczący nauczania języka polskiego. Głównym 
elementem tego procesu jest wysiłek nauczycieli wkładany w przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć w klasach, co z kolei odzwierciedla się w sukcesach poszcze-
gólnych uczniów naszej szkoły. Proces ten jest także realizacją misji szkoły, która 
wyraża się wytężoną pracą nad kształtowaniem pięknych dusz i umysłów w młodym 
pokoleniu Polonii, wyrabiając w nich wrażliwość na trwałe ideały polskiej tradycji 
narodowej. Należy podkreślić, że zadań tych nie udałoby się zrealizować, gdyby nie 
owocna współpraca szkoły z rodzicami uczniów oraz Komitetem Rodzicielskim, który 
jest organem nadzorującym pracę szkoły. W imieniu swoim i wszystkich nauczycieli 
serdecznie dziękuję za to, że w każdej sytuacji możemy liczyć na pomoc z Waszej 

strony.  

Szybko minął pierwszy kwartał tego roku i nim się obejrzeliśmy rozpoczyna się już  
kolejny. Mam nadzieję, iż tych kilka tygodni przerwy pozwoliło na chwilkę 
wytchnienia i słodkiego lenistwa oraz dało możliwość  i okazję do spędzenia odrobiny więcej czasu niż zwykle z Waszymi 
pociechami. Piękna pogoda sprzyjała różnego typu wycieczkom i wyjazdom—ufam więc, że udało się Wam zregene  
rować siły i wracacie do nas z zapasem świeżego entuzjazmu oraz  chęci do nauki i pracy. W czasie minionego kwartału z 
przyjemnością obserwowałam zarówno nowych uczniów jak i ich rodziców, którzy w szybkim czasie zaaklimatyzowali się 
w naszej szkole i stali się jej częścią. Przed nami kolejny kwartał  i wierzę mocno, iż wspólnymi siłami pracować będziemy 

wszyscy nad tym, aby przekazać naszym dzieciom znajomość języka, tradycje i kulturę kraju ich pochodzenia.  

BIULETTYN 
Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur 

Numer 2  | 4 Maj 2019 

W dalszym ciągu 

zwracam się z prośbą 

do wszystkich 

rodziców, aby 

upewnili się, że ich 

dziecko w każdą 

sobotę ma ze sobą 

i nałożony  chroniący przed słońcem.  

WAŻNE DATY W  

DRUGIM KWARTALE 
 4/5  Pierwsza sobota            

   II kwartału 

 11/5  Dzień Matki 

 1/6  Świętujemy    
    Międzynarodowy  
    Dzień Dziecka 

 22/6 ; 29/6 Spotkania 
rodziców z nauczycielami 

 29/6  Ostatnia sobota              
      II kwartału 

 

Na dzień dzisiejszy mamy 

zgłoszonych dwoje uczniów z 

.         

W pierwszym wypadku jest to 

alergia na

 drugim to alergia średniego 

stopnia na produkty zawierające 

. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły pokarmów, które 

zawierałyby wyżej wymienione produkty. W momencie, w którym 

sytuacja ta ulegnie zmianie natychmiast zostanie wysłany do Państwa 

email z informacją jakiego typu produktów nie wolno przynosić do szkoły.  

   Robert Townson Public School         macarthurpolsatschool@outlook.com           PH: 0434968575 (POL) 
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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 

W dalszym ciągu 

przyjmować będę     

aplikacje o wydanie      

legitymacji ucznia/

nauczyciela, która 

uprawnia uczniów bądź 

nauczycieli z naszej 

szkoły do ulgowych 

przejazdów środkami transportu publicznego w Polsce oraz do 

zniżek na bilety wstepu do muzeów i parków. Osoby zaintere 

sowane proszę o kontakt ze mna bądź z nauczycielem dziecka.                                               

Jeżeli planujecie wyjazd do Polski nie przegapcie tej 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.  

Z przyjemnościa i prawdziwą 
radością chciałabym             
poinformować Wszystkich 
Panśtwa, iż na początku lutego 
bieżącego roku szkoła nasza 
została zarejestrowana jako 
placówka oferująca Program 
“Kreatywne Dzieci”.  Dzięki 
temu każdy rodzic bądź opiekun 
może ubiegać sie o Voucher w 
wysokości $100 na dziecko będące uczniem naszej szkoły.       
Równocześnie dziękuję Wszystkim spośród Państwa, którzy   
przekazali Vouchery w pierwszym kwartale. W razie       
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt     
ze mną bądź z nauczycielem dziecka.  

Nasza szkoła została           

poproszona o wytypowanie 

jednego ucznia do Nagrody 

im. Harcmistrza Witolda 

Szupryczyńskiego.                

Po uprzednich konsultacjach 

z nauczycielami wszystkich klas, podjęliśmy decyzję o 

zgłoszeniu uczennicy klasy VI Anyi Bieńkowskiej do   

otrzymania tej nagrody . Anya jest wspaniałą         

uczennicą, która w sposób bardzo odpowiedzialny 

traktuje naukę języka polskiego.                                            

Gratulujemy Anyi i jej Rodzicom! 



Korzystając z okazji, 

chciałabym uaktualnić         

informacje dotyczące 

strony internetowej dla 

naszej szkoły. Z nieukrywaną dumą i prawdziwą radością 

chciałabym przekazać Państwu informację, iż pod koniec 

ubiegłego roku szkolnego prace nad tworzeniem strony 

internetowej zostały pomyślnie zakończone. Zachęcam 

wszystkich Państwa do zapoznania się z informacjami  

tam zawartymi. Równocześnie dziękuję wszystkim tym, 

którzy wpierali mnie w tym zadaniu. Pozwolę sobie       

wymienić trzy nazwiska: Joasia Sadowski, Anita Stone 

oraz Arek Kwiatkowski.  

http://macarthurpolsatschool.org.au/ 

http://pl.macarthurpolsatschool.org.au/  

Tradycyjnie zachęcamy do 

zakupu świeżego chleba, 

pączków i drożdżówek. 

Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom  

za pomoc w sprzedaży tych 

smakołyków.  

W drugą sobotę bieżącego 

kwartału świętować 

będziemy  w naszej szkole 

Dzień Mamy i Babci. 

Serdecznie i gorąco 

zapraszamy nasze ukochane 

mamy i babcie na występ w 

wykonaniu uczniów naszej szkoły, który odbędzie się 11 maja o 

godzinie 12:00 w sali lekcyjnej,  w której odbywają się zajęcia 

klasy V i VI. Zwracamy się z gorącą prośbą (do tatusiów ; ) o 

upieczenie ciast, które osłodzą naszą uroczystość : )  

W sobotę 23 Marca 2019 o godzinie 9.15 rano odbyło się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego przeprowadzone 

zostały wybory do Komitetu Rodzicielskiego na rok 2019. W czasie zebrania przedstawione zostało szczegółowe 

rozliczenie finansowe za rok 2018.  Tych spośród Was, którzy z różnych względów nie mogli być obecni na zebraniu 

informuję, iż istnieje możliwość emailowego przesłania rozliczenia finansowego za poprzedni rok szkolny. 

Zainteresowanych proszę o kontakt. Korzystając z okazji chciałabym bardzo gorąco podziękować Pani Agatce Pochanke, 

która była naszym skarbnikiem na rok 2018, za jej wyjątkowo sumienną i dokładną pracę. Pani Agatka jest niezwykle 

cennym filarem naszej szkoły. Ogromnie cenię sobie jej profesjonalizm i wsparcie jakiego nieustannie od niej 

doświadczam.  

W tym momencie chciałabym z radością powitać w naszym gronie nowego członka Komitetu Rodzicielskiego—Panią 

Hanię Beshai.  

A oto pełny skład Komitetu Rodzicielskiego na rok 2019, który jest ciałem nadzorującym działalność naszej szkoły:  

 Prezydent    Dominika Herdzik 

 Z-ca Przewodniczącego  Agnieszka Godden 

 Administrator             Helen Kokoszka 

 Koordynator Szkoły  Bernadeta Kawa 

 Skarbnik                     Hania Beshai 

 Sekretarz                      Katarzyna Lavorato 

Bardzo gorąco dziękuję za Waszą obecność na zebraniu—za Waszą energię i 

pomysły na to, co moglibyśmy wspólnie razem robić lepiej dla dobra 

naszych dzieci i całej szkoły!  

http://macarthurpolsatschool.org.au/
http://pl.macarthurpolsatschool.org.au/


21 Marca bieżącego roku świętowaliśmy w Australii Dzień 

Wielokulturowości.  Jest to wspaniała uroczystość, kiedy w 

sposób szczególny wyrazić możemy dumę i radość z tego kim 

jesteśmy i skąd pochodzimy. Pomimo tego, że wywodzimy się z 

różnych stron świata łączy nas to, że żyjemy w tym wyjątkowym 

miejscu na ziemi,  

gdzie różne 

kultury, języki, 

tradycje  i religie 

żyją obok siebie    

w harmonii i 

szacunku.             

28 lutego 

bieżącego roku 

cztery Panie z 

naszej szkoły 

reprezentowały 

nas na Harmony 

Dinner z Panią 

Premier NPW—

Gladys Berejiklian.  

Bardzo ważnym wydarzeniem dla polonijnego szkolnictwa w 

Australii były bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli 

języka polskiego jako drugiego/obcego, które odbyły się w 

sobotę 9/2/19 w budynku Konsulatu RP w Sydney. Szkolenia te 

poprowadziła Pani Irena Stempek jedna z autorek 

bestsellerowej w Europie i Ameryce serii podręczników 

. Polską Szkołę Sobotnią w Macarthur 

reprezentowała tego dnia piątka nauczycieli. Jesteśmy ogromnie 

wdzięczni wszystkim organizatorom z Panią Marianną Łacek i 

Panią Gosią Vella na czele oraz naszym Drogim Paniom Konsul 

Irenie Juszczyk i Joannie Spłocharskiej za umożliwienie nam 

wzięcia udziału w tym niezwykle owocnym spotkaniu.  

W sobotę 9/2/19 rozpoczęliśmy 

kolejny rok pracy w Polskiej Szkole 

Sobotniej w Macarthur. Tradycyjnie 

juz inauguracja nowego roku 

szkolnego odbyła się w kościele Mary 

Immaculate w Eagle Vale podczas 

Mszy Świętej odprawianej w intencji 

uczniów naszej szkoły. Mszy Świętej 

przewodniczył Proboszcz lokalnej 

parafii - Ojciec Sławek Płonka, który 

wspólnie z nami zaśpiewał  w 

językach polskim i angielskim 

ulubioną piosenkę naszego Świętego 

Papieża Jana Pawła II pod tytułem 

„Barka”. Uczniowie naszej szkoły 

brali aktywny udział we Mszy 

Świętej. Wspólnie z lokalną parafią 

modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na cały rok nauki dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Po Mszy Świętej 

rozpoczęło się spotkanie organizacyjne nauczycieli z rodzicami, w czasie którego zostały przekazane istotne informacje dotyczące 

zasad bezpieczeństwa w szkole jak również programu nauczania w poszczególnych grupach wiekowych. Koordynator szkoły – Pani 

Bernadeta Kawa z radością powitała nowych uczniów i ich rodziny oraz wprowadziła ich w zasady pracy szkoły. Uczniowie w tym 

czasie, pod czujnym okiem Gosi Helwani, Uli Kościańskiej i Michała Maciocha tworzyli piękne prace plastyczne, których tematem były 

wspomnienia z wakacji. Nasi mali artyści wykazali się nie tylko talentem plastycznym, ale także dużą pomysłowością. Zerknijcie na 

wyniki ich prac i oceńcie je sami :) 



W sobotę 30 marca z miłą wizytą w naszej szkole 

pojawiło się grono bardzo interesujących gości z Panem 

Adamem Gajkowskim – Prezesem Federacji Polskich 

Organizacji w NPW na czele. Pan Adam przywiózł ze 

sobą Pana Piotra Szubarczyka – publicystę, polonistę i 

historyka pracującego w  Instytutucie Pamięci 

Narodowej (IPN). O godzinie 12:00 Pan Piotr spotkał się 

z uczniami naszej szkoły. Tematem spotkania były 

polskie symbole narodowe. Po spotkaniu, którego 

głównym celem było zaszczepienie w dzieciach uczuć 

patriotycznych, Pan Piotr obdarował naszych małych 

słuchaczy prezetami w postaci koszulek z wizerunkiem 

Małego Powstańca, Kotwicą – czyli znakiem Polski 

Walczącej i innymi upominkami o tematyce 

patriotycznej. Jesteśmy ogronie wdzięczni, iż pomimo 

natłoku zajęć znaleźli Państwo czas, aby spotkać się z 

uczniami naszej szkoły.  

Siódmego kwietnia - w piękny, słoneczny, jesienny poranek kilkoro zapaleńców z Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur spotkało się 

przed wejsciem do Bunnings’a w Gregory Hills, aby sprzedawać kiełbaski, napoje oraz pączki i tym samym zbierać cenne fundusze na 

szkołę. Od wczesnych godzin porannych nasi drodzy rodzice uwijali się przy organizacji stoiska jak pracowite pszczółki: ustawiali 

stoły, smażyli kiełbaski i cebulkę, kroili bułki, wkładali napoje do ESKY’s z lodem, przygotowywali pączki i drożdżówki do sprzedaży i 

wreszcie prowadzili całodzienną sprzedaż wszystkich tych produktów. Potrzeba było wielu rąk do pracy. Dzięki pracowitości i 

ofiarności naszych Drogich Pań z Komitetu Rodzicielskiego: Dominiki Smutek, Agnieszki Godden i Hani Beshai, które z entuzjazmem 

zajęły się organizacja tego wydarzenia - mieliśmy 

wystarczającą ilość chętnych rąk do pomocy 

przez cały, długi dzień. Każdy ofiarował tyle 

czasu ile mógł – niektórzy przyjechali na 

godzinkę, inni na dwie albo trzy, a jeszcze inni 

byli przez cały dzień. Tego rodzaju zadania nie da 

się wykonać i zrealizować samemu – potrzebny 

jest to tego zgrany zespół rodziców. Kochani - 

jestem absolutnie pod wrażeniem Waszej 

pracowitości, ofiarności, profesjonalizmu i 

zupełnie wyjątkowej i z najwyższej półki 

współpracy w zespole. Niedość, iż jak zwykle 

udało nam się zarobić dla szkoły cenne fundusze 

to dodatkowo było wesoło, radośnie, pogodnie 

co demonstrują załączone zdjęcia. 

Dziękuję wszystkim za wszystko – wiem ile trudu 

i wysiłku włożyliście w to, aby ten dzień mógł 

okazać się naszym kolejnym sukcesem.   



W sobotę 30 Marca 2019 odbyło się spotkanie 

finansowo-prawnicze w Sali Orła Białego w Cabramatta. 

Pierwsza tego typu prezentacja miała miejsce 26 

listopada ubiegłego roku w budynku Konsulatu 

Generalnego RP w Sydney. Inicjatorem spotkania była 

Pani Vice-Konsul . Pani Vice-

Konsul, która jest osobą niezwykle energiczną, a przy 

tym miłą, serdeczną i pełną nowatorskich pomysłów w 

sposób zauważalny animuje polonijne środowisko w 

Sydney. Prezentację, której tematem było: 

przygotowali i w całości 

przeprowadzili eksperci w swoich dziedzinach - 

Panowie  

Pan (Senior Finacial Planner – 

) od 10-ciu lat pracuje w branży porad 

finansowych. Pasjonuje go złożoność świata finansów i 

z entuzjazmem podejmuje się rozwikłania tajników 

świata ekonomii dla rzeczywistego dobra swoich 

klientów. Pan Michał umiejętnie i z wytrwałością 

prowadzi swoich klientów do osiągnięcia ich celów 

finansowych. Co więcej - uważa, że słuchanie - i 

zrozumienie potrzeb klientów jest najważniejszym 

czynnikiem, na którym opiera się umiejętne doradzctwo 

finansowe. Specjalnością Pana Michała jest planowanie 

emerytury oraz budowanie portfela inwestycyjnego.  

Drugim prelegentem był prawnik Pan 

pracujący w firmie prawniczej . 

Firma ta - to zgrany zespół doświadczonych 

specjalistów w dziedzinie prawa i handlu. Głównym założeniem Benefit Legal Lawyers jest wysokiej jakości współpraca z klientem w 

celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzyjających klientowi. W przypadku roszczeń o odszkodowanie firma działa w oparciu o 

zasadę „nie ma wygranej – nie ma opłat”. 

Benefit Legal Lawyers ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: 

Roszczeń o odszkodowania, 

Leasingu handlowego, 

Spraw dotyczących prawa rodzinnego, 

Prawa spadkowego, 

Postępowania cywilnego, 

Roszczeń o zaniedbanie, 

Transakcji biznesowych, 

Windykacji. 

Podsumowując chciałabym raz jeszcze złożyć gorące słowa wdzięczności na ręce inicjatorki tychże spotkań - Pani Vice-Konsul Joanny 

Spłocharskiej oraz obydwu Panów Prelegentów: Pana Michała Brandta i Pana Rafała Rogusza, którzy pro-publico bono poświecili 

swój wolny, weekendowy czas dla dobra polskiej społeczności. Nie sposób nie wymienić tutaj także naszego Gospodarza – czyli 

. Pani Krystyna Cyroń od pierwszego momentu wspierała nasza inicjatywę i dzięki otwartości jej 

wielkiego serca korzystaliśmy nieodpłatnie z Sali Orła Białego. Dziękuję także drogim mamom z naszej szkoły, bez pomocy których 

spotkanie w Cabramatta nie mogłoby dojść do skutku oraz wszystkim obecnym tego dnia słuchaczom.  



W sobotę, 6 kwietnia 2019, w Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur odbył się apel wielkanocny, którego celem było 

zaprezentowanie niezwykle bogatych i pełnych koloru polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. 

Pogoda jak zwykle nam dopisała. Rano – na dzień dobry - powitało nas pięknie uśmiechnięte, jesienne słoneczko.  

Dzień rozpoczęliśmy od zajęć w poszczególnych klasach. Tematem dnia we wszystkich grupach wiekowych była oczywiście 

Wielkanoc. Nauczyciele przynieśli ze sobą mnóstwo rekwizytów takich jak: wielkanocne palmy, piękie zdobione obrusy o tematyce 

wielkanocnej, koszyczki, w których można było znaleźć sól, jajka, chleb, kiełbaskę, baranka z cukru – czyli wszystkie te produkty, 

które w Wielką Sobotę zanosimy do kościoła na święcenie. Wspólnie z dziećmi wkładaliśmy święconkę do koszyczka wyłożonego 

piękną, białą serwetą nazywając po kolei wszystkie produkty. Nie zabrakło także zajęć plastycznych: dzieci robiły koszyczki z 

wcześniej przygotowanego szablonu, dekorowały jajka, które w magiczny sposób zamieniały się w piękne, kolorowe i wesołe pisanki. 

Klasa II i III pod czujnym okiem Pani Małgosi Jagodzińskiej przygotowała dla wszystkich do podziwiania ogromną pisankę z kartonu. 

Spójrzcie i powiedzcie sami – czyż nie jest ona wspaniała?!  

O godzinie 11:30 rozpoczęliśmy oficjalne świętownie wielkanocnego apelu. Z radością przyglądałam się z jednej strony licznie 

zebranym tego dnia rodzicom, dziadkom i przyjaciołom naszej szkoły, a z drugiej czterdziesto osobowej grupie pięknie i świątecznie 

wystrojonych uczniów naszej szkoły. Dzieci wyglądały naprawdę kolorowo, wesoło i wiosennie. Po krótkim powitaniu wszystkich 

przybyłych na naszą uroczystość gości - przyszedł czas na występy dzieci. Rozpoczęliśmy od śpiewu naszej szkolnej piosenki, która 

sama w sobie za każdym razem daje zarówno wkonawcom jak i słuchaczom dużo pozytywnej energii. Następnie uczniowie klasy V i 

VI przedstawiali kolejno polskie wielkanocne tradycje i zwyczaje. Słowami malowali obrazy wielkanocnych palm, koszyczka ze 

święconką, niedzielnego, świątecznego śniadania oraz śmingusa-dyngusa w lany poniedziałek. Te słowne obrazy przeplatane były 

piosenkami. Pierwsza z nich nosiła tytuł „Skacze drogą zając”, a druga „Idą dzieci ze święconym”. Kolejnymi wykonawcami na scenie 

byli uczniowie klasy II i III, którzy do swojego występu wykorzystali gigantyczną pisankę z kartonu, którą sami przygotowali. Głównym 

bohaterem ich występu była oczywiście...pisanka. Następnie zaśpiewaliśmy wspólnie kolejną piosenkę pod wiele mówiącym tutułem 

„Pisanki, pisanki, jajka malowane”. Po klasie II i III na scenie pojawili się uczniowie klasy „0” i I. Mali wykonawcy deklamowali wesoły 

wierszyk pod tytułem „Mówię wam, mówię wam – co ja z tym zającem mam”. Dzieci zachwyciły słuchaczy nie tylko tym, iż pięknie 

nauczyły się swoich tekstów, ale także swoją dziecięcą radością i malującym się na ich małych twarzyczkach uśmiechem. Ostatnim 

punktem programu był taniec wszystkich dzieci w rytm skocznej i wesołej piosenki „Miała baba koguta”. Ach – ileż było przy tym 

radości! Tańczyły nie tylko dzieci, ale także i my nauczyciele wraz z nimi. Był to niezwykle barwny i energetyczny taniec, który dał 

wszystkim nam mnóstwo pozytywnej energii i radości. Pomysłodawczynią tanecznej części występu była nauczycielka naszej 

najstarszej klasy Pani Grażynka Pakulska, której w szczególny sposób chciałabym podziękować nie tylko za to, iż czuwała nad całością 

programu, ale dodatkowo swoimi niezwykle wartościowymi pomysłami niewątpliwie ubogaciła całą uroczystość.  

Nie mogę w tym momencie pominąć bardzo ważnego elementu, którym był pięknie udekorowany stół wielkanocny. Był on niezwykle 

istotną częścią składową i równocześnie tłem do wszystkich występów. Pani Krysia Morawski już po raz trzeci z kolei zgodziła się go 

dla nas przygotować. Przepięknie udekorowany stół wielkanocny był dla dzieci i wszystkich nas zebranych tego dnia lekcją samą w 

sobie: lekcją bogatych polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt wielkanocnych. Jestem głęboko przekonana, że 

wspomnienia i obrazy stołu wielkanocnego zapadną głęboko w pamięć naszych podopiecznych. Po występach przyszła kolej na 

konkursy. Pierwszy z nich polegał na jak najszybszym obraniu i zjedzeniu jajka. Wygrała rutyna i doświadczenie jako, że zwyciężył 

zespół, w skład którego wchodzili: babcia, dziadek i wnuczek. Babcia w super expresowym tempie obrała jajko, a dziadek zjadł je w 

mgnieniu oka. W kolejnym konkursie 3 drużyny na wyścigi nosiły jajko przez całą długość sali jak następuje: najmłodszy uczestnik 

(dziecko) niósł jajko na dużej łyżce stołowej, mama niosła jajko na malutkiej łyżeczce do herbaty, a tata niósł jajko na dużej łyżce 

stołowej którą trzymał w zębach. Uciechy, radości i oklasków było co niemiara, a w nagrodę wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

po czekoladowym jajeczku. 

Ostatnim punktem programu był poczęstunek, który przygotowały dla nas nasze niezastąpione mamy z Komitetu Rodzicielskiego. 

Była oczywiście kawa, herbata i mnóstwo pysznego ciasta. Jestem ogromnie wdzięczna Paniom Dominice Smutek, Agnieszce 

Godden, Agatce Pochanke i Hani Beshai za ich wspaniałą postawę i pomoc. Był to także czas na spotkanie, rozmowę – czas na 

świąteczne życzenia.  

Atmosfera spotkania przepełniona była ciepłem i życzliwością. Dziękuję gorąco naszym drogim sponsorom: Państwu Marysi i 

Markowi Strzemkowskim oraz Państwu Lucynie i Wiesławowi Paździorom za ufundowanie fantów na loterię. Podsumowując 

chciałabym za moim ulubionym poetą - Księdzem Janem Twardowskim życzyć „sobie i wszystkim po kolei radości wielkanocnej,  

która może trwać pomimo cierpienia, radości prawdziwie chrześcijańskiej, która trwa, nawet kiedy nas ogarną - czy małe, czy   

wielkie - tylko ludzkie noce.” 



 



W sobotę 13-go kwietnia 

odbyła się coroczna 

Konferencja dla nauczycieli 

szkół etnicznych w Nowej 

Południowej Walii. Tego 

dnia wraz z piątką 

nauczycieli miałam już po 

raz kolejny przyjemność 

reprezentowania naszej 

szkoły w tym niezwykle 

ważnym dla szkół 

etnicznych wydarzeniu. Od 

lat jestem pod ogromnym 

wrażeniem rozmachu z 

jakim organizowana jest 

Konferencja, której 

głownym celem jest 

podnoszenie kwalifikacji 

nauczycieli języków 

etnicznych. Wraz z ponad 

750 osobami obecnymi 

tego dnia na Konferencji 

miałam okazję do wzięcia 

udziału w szeregu różnych 

prelekcji i warsztatów. 

Wachlarz i poziom 

treningów dostępnych dla 

uczestników każdego roku 

stoi niezmiennie na bardzo 

wysokim poziomie.   

Gratulujemy serdecznie 

całemu Komitetowi 

Organizacyjnemu 

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 

tego oraz wielu innych wydarzeń mających na celu wspieranie szkół etnicznych w Nowej Południowej Walii. W imieniu 

Pań obecnych na Konferencji oraz całej społeczności Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur serdecznie dziękujemy 

Komitetowi Organizacyjnemu za możliwość bycia częścią tego wydarzenia i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości!  

 



Zespół Pieśni i Tańca  

Z A P R A S Z A 

Wicej informacji pod              

numerem telefonu: 

Teresa:  0414 605 110  

 

Pani Hania Beshai 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.” 


