
Greetings from the [Name] Family! 

Jestem pewna, iż iniejednokrotnie i wy - Drodzy Rodzice i my nauczyciele zadajemy sobie 
pytanie „Jak zmobilizować ucznia do nauki?” U progu kolejnego kwartału  bieżącego roku 
szkolnego chciałabym zwrócić waszą uwagę na to, jak ważna w procesie nauczania jest   
motywacja i przedstawić jej kluczowe elementy. 

Po pierwsze traktujemy naukę poważnie. Dobrze jest wychodzić z założenia, że szkoła jest   
dla ucznia tym samym, czym praca dla dorosłych. Należy dziecku pokazać że szkoła to ważna 
sprawa. Dlatego dobrze jest mówić i powtarzać, że należy być punktualnym i pracowitym 
oraz, że szkoła i nauka to ważne elementy rodzinnego życia. Jeżeli już traktujemy naukę   
poważnie to wspierajmy proces nauczania przez: 

 zdrowe odżywianie (dieta dla mózgu), 

 pilnowanie godzin snu, 

 aktywny wypoczynek, 

 akceptację i możliwość wyrażania swoich emocji (także niezadowolenia), 

 rozumienie potrzeby wsparcia. 

Po drugie należy dbać o spokój i rutynę. Nie ulega dyskusji, że raczej wszyscy jesteśmy zabiegani. Dokładnie tak samo funkcjonują 
nasze dzieci, które po powrocie do domu muszą odrobić pracę domową, choć są już wykończone pierwszą częścią dnia. W tym 
miejscu zauważyć należy, że uczniowie szkół sobotnich – włączając w to dzieci z naszej  szkoły - uczą się – czyli innymi słowy 
„pracują” sześć dni w tygodniu. Niedawno zastanawiłam sie nad tym tematem myśląc o moich własnych dzieciach, które przez 
wszystkie ich szkolne lata uczęszczały do szkoły 6 dni w tygodniu. Zdecydowanie zbyt rzadko zdajemy się doceniać jak wielki to 
wysiłek – tym bardziej, że dla większosci z nas tydzień w szkole kończył się na piątku. Szczerze i z całego serca pogratulować należy  
i naszym dzieciom i ich rodzicom za wysiłek wkładany w to, aby w każdą sobotę kiedy ich koledzy smacznie sobie śpią pojawić się 
rano w szkole.  Wracając do tematu pracy domowej - dobrym motywatorem jest ustalenie jednej godziny odrabiania lekcji. Wtedy 
domownicy wiedzą, że obowiązuje cisza, że to jest czas na naukę. Oczywiście w wielu domach są dzieci w różnym wieku i nie zawsze 
każdy ma zadanie do odrobienia. Jednak rutyna, w której rodzeństwo koncentruje się na odrabianiu pracy domowej o tej samej 
porze, bardzo się przydaje. Młodsze pociechy mogą w tym czasie (jeśli szybciej skończą lub nie mają lekcji) bawić się bez  tele-
wizora, tabletów czy głośnej muzyki, ze względu na potrzebę skupienia starszych dzieci. Nie chodzi tylko o to, że dźwięki z innych 
urządzeń mogą rozpraszać ucznia, ale głównie o to, że dziecku, które musi siedzieć nad książkami podczas, gdy rodzeństwo bawi się 
w najlepsze, jest po prostu przykro. 

Mądrość nie bierze się z przypadku - od wytrwałości zależy najwięcej. To jedna z najbardziej motywujących (w długiej perspektywie) 
informacji dla dziecka. Niby oczywista z punktu widzenia dorosłego, a jednak trochę jakby zapomniana. W tej codziennej gonitwie 
związanej ze szkołą i innymi obowiązkami jakoś zapominamy informować dzieci, że do sukcesu dochodzi się dzięki wytrwałości, 
uporowi i ciężkiej pracy, a nie dlatego, że ktoś machnął czarodziejską różdżką. Zdobywanie wiedzy to czasem męczące działanie, 
ale może też być prawdziwą przyjemnością. W temacie motywowania dzieci do nauki nie ma lepszego sposobu niż zaciekawienie             
i różnorodność, a wdrażanie tych elementów w proces nauczania jest obowiązkiem nas nauczycieli w czasie zajęć w klasach. Wy 
natomiast – Drodzy Rodzice - możecie to robić całą rodziną: wycieczki, rozmowy, gry edukacyjne, wspólne wyzwania sportowe. 
Wtedy też dziecko ma zupełnie inne nastawienie do nowych wyzwań także i w szkole.  

Podsumowując – chciałabym życzyć nam wszystkim udanego i owocnego kwartału opartego na poważnym traktowaniu nauki 
poprzez wdrażanie dzieciom rutyny i wytrwałości, te z kolei odzwierciedlać się będą kolejnymi sukcesami w nauce.  
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WAŻNE DATY W  

TRZECIM KWARTALE 
 27/7  Pierwsza sobota            

      III kwartału 

 31/8  Apel z okazji Dnia              
Taty i Dziadka 

 1/9  80 rocznica wybuchu              
II  Wojny Światowej 

 14/9 Wycieczka szkolna 

 21/9  Ostatnia sobota              
      III kwartału 
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  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 

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 i drugim  kwartale. W razie       
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt     
ze mną bądź z nauczycielem dziecka.  

 

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 uległby zmianie natychmiast zostanie wysłany  

do Państwa email z informacją jakiego typu produktów nie 

wolno przynosić do szkoły.  

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 



Tradycyjnie zachęcamy do 

zakupu świeżego chleba, 

pączków i drożdżówek. 

Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom  

za pomoc w sprzedaży tych 

smakołyków.  

W sobotę 31 sierpnia świętować będziemy  w naszej szkole 

Dzień Taty i Dziadka. Serdecznie i gorąco zapraszamy nasze 

ukochanych tatusiów i dziadków 

na występ w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły, który odbędzie się 

31/8 o godzinie 11:30 w sali 

lekcyjnej,  w której odbywają się 

zajęcia klasy V i VI. Zwracamy się 

z gorącą prośbą o upieczenie 

ciast, które osłodzą naszą 

uroczystość : )  

Skład 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                     Hanna Beshai 

 Sekretarz                      Ewelina Cini 
 Członek    Anna Nowicka 

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.  

W sobotę 4/5/2019 w czasie Akademii z okazji rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Polskim Klubie w Ashfield, 

uczennica naszej szkoły Anya Bieńkowska (kl VI) otrzymała 

nagrodę imienia Harcmistrza Szupryczyńskiego. Nagroda ta 

wręczana jest dzieciom i młodzieży polonijnej, która dumnie 

afirmuje swoje polskie korzenie porzez sumienną naukę języka 

polskiego oraz udział w różnego rodzaju uroczystościach i 

akademiach promujących Polskę i Polskość na ziemi 

australijskiej.  

Gratulujemy Anyi oraz dumnym z jej osiągnięć Rodzicom i 

Dziadkom! Aniu – jesteś także prawdziwą dumną i radością 

naszej szkoły! Życzymy Ci samych sukcesów w kolejnych latach 

nauki języka polskiego!    

W czwartek 2 maja bieżącego 

roku w Mosman Art Gallery 

odbyły się oficjalne 

uroczystości upamiętniające 

228 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja. 

Organizatorem tej przepięknej  

i podniosłej Akademii był 

Konsulat Generalny RP w 

Sydney z Panią Konsul Ireną 

Juszczyk oraz Pania Vice-Konsul 

Joanną Spłocharską na czele.  

W nastrój i ducha wieczoru 

pięknie wprowadziła nas Pani Marta Kieć-Gubała, która w swoim 

przemówieniu podkreśliła doniosłość tego wydarzenia w historii 

naszego narodu.   

Na uroczystość Kontytucji 3 Maja zostało zaproszonych wielu 

znakomitych gości. Wsród nich znależli się: Minister Sportu, 

Wielokulturowości, Seniorów i Weteranów - Pan John Sidoti;  

Pan Marek Banasiak, członek Parlamentu NPW; Konsulowie 

Generalni oraz przedstawiciele korpusu konsularnego w Sydney. 

W imieniu Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur serdecznie 

dziękujemy za zaproszenie i możliwość stania się częścią tej 

przepięknej, patriotycznej uroczystości. 



W sobotę 15 czerwca z miłą wizytą w naszej szkole 

pojawiło się grono bardzo interesujących gości – na czele  

z Panem Andrzejem Stalończykiem – pełniącym funkcję 

Szefa Rady Duszpasterskiej w parafii Minto. Pan Andrzej 

przywiózł ze sobą Ojca Krzysztofa Stachowiaka – 

Misjonarza ze Zgromadzenia Świętej Rodziny pracującego 

na Papua New Guinea. O godzinie 12:00 Ojciec Krzysztof 

spotkał się z uczniami naszej szkoły. Ojciec Krzysztof, 

który jest osobą charyzmatyczną, a jednocześnie pełną 

humoru i prostoty, w sposób niezwykle obrazowy,  a 

zarazem ciepły i przystępny opowiadał naszym 

podopiecznym o swojej pracy wśród lokalnej ludności. 

Zarówno dzieci jak i my dorośli z ogromną uwagą 

wsłuchiwaliśmy się w słowa opisujące realia pracy 

Misjonarza. Trudno jest uwierzyć, że standardy życia w 

kraju, który geograficznie leży tak blisko Australii różnią 

się diametralnie od standardów życia na naszym 

kontynencie. Była to dla nas wszystkich wspaniała lekcja 

polegająca na tym, aby nauczyć się doceniania tego co na 

co dzień niezauważalne.... Jesteśmy ogromnie wdzięczni, 

iż pomimo natłoku zajęć znalazł Ojciec czas, aby spotkać 

się  z uczniami naszej szkoły.  

W sobotę 11 Maja 2019 świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Mamy i Babci. Była 

to bardzo radosna uroczystość przeżywana w miłej, rodzinnej 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 naszej najstarszej klasy dedykowali Mamusiom własne 

przemyślenia i słowa wdzięczności za matczyny trud, troskę, poświęcenie i miłość. Uczniowie z młodszych klas prezentowali wiersze 

dedykowane Mamom i Babciom. Wspólny śpiew piosenek dla Mam połączył nas wszystkich bo przecież każdy ma mamę. Atmosfera 

była naprawdę fantastyczna! Kątem oka zauważyłam, że w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Uczniowie wszystkich klas 

przygotowali dla Mam niezwykle smaczny prezent. Były to wesołe, kolorowe i równocześnie super zdrowe kanapki i owocowe kwiaty 

które smakowały nie tylko Mamom i Babciom, ale także wszystkim innym przybyłym na naszą uroczystość gościom.  
  



W sobotę 29 czerwca w budynkach naszej szkoły odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Bakalarzem –  polskim 

psychologiem, psychoterapeutą i trenerem. W czasie spotkania Pan Krzysztof w sposób niezwykle profesjonalny 

odpowiedział na trzy ważne pytania: 

 Czy stres może być dla nas korzystny? 

 Czy można się go pozbyć, czy może lepiej nauczyć się sobie z nim radzić? 

 Co zrobić kiedy dotychczasowe sposoby na stres nie sprawdzają się, a my czujemy się coraz gorzej? 

Pomimo tego, iż spotkanie trwało ponad dwie i pół godziny wszystkie osoby, które brały w nim udział zgodnym chórem 

stwierdziły, że czas minął im jak z bicza strzelił. Komentarze, jakie słyszałam to: „szkoda, że nie powiedziałam mojej 

siostrze”, „żałuję, że nie zabrałam ze sobą córki”, „tyle interesujących rzeczy się dowiedziałem”, „świetny wykład”, 

„fantastyczny pomysł”, „czy będą kolejne spotkania?” i tym podobne...  

Spotkanie to bez wątpienia ubogaciło osoby, które wzięły w nim udział. Mamy nadzieję na kontynuację tego typu 

warsztatów w przyszłości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Krzysztofowi, za przygotowanie i przeprowadzenie tego 

niezwykle cennego i przydatnego w codziennym życiu tematu.  

Krzysztof Bakalarz, tytuł magistra psychologii uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Polsce,                             

a międzynarodowe doświadczenie jako trener i mówca zdobywał w wielu krajach, pracując zarówno z osobami 

indywidualnymi jak i firmami oraz organizacjami. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 0451 220 869, bądź na stronie: www.polski-psycholog.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 27 lipca oprócz Bondi Junction Pan Krzysztof Bakałarz będzie również przyjmował klientów                        
w Campbelltown. 

Spotkania w Campbelltown bedą się odbywały w soboty od godziny 8.30 am do 1.30 pm. 

Wszystkich zainteresowanych poradnictwem, psychoterapią lub coachingiem prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy. Pan Krzysztof chętnie odpowie na wasze pytania i wątpliwości.  

 

http://www.polski-psycholog.com


W sobotę 25 maja 2019 r. w Klubie Polskim w Bankstown odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Polonii. 

Projekt uroczystości, nad którą honorowy patronat objeła Federacja Polskich Organizacji w NPW, został w całości sfinansowany        

w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą w 2019 r. przy współudziale Fundacji „Wolnośc i 

Demokracja”. 

Prowadzenie Akademii powierzono Panu Michałowi Maciochowi, który w sposób niezwykle profesjonalny, a zarazem ciepły i 

rodzinny wprowadził zebranych gości w tematykę wieczoru, po czym przedstawiał kolejnych wykonawców prezentujących się na 

scenie.  

Głównym punktem Akademii z okazji Dnia Polonii w Bankstown był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Tego dnia mogliśmy 

podziwiać wszystkie trzy grupy tancerzy prezentujących się na scenie. Ach - jakąż radością i dumą napawało nasze serca podziwianie  

i oglądanie przekroju polskich tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”?! Poczuliśmy się jak jedna, wielka, 

polska rodzina.  

W pierwszej części najstarsza grupa Zespołu zatańczyła dwa tańce. Pierwszym z nich był „Żywiec Mieszczański, a drugim „Sztajerek”. 

Mogliśmy także podziwiać średnią grupę Zespołu wdzięcznie tańczącą „Krakowiaka”.  

„Krakowiaczkiem” rozpoczęła się także druga część Akademii w Bankstown – tym razem wykonawcami byli chłopcy i dziewczynki       

z najmłodszej grupy Zespołu „Kujawy”. Uroku tańczących maluchów nie da się z niczym porównać – wszyscy podziwiali ich słodki 

występ, który niejako samoczynnie wywoływał uśmiech na twarzach zebranych gości.  

 



Akademię uświetniły także występy zaproszonych tego 

dnia solistów. Publiczność podziwiała i zachwycała się 

pięknym występem młodej osoby – Pani Pauliny 

Paździor grającej na skrzypcach Poloneza Ogińskiego.     

Z rozrzewnieniem wsłuchiwaliliśmy się również w treść 

piosenek dla mamy w wykonaniu Pana Michała 

Maciocha. 

Zarówno występ Pani Pauliny jak i Pana Michała stał się 

powodem wielu artystycznych wrażeń i przeżyć dla 

zebranej tego dnia w Bankstown publiczności. 

W pierwszej części Akademii uczniowie Polskiej Szkoły 

Sobotniej w Macarthur zaprezentowali program 

patriotyczny pod tytułem „Piękna nasza Polska cała”. 

Pomimo tego, iż dzieciaki miały niewiele czasu na 

przygotowanie się do występu wykonały naprawdę fantastyczną robotę prezentując wiersze i piosenki  o tematyce patriotycznej. 

Gwoździem programu był wiersz pt: „Piękna nasza Polska cała”, który opisywał kłótnię gołębi o to, która część naszego ukochanego 

kraju jest najpiękniejsza. Na koniec wszystkie ptaki doszły do zgodnego wniosku, że cały nasz kraj i każda jego część bez wyjątku, ma 

swój urok i dla nas Polaków jest i pozostanie najbliższy sercu i najpiękniejszy.  

W drugiej części uczniowie nasi zaprezentowali program pod wiele mówiącym tytułem „Dla Ciebie Mamusiu”. Dzień Polonii w 

Bankstown zbiegł się niemalże z Dniem Matki, który w Polsce wypada 26 maja. Ta część występu naszych kochanych uczniów i 

uczennic polegała na odczytaniu własnych komentarzy, w których dzieci opisywały swoje mamusie i wyrażały wdzięczność za 

matczyny trud, troskę i miłość - miłość która jest jak żadna inna – miłość najpiękniejsza... 

Ogromnie dziękuję wam kochane dzieci za to, że tak wspaniale zaprezentowałyście naszą szkołę na Dniu Polonii w Bankstown.           

Z prawdziwą dumą i radością spoglądałam na rząd pięknie wystrojonych w szkolne koszuki chłopców i dziewczynek, którzy w języku 

swoich rodziców i dziadków 

oraz z uśmiechem na ich 

dziecięcych twarzyczkach 

deklamowali wiersze            

i śpiewali polskie piosenki. 

Dziękuję także naszym 

nauczycielom za 

przygotowanie programu 

oraz drogim rodzicom, 

którzy ćwiczyli z dziećmi w 

domach wiersze i piosenki 

oraz poświęcili swój czas, 

aby przyjechać tego dnia  

do Bankstown.  

Serdecznie dziękujemy 

zarządowi Klubu Polskiego 

w Bankstown za 

nieodpłatną gościnę i wsparcie. Słowa wdzięczności składamy także na ręce Państwa Lucyny i Wiesława Paździorów za 

zasponsorowanie posiłku dla naszych młodych wykonawców, którzy ze smakiem zajadali się pysznymi parówkami zbierając siły do 

kolejnych występów.  

Na koniec pozwolę sobie złożyć gorące słowa podziękowania, wdzięczności i uznania Pani Jolancie Żurawski, która zajęła się 

koordynacją całości projektu Akademii z okazji Dnia Polonii w Polskim Klubie w Bankstown. Dziękujemy Państwu Wiesi i Markowi 

Wojnicz – dyrektorom artystycznym Zespołu „Kujawy”. Dziękujemy nauczycielom Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur oraz 

rodzicom za przygotowanie dzieci. Dziękujemy młodym solistom: Pani Paulinie Paździor i Panu Michałowi Macioch. Dzięki pracy i 

poświęceniu tak wspaniałych ludzi - Polska i Polskość trwać będzie w naszych dzieciach. Wierzę mocno w to, iż w przyszlości to one 

właśnie przekazywać będą język, tradycję i kulturę kraju ich pochodzenia kolejnym pokoleniom Polonii w Australii.   



„Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  

1 czerwca to zdecydowanie najpiękniejszy i najradośniejszy dzień w roku – dzień, w którym w sposób szczególny 

uzmysławiamy sobie jaką ogromną radością i nadzieją dla świata są dzieci, bo czy można wyobrazić sobie świat bez dzieci? 

Jaki byłby to świat? Ja zdecydowanie nie chciałabym w takim świecie żyć. Cieszy mnie to, iż wychowałam się i dorastałam 

w kraju, w którym każdego roku świętowaliśmy bycie dzieckiem. Jest to bardzo wyjątkowy dzień, w którym my dorośli 

spoglądając na nasze własne dzieci staramy się odkryć dziecko w sobie i oby takich dni w roku było jak najwięcej. 

W sobotę 1 czerwca wspólnie z dziećmi będącymi członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” świętowaliśmy w naszej 

szkole „Dzień Dziecka”. Zamiast tradycyjnych zajęć lekcyjnych uczniowie mieli tego dnia okazję do wzięcia udziału w grach 

i zabawach sportowo-tanecznych pod czujnym okiem Pana Michała Maciocha. Od godziny 9:30 rano do godziny 11:00 na 

szkolnym podwórku pełno było dziecięcej wrzawy, śmiechu i okrzyków radości, a wszystko to przeplatane wesołą muzyką. 

Pan Michał swoje zajęcia rozpoczął od muzycznej rozgrzewki. Było nią aktywne rozciąganie, naciąganie, podskoki, skłony 

czyli wszytkie te czynności, które ze swojej natury określają bycie dzieckiem. Dzieci bowiem bardzo często są 

niezmordowane w swojej potrzebie ruchu i aktywności fizycznej. Po rozgrzewce przyszła kolej na zawody sportowe. 

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które na wyścigi rzucały piłką do celu, biegały z piłką w tę i spowrotem, 

przekładały sobie piłkę nad głową i pomiędzy nogami i wykonywały jeszcze wiele innych zabawnych i wesołych, 

sportowych czynności. Było naprawdę radośnie, zdrowo i hałaśliwie – tak właśnie jak powinno być w czasie trwania 

imprezy takiej jak „Dzień Dziecka”.  

O godzinie 11:00 pojawił się (oczywiście znikąd) najprawdziwszy Czarodziej i swoimi sztuczkami zabawiał nie tylko naszych 

milusińskich, ale także co poniektórych rodziców oraz nauczycieli, którzy nie potrafili odmówić sobie przyjemności 

spotkania z tym tajemniczym gościem. Paul - Czarodziej absolutnie oczarował, albo raczej powinnam użyć słowa 

„zaczarował” wszystkich oglądających jego niesamowity, czarodziejski występ. Z jakąż radością spoglądałam na 

roześmiane i szczęśliwe twarzyczki naszych dzieci?!  To była radość i szczęście w najczystszej postaci... Momenty takie jak 

ten nadają życiu sens. Po zakończonym pokazie zarówno dzieci jak i dorośli podziękowali Czarodziejowi za jego występ 

gromkimi brawami, a ja pozwoliłam sobie zauważyć, że praca którą wykonuje jest jednym z najradośniejszych zajęć jakie 

można sobie wyobrazić – ponieważ towarzyszy jej ciągły śmiech i radość dzieci. 

Po tym kulminacyjnym punkcie dnia przyszła kolej na zasłużony posiłek przygotowany przez naszych wspaniałych 

rodziców. Zaraz, zaraz... omal zapomniałam nadmienić, iż na koniec dnia dzieciaki nie odeszły do domów z pustymi 

rękami. Każde z nich zostało obdarowane upominkiem przygotowanym przez naszą wspamiałą mamę – Panią Dominikę 

Smutek – Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego. Ach – ileż radości było z otwierania paczek! 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich tych, którzy wspierali mnie w pracy nad organizacją tego wydarzenia. Pokuszę się 

jednak o wymienienie i uhonorowanie kilku osób. Chciałabym bardzo serdecznie podziekować Pani Konsul Generalnej 

Irenie Juszczyk oraz pani Vice-Konsul Joannie Spłocharskiej za pomoc wyrażającą się poprzez „współfinansowanie 

projektu „Dnia Dziecka” w naszej szkole w ramach  funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu Lucynce i Wiesławowi Paździorom, których hojne serca otworzyły się dla nas 

już po raz kolejny. Dziękuję Wam przeogromnie w imieniu swoim i całej szkoły za przepyszne parówki, którymi 

nakarmiliście nasze dzieci, rodziców i nas nauczycieli. Parówek wystarczyło akurat co do jednej. Nic nie zostało ale i 

nikomu nie zabrakło. Żałuję że nie mogliście zobaczyć z jakim smakiem i apetytem dzieciaki zajadały się Waszymi 

parówkami. Raz jeszcze z serca DZIĘKUJEMY!  

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 skorzystały ze wszystkich atrakcji tego wyjątkowego święta. 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.” 

 



 



 



Zespół Pieśni i Tańca Syrenka 

Z A P R A S Z A 

Więcej 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.” 


