
Greetings from the [Name] Family! 

Trudno uwierzyć, że już w najbliższą sobotę rozpoczniemy czwarty—ostatni 
kwartał bieżącego roku, a wydawać by się mogło, iż dopiero wczoraj odbyła się                
inauguracja trzeciego już z kolei roku szkolnego dla uczniów Polskiej Szkoły    
Sobotniej w Macarthur. Kiedy spoglądam na moje własne dzieci oraz uczniów 
naszej szkoły, wtedy dopiero zauważam szybko mijający czas. Dostrzegam  
zmiany, które  w nich zachodzą—widzę jak z każdym kolejnym mijającym rokiem 
wzrastają nie tylko w centymetrach, ale co ważniejsze—wzbogacają swoją 
wiedzę, poznają swoje korzenie i ubogacają osobowość, podążając nieustannie  
ku dorosłości. To na nas nauczycielach i na Was Kochani Rodzice spoczywa        
odpowiedzialność oraz ogromny przywilej kształtowania dusz i umysłów tych 
młodych ludzi oraz uwrażliwiania ich na ideały polskiej tradycji narodowej.              
I to właśnie - wraz z nauką języka polskiego są podstawowe założenia istnienia 
naszej szkoły. Miniony kwartał obfitował w patriotyczne wydarzenia  kształtujące 
umysły, otwierające serca oraz rozwijające w uczniach naszej szkoły to, co w     
ogromnym skrócie nazywamy “Miłością do Ojczyzny”.W dużej mierze przyczyniły 
się do tego obchody upamiętniające . Jestem niezmiernie dumna z tego,    
iż wspólnymi siłami udało nam się stworzyć coś tak pięknego i wzruszającego. Jestem głęboko przekonana, że program 
słowno-muzyczny  oraz uczucia z nim związane zapadną na trwałe w serca i umysły 
nas wszystkich, a przede wszystkich naszych drogich uczniów. Życzę sobie i Wam sukcesów w kolejnym—ostatnim już 
kwartale bieżącego roku i z niecierpliwością czekam na spotkanie z Wami w szkole w najbliższą sobotę.   
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WAŻNE DATY W  

CZWARTYM KWARTALE 
 19/10  Pierwsza sobota IV 

kwartału 

 19/10  Narodowe Czytanie     
w naszej szkole 

 26/10  Spotkanie z  Panem 
Michałem Brandtem 

 8/12 Polski Festiwal w Klubie 
Sportowym „Polonia” w 
Plumpton 

 7/12  Zakończenie roku                 
szkolnego 

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

   Shuttleworth Ave, Raby NSW 2566                       www.macarthurpolsatschool.org.au                 0405113783 (ENG) 

Zapowiada się 

kolejne upalne 

lato. Zwracam 

się z prośbą do 

wszystkich 

rodziców, aby upewnili się, że ich dziecko w każdą 

sobotę ma ze sobą i 

nałożony .  

 

Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 

dwoje uczniów z 

 W pierwszym 

wypadku jest to alergia na 

 W drugim to alergia 

średniego stopnia na produkty 

zawierające . Prosimy, aby nie przynosić 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.  



  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 Pana Maćka (Mark) Pochanke. 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, drugim i trzecim kwartale.   
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o 
kontakt ze mną bądź z nauczycielem dziecka.  

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 

Skład na rok , 
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 

Tradycyjnie zachęcamy do zakupu 

świeżego chleba, pączków i 

drożdżówek. Równocześnie 

dziękuję naszym kochanym 

mamom  za pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  



W poniedziałek, 9 września—uczennica naszej szkoły – Gabriella 

Helwani z klasy VI, otrzymała nagrodę Ministra Edukacji, za 

bardzo dobre wyniki w nauce języka polskiego. Serdecznie i 

gorąco gratulujemy Gabrysi, jej dumnym z osiągnięć córki 

rodzicom, nauczycielom, którzy mieli przyjemność ją uczyć oraz 

całej naszej szkolnej społeczności. Gabrysia rozpoczęła naukę w 

polskiej szkole w wieku sześciu lat. Pamiętam doskonale tą 

śliczną, drobniutką dziewczynkę z długimi, czarnymi, splecionymi 

w warkocz włosami – to właśnie w mojej klasie Gabrysia 

rozpoczęła przygodę z nauką języka polskiego. Dziś mija prawie   

7 lat od tamtego momentu. Gabrysia wyrasta na piękną, mądrą, 

ambitną, nie obawiającą się wyzwań dziewczynkę. Jestem 

pewna, że z takim nastawieniem do nauki i pracy jakie 

reprezentuje Gabrysia, czeka ją jeszcze niejeden sukces w 

przyszłości, czego jej z całego serca wszyscy życzymy. Raz jeszcze gratulacje dla Gabrysi i jej rodziców. Wasz sukces jest wspaniałym 

przykładem do naśladowania dla wielu innych rodzin, gdzie tylko jedno z rodziców mówi po polsku. Gabrysia mówi płynnie w obu 

językach co niewątpliwie jest Waszą - kochani zasługą. 

Gabrysiu – jesteś wspaniałą wizytówką naszej szkoły i wszyscy bardzo cieszymy się z Twojego jak najbardziej zasłużonego sukcesu! 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla polonijnego szkolnictwa w Australii jest coroczna Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka 

polskiego, która odbyła się w sobotę 14/9/19 w budynku Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney. Program Konferencji był 

niezwykle ciekawy i z pewnością każda z osób obecnych tego dnia w Konsulacie wyniosla bardzo wiele ze wszystkich warsztatów,    

w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Głównymi prelegentami byli: Pani Liliana Sosnowska (ORPEG – Ośrodek Rozwoju 

Polskiej Edukacji za Granicą); Pani Magdalena Dębowska 

(ODN/SWP – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli / 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), oraz Pan Profesor 

Marek Wierzbicki (KUL – Katolicki Universytet Lubelski). 

Polską Szkołę Sobotnią w Macarthur reprezentowała tego 

dnia trójka nauczycieli: Pani Małgosia Jagodzińska, Pani 

Gosia Łyżczarz-Helwani i Pani Bernadeta Kawa. Jesteśmy 

ogromnie wdzięczni wszystkim organizatorom z Panią 

Gosią Vellą i Elą Cesarski na czele oraz naszym Drogim 

Gospodarzom - Paniom Konsul Monice Kończyk, Irenie 

Juszczyk i Joannie Spłocharskiej za umożliwienie nam 

wzięcia udziału w tym niezwykle owocnym spotkaniu. 

Warsztaty prowadzone przez Panie Lilianę Sosnowską i 

Magdalenę Dębowską były absolutnie rewelacyjne! 

Prezenterzy zademonstowali wiele praktycznych gier i 

zabaw rozwijających umiejętności językowe, które z całą 

pewnością wyorzystamy w czasie zajęć z uczniami w 

klasach. Raz jeszcze dziękujemy organizatorom tego 

wydarzenia!   



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

Drodzy Michale, Celinko i Wy Kochani uczniowie naszej szkoły ! 

Dziękujemy Wam za przepiękny występ. Trudno jest znaleźć słowa opisujące to wydarzenie – dzięki Wam mieliśmy 

możliwość przeżycia czegoś naprawdę wyjątkowego! Łzy wzruszenia, spywające z oczu tych, którzy mieli okazję i 

przywilej bycia częścią tego spektaklu niech będą świadectwem jak bardzo zapadły w serca widzów sceny przez Was 

przywołane. Wspaniały występ! Głębia przeżyć! Moc wzruszeń!  

Gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania przepięknego artykułu autorstwa Pani Marianny Łacek OAM. Pani 

Marianna w cudowny sposób uchwyciła wyjątkową atmosferę tego występu. Artykuł ten znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej  i  gdzie można znaleźć także relację filmową z tego 

wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pulspolonii.com/
https://www.bumerangmedia.com/2019/09/szkolny-spektakl-rocznicowy-czas-miosci.htmlC:/Users/BKawa.000/Documents/Adobe
https://www.youtube.com/watch?v=QbujK3Zsk0k


Sfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania 

opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. 

Nasza szkolna wycieczka, która odbyła się w ostatnią sobotę trzeciego kwartału była naprawdę wspaniała! 

Dziękuję przede wszystkim Panu Bogu za cudowną pogodę. 

Dziękuję naszej kochanej Dominice za rezerwację biletów na zwiedzanie Old Government House (gorąco polecam zwiedzenie tego 

miejsca wszystkim tym, którzy z różnych względów nie mogli w sobotę do nas dołączyć) oraz za rezerwację zadaszenia, którego 

lokalizacja okazała się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę! 

Plac zabaw który był zaraz obok był naprawdę fantastyczny. Dzieciaki miały tam kapitalną zabawę!!! 

Myślę, że to jak znakomicie wyposażony był ten plac zabaw zaskoczyło nawet nas samych! 

Dziękuję Pani Basi Białas i jej mężowi oraz naszej Hanusi za to, że nas wszystkich do syta nakarmili :)     

Na sukces tego dnia złożyły się nie tylko piękna pogoda i znakomite umiejętności organizacyjne naszej kochanej Dominiki, ale     

także,  a może przede wszystkim to, że mogliśmy razem i dzieci i my dorośli spędzić czas na rozmowie i zabawie. Dodatkowo - 

zwiedzenie Old Government House pozwoliło nam dowiedzieć się wielu nowych, interesujących szczegółów na temat historii   

białego osadnictwa w Australii. Dziękuje wam wszystkim Kochani za wasze wsparcie i obecność :)   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



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 ,  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:  

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/



