
Greetings from the [Name] Family! 

Już za pare dni rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze 
odpoczęli w czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy, która nas czeka.                     
Po wakacyjnej przerwie serdecznie witam wszystkich, a najcieplej najmłodszych 
którzy po raz pierwszy staną się częścią  Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur.     
Witam gorąco nowych uczniów i ich rodziny. Jestem głęboko przekonana, że szybko 
poczujecie się tutaj dobrze i bezpiecznie, a wasi nowi koledzy otoczą was przyjaźnią    
i opieką. Z radością oczekuję momentu, kiedy po raz kolejny w sobotni poranek 
usłyszę wesoły gwar uczniów naszej szkoły. Wracając do klas, będziecie wspominali 
minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. Niech nasza szkoła stanie 
się dla Was miejscem wspaniałej przygody z językiem polskim oraz z historią, geo-
grafią i kulturą kraju, z którego pochodzą wasi rodzice i dziadkowie. Bądźcie gotowi    
i otwarci na kolejną, fascynującą wycieczkę w nieznane. Wszystkim uczniom naszej 
szkoły życzę, aby sobotnie poranki roku szkonego 2020, były radosne, ale i pracowite.      
Systematyczność i cieżka praca doprawadzą was do sukcesu. Pamiętajcie także, że prawdziwym  „bogactwem człowieka 
są uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej. Nauczycielom życzę, by był to  
rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały wam dużo    
zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi 
wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu. Drodzy Rodzice - bez waszego udziału nasze 
wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. W naszej szkole rola rodziców jest ogromna, a wasza pomoc niezbędna.    
Dlatego życzymy wam pociechy i dumy z waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania ukierunkowane 
na przekazywanie naszym dzieciom języka polskiego, polskiej tradycji i kultury przyniosą oczekiwane efekty.              

Kochani! Zadbajmy o to, aby na koniec roku wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!  
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WAŻNE DATY W  

PIERWSZYM KWARTALE 
 08/02  Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

 22/02  Zebranie wszystkich 
Rodziców—wybory do 
Komitetu Rodzicielskiego 

 04/04 Apel z okazji Świąt 
Wielkanocnych 

 04/04  Ostatnia sobota 
pierwszego kwartału 

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

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

Trwa 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 zgłoszonego 

jednego ucznia z 

 Jest to alergia na 

 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 A               Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Mobile: 0416934688                                            

Grupa Przedszkolna B                   Email: ewelina_84@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 przyjemnością i prawdziwą 
radością chciałabym        
poinformować Wszystkich 
Panśtwa, iż na początku    
lutego ubiegłego roku szkoła 
nasza  została zarejestrowana 
jako placówka oferująca        
Program 

Dzięki temu każdy rodzic bądź opiekun może ubiegać 

się o Voucher w wysokości $100 na dziecko będące uczniem 
naszej szkoły. 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 

W sobotę 22 lutego 2020 o godz. 9.15 rano odbędzie 

się zebranie wszystkich rodziców, w czasie którego 

przeprowadzone zostaną 

W czasie zebrania 

przedstawione zostanie szczegółowe rozliczenie 

finansowe za rok 2019. Liczymy bardzo na Waszą 

obecność, energię i pomysły na to, co moglibyśmy 

wspólnie robić lepiej dla wspólnego dobra naszych 

dzieci i całej szkoły!  

Tradycyjnie zachęcamy do 

zakupu świeżego chleba, 

pączków i drożdżówek. 

Równocześnie dziękuję 

naszym kochanym mamom  

za pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  



Z uwagi na to, iż Grupa Przedszkolna w naszej szkole z roku na 
rok tak pięknie nam się rozrasta, po konsultacji z pozostałymi 
nauczycielami podjęlismy decyzję o podziale Przedszkolaków na 
Grupę A i Grupę B. W związku z tym witamy w naszym Gronie 
Pedagogicznym nową nauczycielkę. Jest nią Pani Ewelina Cini. 
Pani Ewelina, która w bieżącym roku kończy studia nauczycielskie 
w Australii już w minionym roku szkolnym z dużym powodzeniem  
pomagała w Grupie Przedszkolnej. Jestem pewna, iż decyzja o 
podziale Przedszkolaków jest ze wszech miar słuszna i przyniesie 
wiele wymiernych korzyści naszym dzieciom. Podział wszystkich 
pozostałych klas zostanie utrzymany w dotychczasowym 
porządku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o 

kontakt z Dyrektorem szkoły. 

Otrzymaliśmy propozycję zorganizowania kolejnej 
zbiórki funduszy na szkołę. Jako, że jesteśmy młodą 
placówką korzystamy z każdej nadarzającej się okazji 
na to, aby pozyskać dla szkoły środki finnansowe tak 

niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. 

Data: Niedziela 22/03/2020                                   
Godzina: 9:00—4:00                                              

Miejsce: Bunnings @ Gregory Hills 

Wspólnie razem możemy wiele. Zwracam się z        
ogromną prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia. Każda, najmniejsza nawet pomoc 

będzie mile widziana :)  

Chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi radosną informacją :) W ubiegłym roku nawiązała kontakt z naszą szkołą Pani Ania Marczak 

z Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „YAMAHA” w Tychach. Pani Ania, wraz ze swoja koleżanką – również Anią - prowadzi 

grupę przedszkolną pod wiele mówiącą nazwą „Bemolki”. Pani Ania zaproponowała nam międzynarodową wymianę pocztówkową. 

Wraz z pozostałymi nauczycielami zgodnie doszliśmy do wspólnego wniosku, że w dobie szaleństwa związanego z różnego rodzaju 

gadżetami elektronicznymi, wymiana tradycyjnych pocztówek to prawdziwy strzał w dziesiątkę. I tak oto rozpoczęła się nasza 

przygoda z pocztówkami. Jako pierwsze wysłały nam pocztówki przedszkolaki z Tychów. Maluchy przygotowały dla nas kartki 

świąteczne, które otrzymaliśmy na tydzień przed Wielkanocą. Wraz z własnoręcznie przygotowaną kartką świąteczną otrzymaliśmy 

też najprawdziwsze pocztówki ilustrujące miasto Tychy i okolice. W przesyłce były także kolorowanki i inne upominki. Z kolei 

uczniowie naszej szkoły, pod czujnym okiem Pani Grażynki Pakulskiej, która sprawuje pieczę nad „pocztówkowym” projektem, 

przygotowali dla przedszkolaków w Tychach ogromną kartkę formatu A3 z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia. Na 3 dni przed 

świętami otrzymałam radosną wiadomość od Pani Ani, że nasza przesyłka dotarła do nich na czas. Wraz z kartkami wysłaliśmy 

„Bemolkom” pocztówki z Sydney, naklejki 

świąteczne, kalendarz na rok 2020 i kilka innych 

miłych niespodzianek. W ubiegłym tygodniu Pani 

Ania przesłała nam bardzo ciepłego e-maila 

zapewniając o pamięci, w tym jakże trudnym dla 

Australii czasie. Z powodu strasznej suszy i pożarów 

buszu wielu ludzi straciło dorobek całego życia... 

Nasze serca przeżywają tragedię rodzin, których 

bliscy w walce z żywiołem stracili życie – myślimy    

o smutku który stał się udziałem tych rodzin... 

Wymiana pocztówkowa i nie tylko :) kontynuowana 

będzie w bieżącym roku szkolnym. Jesteśmy 

głęboko przekonani, iż ta inicjatywa przyniesie 

wiele różnorakich korzyści uczniom naszej szkoły i 

nam samym.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 28 października w budynku Konsulatu RP w Sydney odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień Konsula Generalnego 

dla najlepszych uczniów szkół sobotnich. Nominację do tej nagrody w ubiegłym roku szkolnym otrzymała Julia Kościańska z klasy VI. 

Julcia rozpoczęła naukę języka polskiego 6 lat temu. Miałam tę radość i przywilej być jej pierwszą panią w polskiej szkole. Doskonale 

pamiętam tę cichą, spokojną, śliczną małą dziewczynkę, która przez wszystkie lata szkoły nigdy nie przyszła na lekcje bez 

nieodrobionej pracy domowej – zawsze przygotowana, zawsze gotowa do nauki. Razem poznawałyśmy literki, razem czytałyśmy 

pierwsze proste teksty w języku polskim. Z jakąż, dumą i satysfakcją spoglądałam na uśmiechniętą buźkę Julci kiedy odbierała z rąk 

Pani Konsul Generalnej Moniki Kończyk swoje jak najbardziej zasłużone wyróżnienie. Chwile takie jak ta są sensem życia i pracy 

każdego nauczyciela i dają poczucie dobrze wykonanego zadania. Sukces Julci to także, a może przede wszystkim sukces jej 

Rodziców, którym z całego serca gratulujemy tak wspaniałej córki. Bez waszego poświęcenia, bez waszej ciężkiej pracy dzień jak ten 

nigdy nie stałby się rzeczywistością. Julciu przyjmij gratulacje od calej naszej szkolnej społeczności! Życzymy Ci samych sukcesów w 

przyszłości! 

W sobotę 23/11/2019 odbyła się doroczna kolacja, której 

organizatorem była Federacja Języków Etnicznych w Nowej 

Południowej Walii. Jeteśmy pod ogromnym wrażeniem 

rozmachu tego przedsięwzięcia, na którym obecni byłi 

przedstawiciele wszystkich bez mała szkół etnicznych z całego 

stanu. Gratulujemy serdecznie Szefowej Federacji Języków 

Etnicznych - Pani Luci Johns oraz całemu Komitetowi 

Oraganizacyjnemu kolejnego sukcesu. W tym ważnym dla 

rodziny szkół etnicznych wydarzeniu reprezentowały naszą 

szkołę następujące Panie: Dominika Smutek i  Urszula 

Kościańska. 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!  



Sfinansowane przez Fundację „Wolność i Demokracja”  ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania 

opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. 

W sobotę 19 września szkoła nasza włączyła się w inicjatywę Pary Prezydenckiej, którą jest projekt Narodowego Czytania.                  

W bieżącym roku listę lektur sugerowanych do narodowego czytania wzbogaciły polskie nowele, wśród których znalazły sie 

następujące tytuły:  

 Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 
 Dym – Maria Konopnicka 
 Katarynka – Bolesław Prus 
 Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz 
 Orka – Władysław Stanisław Reymont 
 Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski 
 Sachem – Henryk Sienkiewicz 
 Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski 
 

O godzinie 10:30 w jednej z klas zebrali się uczniowie wszystkich klas od najmłodszych poczynając, a na najstarszych kończąc i z 
uwagą wsłuchiwali się w czytane im teksty. 

Czytającymi byli tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Dwójka młodych ludzi ubranych w narodowe kostiumy poświęciła swój 
czas i przyjechała z wizytą do naszej szkoły, aby zaprezentować wyżej wymienione teksty uczniom naszej szkoły. Monika Potaczała     
i Jakub Kawa piękną polszczyzną czytali dzieciom , które siedząc na dywanie słuchały nowel otaczając czytajacych półkolem.  

W imieniu swoim i całej społecznosci Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur, bardzo dziękujemy tej dwójce wspaniałych, młodych 
ludzi za ich entuzjazm i poświęcony nam czas. Życzymy Wam kochani samych sukcesów w przyszłości. Mamy nadzieję, że jeszcze    
nie raz przyjedziecie z wizyta do naszej szkoły. 



Okazuje się, że jak 

najbardziej się opłaca,  

a przekonał nas o tym w 

sobotę 26 października 

Pan Michał Brandt 

(Senior Financial 

Planner, APT Wealth 

Partners), który 

kosztem swojego 

wolnego, 

weekendowego czasu 

spotkał się zarówno z 

rodzicami   jak i z 

uczniami naszej szkoły, 

aby podzielić się swoją 

wiedzą i 

doświadczeniem.         

W czasie porannej sesji, 

która skierowana była 

do rodziców, Pan 

Michał Brandt 

przywołał kluczowe punkty ze wszystkich tematów finansowych. Przedstawił istotne niuanse, o których warto wiedzieć, a których 

istnienia bardzo często nie jesteśmy świadomi z powodu natłoku zajęć, braku czasu, zabiegania... Po zakończonej prezentacji był 

jeszcze czas na indywidualne spotkanie z uczestnikami i odpowiedzi na pytania. Jestem głęboko przekonana, że każda osoba obecna 

na prezentacji znalazła chociaż jedną rzecz dla siebie. Przed południem przyszedł czas na spotkanie z uczniami naszej szkoły. 

Zaproszenie na prezentację dotyczącą oszczędzania przyjęło także kilkoro uczniów polskich klas Liverpool High School. Pan Michał, 

który debiutował jako wykładowca dla dzieci w wieku szkolnym, sprawdził się znakomicie w swojej nowej roli. W sposób bardzo 

rzeczowy i konkretny tłumaczył zebranym chłopcom i dziewczynkom na czym polega oszczędzanie. Prezentacja była interaktywna – 

dzieci odpowiadały na zadawane pytania, a ich odpowiedzi Pan Michał zapisywał na tablicy. Dowiedzieliśmy się, że każdy z nas bez 

wyjątku musi każdego dnia wybierać czy na przykład powinienem w pierwszej kolejności opłacić rachunki czy może kupić sobie nowy 

telefon i jak wiele zależy od tego jakie są nasze finansowe priorytety. Pan Michał tłumaczył naszym podopiecznym jak jedną, złą i 

nieprzemyślaną decyzją możemy wpaść w poważne, finansowe  tarapaty. Po zakończonej prezentacji dzieci nagrodziły Pana Michała 

przygotowanymi wcześniej własnoręcznie wykonanymi kartkami.W podsumowaniu należy dodać, że są jednak na tym świecie rzeczy 

bezcenne, których w żadnym wypadku nie da się przeliczyć na pieniądze oraz osoby gotowe nieść bezinteresowną pomoc innym – 

osoby z otwartym na potrzeby drugiego człowieka sercem oraz dłońmi wyciągniętymi do pomocy. Wartości te są bezcenne, a Pan 

Michał Brandt udowodnił nam, że pomimo tego, iż jest znakomitym ekspertem w wielu dziedzinach związanych z finansami to 

równocześnie potrafi ofiarować swój cenny czas, entuzjazm i poświęcenie, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z 

innymi, a jedyną zapłatą którą otrzymał był uśmiech naszych dzieci i własnoręcznie wykonane przez nie kartki z najprostszym i 

jednocześnie jednym z najpiękniejszych słów w naszym polskim języku „dziękuję”.  



W sobotę 9 września uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur świętowali wspólnie 101 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Jak co roku o tej porze, lekcje ukierunkowane były pod kątem zaznajomienia dzieci z polskimi symbolami narodowymi 
takimi jak flaga, barwy narodowe, godło państwowe oraz hymn. Zajęcia te miały na celu formowanie i rozwój tożsamości 
narodowej u dzieci będących uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur. Prowadząc zajęcia nauczyciele 
poszczególnych klas używali metod dostosowanych do wieku oraz możliwości poznawczych danej grupy wiekowej.  
   
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali poproszeni o przyniesienie do szkoły - 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 wybrali taką właśnie pamiątkę a nie inną. Na zakupionej w ubiegłym roku mapie 
Polski, uczniowie naklejali malutkie flagi, zaznaczając miejsce pochodzenia ich rodzin.  Nie zabrakło 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 7 grudnia odbyła się uroczystość 

zakończenia kolejnego roku szkolnego w Polskiej 

Szkole Sobotniej w Macarthur. Dzień 

rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele pod 

wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Eagle Vale. Mszy 

Świętej przewodniczył proboszcz lokalnej, 

australijskiej parafii - Ojciec Sławek Płonka. 

Ojciec Sławek, który jest osobą niezwykle ciepłą   

i otwartą oraz bardzo szanowaną przez swoich 

australijskich parafian, od lat wspiera działalność 

naszej szkoły. W czasie Mszy świętej 

zaśpiewaliśmy wspólnie kilka dobrze znanych 

polskich pieśni religijnych. Jesteśmy ogromnie 

wdzięczni Ojcu za jego życzliwość dla nas i mamy 

nadzieję, że współpraca ta kontynuowana będzie 

w przyszłości. Po Mszy Świętej udaliśmy się do 

budynku Robert Townson Public School, gdzie 

odbyły się oficjalne uroczystości kończące 

bieżący rok szkolny. Rozpoczęliśmy od 

przeczytania listu gratulacyjnego skierowanego 

do nas przez Panią Konsul Generalną Monikę 

Kończyk. Pani Konsul Generalna, która sama ze 

względu na natłok obowiązków nie mogła być obecna na uroczystości, wynagrodziła nam swoją nieobecność przepięknym listem, 

którego adresatami byli nauczyciele, społeczność uczniowska, a także, a może przede wszystkim nasi drodzy rodzice.  

Następnie prezentowały się na scenie kolejno wszystkie klasy od naszych kochanych Maluszków poczynając. Przedszkolaki wystąpiły 

z piosenką „Nazywają mnie poleczka”. Był to niezwykle uroczy i słodki występ :) 

Po Maluchach zaprezentowały się połączone klasy Pani Małgosi i Pani Bernadki. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.: „Kukułeczka”.  

Na koniec przyszła pora na uczniów naszej najstarszej klasy, którzy pod czujnym okiem Pana Michała Maciocha zaprezentowali 

zebranym teatrzyk kukiełkowy, do którego bazą był znany wiersz Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”. Nasi młodzi artyści nagrodzeni 

zostali gromkimi brawami, na które niewątpliwie wspaniale sobie zasłużyli nie tylko piękną deklamacją wiersza, ale i własnoręcznie 

wykonanymi przez siebie kukiełkami. Tło do występów stanowiła przepiękna dekoracja bożonarodzeniowa przygotowana przez 

Panią Krysię Morawski, która tradycyjnie już ubogaciła nasze spotkanie przyniesioną z domu choinką oraz pięknie udekorowanym 

stołem. Znalazły się na nim przedmioty o tematyce świątecznej, przywołujące wspomnienia białych, śnieżnych świąt. Była to 

wizualna lekcja polskich tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia.  

Zakończenie roku szkolnego jest zawsze okazją do podsumowań całorocznej pracy nauczycieli i uczniów. Nie mogło więc zabraknąć 

momentu, w którym każdy z uczniów został nagrodzony świadectwem szkolnym. Rozdane zostały także nagrody dla najlepszego 

czytelnika oraz nagrody za wzorową frekwencję. Były także podziękowania dla Pań z Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli.              

W sposób szczególny, ze łzą w oku, ale i z niewątpliwą dumą pożegnaliśmy uczniów naszej najstarszej klasy. Pożegnały się z nami 

następujące dziewczynki: Gabriella Helwani, Julia Kościańska, Malwina Leśniewicz i Anya Bieńkowska. Życzymy naszym drogim 

absolwentkom samych sukcesów w kolejnych latach nauki języka polskiego.  

Niespodzianką kończącą program zakończenia roku szkolnego w naszej szkole była wizyta Świętego Mikołaja. Ileż radości przyniósł 

ze sobą ten niezwykły i długo wyczekiwany gość! Prezenty przyniesione przez niego w tym roku były naprawdę wspaniałe.            

Były nimi: bilet do Taronga ZOO dla każdego z naszych uczniów, książka z serii „Kocham Polskę” pt.: „80. rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej”. Wśród prezentów znalazła się także zabawka dostosowana do wieku dziecka oraz coś słodkiego dla naszych 

Milusińskich. 



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/



