
Greetings from the [Name] Family! 

Jak zapewne wiecie, w ostatnim tygodniu trzeciego kwartału Departament Zdrowia 

w NPW opublikował zaktualizowane wytyczne dotyczące procedur związanych z 

COVID-19 dla szkół i placówek edukacyjnych. Najnowsze zalecenia wchodzą w życie 

w czwartym kwartale i zawierają szereg znaczących zmian, które ułatwią uczniom i 

nauczycielom pracę i naukę. Poniższa informacja ma na celu podsumowanie 

głównych zmian, które wejdą w życie z dniem 17/10/2020 r.  

Oto one: 

• Community Languages Schools Program wznowi naukę stacjonarną. Uczniowie 

mogą teraz podróżować poza swój obszar samorządu lokalnego, o ile w miejscu 

docelowym istnieje i jest przestrzegany Plan Bezpieczeństwa COVID-19. 

Dodatkowo dozwolone są następujące działania: 

• Wycieczki, zajęcia pozalekcyjne i obozy (w tym obozy z noclegiem). 

• Sporty kontaktowe. 

• Korzystanie z instrumentów dętych drewnianych oraz śpiew solowy i w małych grupach.  

• Wizyty edukacyjne niezbędne do realizacji programu nauczania lub jego wsparcia (obejmuje to programy zdrowotne i 

szczepienia, a także wizyty dotyczące programu nauczania, np.: lekcje muzyki i programy rozwoju umiejętności 

sportowych). 

Niestety COVID – 19 w dalszym ciągu stawia przed nami niekończące się wyzwania. Chcelibyśmy Was zapewnić, że dobro 

naszych uczniów, nauczycieli i całej społeczności Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur jest naszym priorytetem. 

Dołożymy wszelkich starań, aby członkowie naszej społeczności - zwłaszcza Ci najsłabsi – mogli czuć się bezpieczni. 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie bardzo liczymy na Waszą współpracę w następującym zakresie:  

• Nie posyłanie do szkoły dzieci z widocznymi oznakami choroby. 

• Natychmiastowe poinformowanie szkoły, jeżeli dziecko jest w izolacji lub przechodzi testy i poinformowanie szkoły o 

wyniku testu w możliwie najszybszym czasie. 

• Po przejściu choroby z objawami grypopodobnymi, upewnienie się, że dziecko jest już zdrowe ORAZ może 

przedstawić negatywny wynik testu COVID-19, który musi zostać dostarczony do szkoły przed powrotem na zajęcia. 

Dziękujemy za Waszą wspołpracę w tym niezwykle trudnym i wyjątkowym dla nas wszystkich czasie. W razie 

jakichkolwiek zmian związanych z COVID-19 będziemy Państwa informować na bieżąco drogą smsową. Do zobaczenia w 

najbliższą sobotę. Życze nam wszystkim dużo dobrego zdrowia i pozytywnych myśli.  

Zachęcamy do sprawdzania bieżących informacji dotyczacych COVID-19 na stronie internetowej https://

www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19 
Z poważaniem, 

Bernadeta Kawa 
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WAŻNE DATY W  
CZWARTYM KWARTALE 

 17/10  Pierwsza sobota             
czwartego kwartału 

 24/10 Wizyta naukowa w 
naszej szkole 

 11/11 102. Rocznica 
Odzyskania Niepodległości 

 12/12  Zakończenie roku 
szkolnego 
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Wizyta naukowa—interesujące doświadczenia                
i eksperymenty z zakresu fizyki i chemii 
„Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych            

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  

W sobotę 24 października odwiedzą nas osoby z organizacji, która 
zajmuje się profesjonalnymi pokazami naukowymi dla uczniów 
szkół podstawowych. Osoby te przeprowadzą szereg interesujących    
eksperymentów z dziedziny chemii i fizyki. Na początku tego roku       
otrzymaliśmy potwierdzenie przyznania naszej szkole grantu  
z Konsulatu RP w Sydney w wysokości $900 na na organizację zajęć 
związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Oryginalny 
termin na przeprowadzenie tych zajęć został wyznaczony na sobotę 
30.05.2020 r. Niestety w związku z pandemią koronawirusa termin ten 
został przesunięty na dzień 24/10/2020 r. Mamy ogromną nadzieję,     

że tym razem uda się to przedsięwzięcie sfinalizować.  

Plan dnia:  

• 9:15 – 10:15     Kuchenne Eksperymenty                                

(Przedszkolaki, Kinder, Kl. I)  

• 11:00 – 12:30   Jak zostać detektywem?                                           

(Klasy 2, 3, 4, 5, 6)  

Tego dnia przeprowadzone zostaną także gry i zabawy dla dzieci na 
świeżym powietrzu. Program dnia dostosowany będzie do aktualnych 
zaleceń sanitarnych dotyczacych pandemii koronawirusa. W razie 
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpśrednio z 

Koordynatorem szkoły bądź z nauczycielem dziecka.  

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 zgłoszonego 

jednego ucznia z 

alergiami 

pokarmowymi. Jest to 

alergia na 

. Prosimy, 

aby nie przynosić do 

szkoły pokarmów, które zawierałyby wyżej wymienione 

produkty. W momencie, w którym sytuacja ta uległaby 

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 zainteresowane proszę o kontakt 
ze mną 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 
Państwa, 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 

Skład Komitetu Rodzicielskiego na rok 2020, 

który jest ciałem nadzorującym działalność naszej 

szkoły: 

• Prezydent   Dominika Herdzik 
• Z-ca Prezyd.  Agnieszka Godden 

• Administrator            Helen Kokoszka 
• Koordynator Szkoły Bernadeta Kawa 

• Skarbnik                    Hanna Beshai 
• Sekretarz                     Ewelina Cini 

Tradycyjnie zachęcamy do zakupu 

świeżego chleba, pączków i 

drożdżówek. Równocześnie 

dziękuję naszym kochanym 

mamom  za pomoc w sprzedaży tych smakołyków.  



W tym niezwykłym i   

z pewnością trudnym 

roku, naznaczonym 

pandemią 

koronawirusa 

kładącego się cieniem 

na życiu milionów 

ludzi na całym 

świecie, 

przeżywaliśmy także 

wielkie rocznice 

związane z życiem       

i świętością jednego  

z najwybitniejszych 

Polaków w historii 

naszego narodu. W 

maju tego roku 

obchodziliśmy 100. 

rocznicę Jego urodzin, 

a miesiąc wcześniej 

wspominaliśmy 

chwile Jego odejścia  

z tego świata do Domu Ojca, od której mineło już 15 lat.  W związku z tymi pięknymi rocznicami Pani Dr Elżbieta Koło z Melbourne 

podjęła się wielkiego dzieła pracy nad jubileuszowym wydaniem książki pt.: „Dar Ojcu Świętemu – Polonia z Australii”. Ideą 

przewodnią tego dzieła było zebranie w jednym wydaniu zarówno prozy i poezji jak również prac plastycznych poświęconych 

pamięci tego Wielkiego Człowieka i Wybitnego Polaka. Kilka miesięcy przed planowaną edycją książki, Pani Dr Elżbieta Koło 

skierowała apel do dzieci i młodzieży polonijnej o nadsyłanie prac konkursowych. Konkurs „Rysunek dla Papieża” spotkał się z 

pozytywnym oddźwiękiem wśród dzieci będących uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur. Wpłynęło 13 prac konkursowych, 

które przesłaliśmy do organizatorów konkursu. Ku naszej ogromnej radości 9 spośród nich zostało opublikowanych w tej pięknie 

wydanej, jubileuszowej publikacji. Wszystkie opublikowane prace podpisane są imieniem i nazwiskiem dziecka, które tę pracę 

plastyczną stworzyło. W tym momencie chciałabym niezwykle gorąco podziękować Pani Dr Elżbiecie Koło za jej ogrome 

poświęcenie, pasję i entuzjazm z jakim podjęła się dzieła wydania tej książki. Dziękuję również naszym wspaniałym uczniom i ich 

rodzicom, którzy włączyli się w tworzenie tego dzieła. Nasza szkoła zakupiła 8 egzemplarzy tej książki, które zostaną wręczone jako 

dar dla każdej z rodzin zaangażowanych w konkurs „Rysunek dla Papieża”. Dzięki uprzejmości organizatorów konkursu dzieci 

otrzymają także upominki ufundowane przez Wydawnictwo Książek EJK. Nie obędzie się także bez nagród, które dla każdego dziecka 

biorącego udział w konkursie zakupił Komitet Rodzicielski przy Polskiej Szkole Sobotniej w Macarthur. Zobaczcie proszę jak 

wspaniałe są ich prace! Kochani – gorąco i z całego serca gratuluję WAM wszystkim tego pięknego dzieła, w tworzenie którego i Wy 

także się włączyliście i macie w nim swój udział. Niech ta pięknie wydana książka, a poprzez nią opieka Świętego Jana Pawła II 

prowadzą Was po ścieżkach 

Waszego życia :)  

 



W sobotę 15 sierpnia 2020 obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. 

„Dla ówczesnej – odradzającej się po latach niewoli – Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, 

by bronić dopiero co z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane „Cudem nad Wisłą”, stało się spoiwem dla kolejnych 

pokoleń Polaków”. 

Również i my—społeczność Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur wyraziliśmy cześć i hołd naszym bohaterskim przodkom poprzez 

krótki program upamiętniający tę wielką rocznicę. Niestety ze względu na obecną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, 

nie mogliśmy zaprosić na występ naszych drogich rodziców i opiekunów. W sobotę 15 sierpnia—nauczyciele w poszczególnych 

klasach przeprowadzili zajęcia, których głównym celem było rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie tej niezwykle 

ważnej w dziejach Polski i Europy zwycięskiej bitwy. Zajęcia dostosowane były do wieku i umiejętności poznawczych dzieci. O 

godzinie 12:00 spotkaliśmy się wszyscy na naszym szkolnym podwórku. Uczniowie i nauczyciele stojąc na trawie utworzyli sobą 

kształt Polski, a przez jej  środek „płynęła” rzeka Wisła. Tłem do występu była dużych rozmiarów biało-czerwona flaga. W takiej 

właśnie scenerii odśpiewaliśmy wspólnie znaną nam wszystkim od dziecięcych lat piosenkę „Płynie, Wisła płynie”. Z ogromną 

radością dzielimy się z Wami foto-relacją z tego wydarzenia. Niech połączy nas duma z bohaterstwa naszych przodków, którzy z 

poświęceniem życia walczyli o wolność Polski. Ślicznie i z całego serca dziękuję naszym wspaniałym uczniom za ich piękny występ. 

Wierzę głęboko, że Polska nigdy nie zaginie nie tylko dlatego, że nasza majestatyczna rzeka Wisła wciąż płynie, ale i dlatego, że 

mamy takich wspaniałych uczniów i Was Drodzy Rodzice. To właśnie Wy przyprowadzając w każdą sobotę dzieci do polskich szkół 

dbacie o to, aby nasz polski język, kultura i tradycja kraju naszych przodków trwały tu na kontynencie oddalonym tysiące kilometrów 

od Ojczyzny. Dziękuję także naszym kochanym nauczycielom oraz Pani Celince, Michałowi, Panu Darkowi i naszemu szkolnemu 

fotografowi za ich pomoc i wsparcie. 

WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 



Podmiotem najważniejszym w polskim przedszkolu jest zawsze dziecko. Chcemy by było wesołe, szczęśliwe oraz chętnie 
brało udział w lekcjach, grach, zabawach i w szeroko pojętym życiu naszej polskiej szkoły. W tym jakże ciekawym i 
wyjątkowym roku w przedszkolu liczebnie przeważają chłopcy, którzy w każdą niemalże sobotę przynoszą na 
wiadomości swoje ulubione samochody, samoloty, motocykle. I właśnie to zainspirowało pierwszy temat w trzecim 

kwartale: środki transportu lądowego (auta, rowery, pociągi, hulajnogi), powietrznego (helikopter, rakiety, samoloty) i 
morskiego (statki, okręty, łodzie). W czasie zajęć przedstawiono dzieciom ilustracje, na których znajdowały się środki 
lokomocji – próby poprawnej wymowy nazw poszczególnych srodków transportu z podziałem na trzy wyżej wymienione 
grupy. Odbyła się także pogadanka na temat bezpiecznej jazdy na rowerze lub hulajnodze oraz jak bezpiecznie 
przechodzimy przez jezdnię.  
Zajęcia plastyczne – wykonaliśmy wspólnie sygnalizatory świetlne, które uczniowie mogli zabrać ze sobą do domów.  
Nauka piosenek: „Jedzie pociąg z daleka” oraz „Koła autobusu kręcą się”. 

Drugi przerobiony temat to „Części ciała”. Poznanie oraz utrwalenie nazw części ciała takich jak: głowa, brzuch, ręce, 
nogi itd. w oparciu o oglądanie tablic edukacyjnych przedstawiających części ciała ludzkiego. Nauczyciel wskazuje i pyta: 
„Co to jest?” Natomiast uczeń buduje kompetencje rozumienia ze słuchu odpowiadając na pytania.  
Zajęcia plastyczne – z masy solnej dzieci lepiły całego człowieka po czym rysowały głowę ludzką.  

Kolejnym przerobionym tematem był temat „Lubimy ksiązki”, którego głównym celem było uświadomienie dzieciom 
jak ważna jest książka w życiu każdego człowieka oraz jakie korzyści wypływają z czytania książek o przeróżnej tematyce. 
W oparciu o pytanie „Jaka to bajka?” przeprowadziłyśmy budujące słownictwo rozmowy z dziećmi. Punktem wyjścia do 
rozmowy były ilustracje w książkach i bajkach. 

Zabawa pt.: „Bajkowe przebieranki” była niewątpliwym hitem tego kwartału. Pragnę gorąco podziękować rodzicom 
za współpracę – wszystkie przedszkolaki przyniosły swoje kostiumy. Podczas zabawy dzieci uczyły się samodzielnego 
ubierania (guziki, zamki, rzepy) oraz rozwijały swoją wyobraźnię wcielając się w postaci z bajek.  
Z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej urządziliśmy w klasie mini wystawę przedmiotów związanych z Polską: godło, 
flaga, przedmioty rzemiosła ludowego. 
Nauka wiersza „Kto Ty jesteś? – Polak mały”. 
 

Elżbieta Purchała / Ewelina Cini 



W trzecim kwartale udało nam się przeprowadzić 6 spośród 9 zajęć w szkole z czego ogromnie się cieszymy. Nasza zaczarowana 
literkowa przygoda jest kontynuowana pomimo wielu niemiłych niespodzianek, które zgotował nam koronawirus. Kolejno poznane 
nowe literki to: P, N, S, R i J. Każde spotkanie z dziećmi w klasie jest fantastyczną, nową przygodą i tak na przykład na lekcji, w 
czasie której wprowadzałam dzieciom literę S pakowaliśmy walizkę z ubraniami na wyjazd do Polski. W walizce znalazły się: 
spodnie, spodenki, sweter, skarpetki, spódniczka i sukienka. Oczywiście nasza podróż w wyobraźni odbywała się samolotem. Każde 
z dzieci musiało potem samodzielnie spakować swoją walizkę nazywając po kolei wszystkie wkładane do niej ubrania. Nowo 
poznane wyrazy były przez nas następnie dzielone na sylaby i na głoski po czym budowaliśmy zdania w oparciu o wyżej wymienione 
wyrazy.   
Poznając literkę R oczami wyobraźni wybraliśmy się na rodzinną wycieczkę rowerową. Rozebraliśmy rower na części i nazywaliśmy 
każdą z nich. Dowiedzieliśmy się, że rower musi mieć: koła, opony, pedały, łańcuch, siodełko i wiele innych elementów, aby można 
było na nim jeździć. Leżąc na plecach w bezpiecznej odległości jeden od drugiego kręciliśmy w powietrzu nogami udając, że 
jedziemy na rowerze.  
Wprowadzenie litery J zostało oparte na wyrazie „jajko”. Omówiliśmy różnice pomiędzy jajkiem ugotowanym, a surowym. 
Dowiedzieliśmy się co surowe jajko ma w środku. Rozmawialiśmy na temat wielu różnych sposobów przyrządzania dań z jajek oraz 
potraw, do których jajka są niezbędne.  
Jednym z tematów okolicznościowych przewidzianych na ten rok były wydarzenia związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. W 
sposób adekwatny do możliwości poznawczych uczniów opowiedziałam im w wielkim skrócie o wydarzeniach związanych z tą 
wielką rocznicą. Dzieci kolorowały tego dnia polskie symbole narodowe takie jak: godło czy flaga. Układaliśmy też w dwóch grupach 
na wyścigi puzzle, które przedstawiały mapę Polski. Mieliśmy przy tym dużo radości i fajnego współzawodnictwa. Wspólnie z 
kolegami i koleżankami z innych klas uczyliśmy się także piosenek o tematyce patriotycznej: „Płynie Wisła, płynie” oraz „Jesteśmy 
Polką i Polakiem”.  
Z radością oczekujemy kolejnego spotkania z uczniami klasy „0” i 1 w czwartym kwartale bieżącego roku.  
 

Bernadeta Kawa / Urszula Kościańska  

 
 
 

  



W trzecim kwartale poznaliśmy kolejne zmiękczenia: ć , ci ,ń, ni , ź, zi i przerobiliśmy następujące tematy 

lekcji: 

• Utrwalenie zmiękczeń - ćwiczenia w pisaniu, tworzenie i budowa wyrazów i ich zapis; 

• Głośne czytanie z zastosowaniem interpunkcji;  

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat babci. Pisanie i adresowanie listu do babci;  

• „Cud nad Wisłą” - czyli 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej. Rozmowa z dziećmi na temat tego 

ważnego dla Polaków wydarzenia;  

• Nauka piosenki „Płynie Wisła, płynie”;  

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat roli ojca i dziadka w rodzinie;  

• Śpiew i utrwalenie piosenek dotąd poznanych. 

Pod koniec trzeciego kwartału wróciła do nas Emilka z podróży dookoła świata. Jej obecność sprawiła 

ogromną radość wszystkim kolegom i koleżankom z klasy. Witamy Cię serdecznie Emilko i cieszymy się, 

że jesteś znowu z nami. 

Do zobaczenia w czwartym kwartale :) 
 

 Małgorzata Jagodzińska 



Tematyka zajęć w połączonej klasie IV, V i VI obejmowała następujące zagadnienia: 
  Największe rzeki Polski: 
• Znajdywanie rzek na mapie i miast nad nimi położonych, 
• Wiersz “Rzeczka”, 
• Bieg rzeki Wisły od gór aż do morza, 
• Wzbogacanie słownictwa wokół tematu “Rzeka”(źrodło, zakole, brzeg rzeki, wodospad, itp...), 
• Transport wodny. 
  
 Ulubione  jedzenie / nazwy potraw. Co jemy na śniadanie, obiad, kolację i deser? 
 Dni tygodnia. 
 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”. 
 Legenda o powstaniu Europy. 
 Unia Europejska. 
 Kraje sąsiadujące z Polską (uczniowie przygotowali interesujące fakty o wybranym kraju europejskim i przedstawili je 

w klasie w formie plakatów, slajdów, starannie odrobionej pracy domowej w zeszytach).  
 Gramatyka: czasowniki, odmiana czasowników przez osoby. Liczebniki od 1-1000000 
 Ostatnia sobota poświęcona była naszym tatusiom. Czytaliśmy wiersz “Mój Tato”, gromadziliśmy wyrazy opisujące 

naszego tatusia, samodzielnie pisaliśmy o tym, w jaki sposób lubimy spędzać czas z tatą i wykonaliśmy według 
własnych pomysłów laurki z okazji Dnia Ojca. Wszystko zostało uwiecznione na aplikacji WhatsApp. 

 Ostatni dzień w szkole w trzecim kwartale zakończyliśmy wspólnym śpiewem piosenek o tatusiu. 
  

Do zobaczenia w kolejnym kwartale bieżącego roku ☺ 
 

       Grażyna Pakulska 
 
 
 

  



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 ,  nato-

miast 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/


https://www.gov.pl/web/australia/konsulat-generalny-rp-w-sydney
https://www.polishfederationnsw.com.au/
http://www.adsgroup.net.au/
https://goddenlawyers.com.au/
https://wid.org.pl/en/
https://www.senat.gov.pl/
https://aptwealth.com.au/
http://www.benefitlegal.com.au/
wspolnota-polska.org.pl

