
Greetings from the [Name] Family! 

U progu nowego roku szkolnego witam serdecznie wszystkich członków naszej 
szkolnej społeczności. Gorąco witam przede wszystkim najmłodsze dzieci, które po 
raz pierwszy staną się częścią Polskiej Szkoły Sobotniej w Macarthur. 

W pierwszą sobotę roku szkolnego pożegnaliśmy jedną z naszych wspaniałych 
nauczycielek - Panią Grażynkę Pakulską, która z powodów osobistych nie może 
kontynuować nauczania w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Dziękujemy   
Pani Grażynce za jej ciężką pracę i wsparcie, jakie okazała zarówno mi jak pozostałym 
nauczycielom w ciągu ostatnich dwóch lat. Droga Grażynko - jestem absolutnie    
przekonana, że Twoi uczniowie z sentymentem wspominać będą Twoja fantastyczną 
postawę i absolutnie wyjatkową etykę pracy, oraz wszystkie niesamowite rzeczy, 
których nauczyli się w czasie lekcji w klasie. Z ogromną radością witam nowego 
nauczyciela połączonej klasy IV, V i VI - Panią Barbarę Magolan. Pani Basia Magolan 
jest nauczycielem z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jestem głęboko przekonana, że będzie    
ogromnym wsparciem naszego zespołu. 

Jak zapewne wiecie, wiele ograniczeń dotyczących COVID-19 zostało złagodzonych w ciągu ostatnich kilku dni. Jakiekol-
wiek zmiany będą na bieżąco monitorowane, a informacje o zmianach przekazywane Państwu droga smsową. Na dzień 
dzisiejszy - rodzice / opiekunowie mogą wejść na teren szkoły pod warunkiem, zgłoszenia obecności porzez użycie ap-
plikacji QR code na swoim telefonie.  

Drodzy uczniowie - bądźcie gotowi i otwarci na kolejną, fascynującą podróż w nieznane. Wszystkim uczniom naszej 
szkoły życzę, aby sobotnie poranki roku szkonego 2021, 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 radości. 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. 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 
 06/02  Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

 27/02  Zebranie wszystkich 
Rodziców—wybory do 
Komitetu Rodzicielskiego 

 28/03 Apel z okazji Świąt 
Wielkanocnych 

 28/03  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) 



  Mobile: 0439413982 ;                                  
Klasy IV, V, VI   Email: bmagolan@hotmail.com 

 Mobile: 0416431344 ;                     
Klasy II i III   Email: margaretjj60@hotmail.com 

               Mobile: 0431267748 ;                                
Grupa Przedszkolna A               Email: eluniapurchala@hotmail.com 

Mobile: 0416934688                                            
Zajęcia wyrównawcze                  Email: ewelina_84@hotmail.com 

  Mobile: 0434968575 ;                                 
Kindergarten i Klasa I  Email: bkawa_36@hotmail.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 
Państwa, iż jest zarejestro-
wana jako placówka oferu-
jąca 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 27 lutego 2021 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 2020. 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.  



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.  

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 14/03/2021                                   
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 :)  

 „Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych                                                             

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”   

 

W sobotę 24-go października Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur celebrowała najweselsze święto w roku – Dzień 

Dziecka. Pomimo, że pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam obchody Dnia Dziecka w czerwcu tego roku – nie 

poddaliśmy się i udało się zrealizować nasz projekt pod koniec października. Dzieci są prawdziwą radością i szczęściem – 

dają nam tak potrzebną w dzisiejszym świecie nadzieję. Każde bez wyjątku dziecko jest największym darem i tak właśnie 

powinno być traktowane – tam gdzie jest dziecko nie może być miejsca na egoizm.  

O godzinie 9:15 rano przedszkolaki oraz uczniowie z klas „0” i 1 wzięli udział w godzinnym pokazie zatytułowanym 

„Kuchenne Eksperymenty”. Naszym milusińskim ogromnie spodobał się program, który przygotowała dla nich Sonia z 

Programu Edukacyjnego „Mad about Science”. W niewielkich grupach robili różnego rodzaju doświadczenia i 

eksperymenty i byli wprost zachwyceni mogąc na własne oczy obserwować jak nagle z niczego powstają bąbelki w ich 

małych kubeczkach lub zanurzone w różnych cieczach papierki zmieniają kolor. W tym czasie na naszym szkolnym 

podwórku uczniowie ze starszych klas spędzali wesoło czas na grach i zabawach sportowych. Pieczę nad tą częścią dnia 

sprawował Pan Michał Macioch. Ten utalentowany młody człowiek zorganizował dla naszych milusińskich różnego 

rodzaju gry i zabawy ruchowe do akompaniamentu skocznej i wesołej muzyki. Była gra popularnie nazywana „limbo” – 

czyli przechodzenie pod poprzeczką, było rzucanie piłką do celu oraz wyścigi dwóch zespołów. Były także niezwykle 

popularne kalambury i inne łamigłówki. Dzieci były zachwycone i było przy tym mnóstwo wrzawy i radości. O godzinie 

10:30 przyszła kolej na zasłużony posiłek przygotowany przez mamy z Komitetu Rodzicielskiego. Kochane mamy – wciąż i 

niezmiennie jestem zbudowana Waszą postawą – jesteście po prostu rewelacyjne i niezastąpione! W imieniu naszej 

szkolnej społeczności serdecznie dziękuję Państwu Lucynce i Wiesławowi Paździorom, których hojne serca niezmiennie 

otwierają się dla nas. Dziękujemy za najsmaczniejsze parówki na świecie!  



Po sutym posiłku 

nastąpila 

zamiana. Teraz 

na swój 

półtoragodzinny 

pokaz „Jak zostać 

detektywem?” 

udały się dwie 

najstarsze klasy, 

a dla maluchów 

przyszła pora na 

zabawy ruchowe 

przygotowane 

dla nich przez 

Pana Michała 

Maciocha.             

I wesołe zabawy 

z Michałem i 

pokaz „Jak zostać 

detektywem?” 

spotkały się z 

ogromnym 

entuzjazmem ze 

strony uczniów 

Polskiej Szkoły 

Sobotniej w Macarthur.  

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 podziękować Pani Konsul Generalnej 

Monice Kończyk, Pani Wice-Konsul Joannie Spłocharskiej oraz Państwu Lucynie i Wiesławowi Paździorom, za 

udzielenie nam wsparcia finansowego w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składam na 

ręce Pani Dominiki za ufundowanie pięknych upominków dla dzieci. Droga Dominiko – to co zrobiłaś przeszło 

oczekiwania nas wszystkich. Dziękuję Michałowi Maciochowi i jego mamie - Pani Cecyli za przygotowanie i prowadzenie 

części rozrywkowej całej imprezy. Dziękuję naszemu fotografowi – Kris’owi Wrona – za wspaniałe zdjęcia, które 

dokumentują i utrwalają to co wspólnymi siłami udało nam się osiągnąć. 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 za Wasz trud i poświęcenie będzie uśmiech i 

radość dzieci, które skorzystały z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Pozwólcie, że na koniec zacytuję za Ojcem Świętym 

Janem Pawłem II, jeden z moich ulubionych Jego cytatów: „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która 

ciągle kwitnie i przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” 



W sobotę 14 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości, społeczność Polskiej Szkoły 

Sobotniej w Macarthur uczciła krótkim programem 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-

ległości. O godzinie 12:00 nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły w uroczysty sposób odśpiewali Hymn 

Państwowy oraz naszą wesołą i podnoszącą na duchu szkolną piosenkę. Uczniowie nastarszej klasy 

pozdrowili także kolegów i koleżanki z Polski :) Sala lekcyjna, w której odbył się występ była przepięknie 

udekorowana pamiątkami z Polski przyniesionymi przez naszych uczniów. Jestem ogromnie wdzięczna 

tym, którzy trudzili się nad przygotowaniem tej cudnej i cieszącej oczy wystawy pamiątek i innych przed-

miotów przywiezionych z Polski. Ten pięknie udekorowany stół nie tylko cieszył oczy tęczą barw i 

kolorów, ale był jednocześnie wspaniałą wizualną lekcją polskiej kultury, tradycji i historii dla uczniów 

naszej szkoły, którzy przez kilka minut z zapartym tchem przyglądali się wszystkim pięknie wyekspono-

wanym przedmiotom.  

Z radością dzielimy się filmem, który jest foto-relacją z wydarzeń tego dnia. Żywimy nadzieję, że ten 

podnoszący na duchu film wywoła uśmiech na twarzy i przywoła wspomnienia ojczystego kraju... 

Link do Filmu—kliknij tutaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://youtu.be/QggXCJ7yuLA


W ubiegłym roku szkolnym Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w 

NPW, pod przewodnictwem Pani Marianny Łacek, zainicjowało 

konkurs “JP II jako twórca oraz inspiracja dla twórców”. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w przygotowaniu 

pracy konkursowej—kilkuminutowego filmu, w którym każda z 

klas zilustrowała kilka najważniejszych cytatów Ojca Świętego. 

Jego słowa wypowiedziane dziesiątki lat temu zmieniły bieg 

historii - czego my—ludzie żyjący w dwudziestym pierwszym 

wieku jesteśmy naocznymi świadkami. Uroczyste wręczenie 

pamiątkowego dyplomu za udział w konkursie, nastąpiło w sobotę 

12 grudnia w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.      

W imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Dyplom wręczył Pan 

Albert Vella—wieloletni Prezydent Federacji Języków Etnicznych  

w NPW. Zachęcam gorąco do obejrzenia naszej pracy konkursowej. Link do Filmu—kliknij tutaj.  

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

2020 odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień 

Konsula Generalnego dla najlepszych uczniów szkół 

sobotnich. Nominację do tej nagrody w ubiegłym roku 

szkolnym otrzymała dwójka uczniów naszej szkoły. Są 

nimi: Krystian Smutek oraz Maja Mukherjee z klasy VI. 

Krystianek rozpoczął naukę języka polskiego 7 lat 

temu. Miałam tę radość i przywilej być jego 

nauczycielką w polskiej szkole. Doskonale pamiętam 

tego niezwykle ambitnego i inteligentnego chłopca, 

który bez zająknięcia radził sobie z czytaniem 

trudnych tekstów w języku polskim. Krystianek i Maja 

przez wszystkie lata szkoły nigdy nie przyszli na lekcje 

bez nieodrobionej pracy domowej – zawsze 

przygotowani, zawsze gotowi do nauki. Razem poznawaliśmy literki, razem czytaliśmy pierwsze proste teksty w języku polskim. 

Jestem pod absolutnym wrażeniem Maji, która pomimo tego, iż pochodzi z rodziny, gdzie jedno z rodziców nie mówi w języku 

polskim—doskonale posługuje się ojczystym językiem. Z jakąż, dumą i satysfakcją spoglądałam na uśmiechnięte buźki Maji i 

Krystianka, kiedy odbierali swoje jak najbardziej zasłużone wyróżnienia. Chwile takie jak ta są sensem życia i pracy każdego 

nauczyciela i dają poczucie dobrze wykonanego zadania. Sukces tej dwójki uczniów to także, a może przede wszystkim sukces ich 

Rodziców, którym z całego serca gratulujemy tak wspaniałych pociech. Bez waszego poświęcenia, bez waszej ciężkiej pracy dzień  

jak ten nigdy nie stałby się rzeczywistością. Maju i Krystianku przyjmijcie proszę gratulacje od calej naszej szkolnej społeczności! 

Życzymy Wam samych sukcesów w przyszłości! 

https://www.youtube.com/watch?v=R38K3l66iKE


To był wyjatkowy rok – 

wyjątkowe też było 

jego zakończenie...     

W związku z pandemią 

koronawirusa 

niemożliwe było, 

abyśmy na przestrzeni 

bieżącego roku mogli 

spotkać się razem jako 

szkolna społeczność na 

różnych 

uroczystościach, które 

tradycyjnie jednoczą 

naszą grupę uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

Rodzice nie mogli 

fizycznie uczestniczyć 

na apelach z okazji 

Dnia Matki, Dnia Ojca, 

czy innych 

wydarzeniach, w czasie 

których świętowaliśmy 

100 rocznicę „Cudu 

nad Wisłą”, czy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ogromnie zależało mi, aby na uroczystości rozdania świadectw 

nasza szkolna rodzina mogła być w komplecie. I znalazł się sposób, znalazło się rozwiązanie   Nie po raz pierwszy już z pomocą 

przyszedł Ojciec Sławek Płonka – proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia w Eagle Vale, który otworzył dla nas nie tylko swoje 

wielkie serce, ale także drzwi swojego kościoła. O. Sławek odprawił prywatnie dla naszej szkoły Mszę świętą, po zakończeniu której 

wręczone zostały dzieciom w obecności ich rodziców i dziadków świadectwa szkolne. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan 

Albert Vella – wieloletni Prezydent Federacji Języków Etnicznych w NPW, którego obecność na naszej uroczystości mnie osobiście 

bardzo wzruszyła. Pan Albert Vella, który wspiera naszą szkołę od poczatku jej powstania, wręczył na moje ręce Dyplom Uznania dla 

uczniów naszej szkoły za udział w Konkursie „Św. JP II jako twórca i inspiracja dla twórców”. Obecny na naszej uroczystości był także 

Pan Adam Gajkowski - Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. 

Po ceremonii rozdania świadectw zaśpiewaliśmy wspólnie kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”,  po czym udaliśmy się do parku 

nieopodal kościoła, gdzie najprawdziwszy Św. Mikołaj rozdawał dzieciom prezenty świąteczne. Ach! Ileż było przy tym wrzawy i 

dziecięcej radości! A z prezentów można się było naprawdę ucieszyć   Każdy z uczniów otrzymał książkę z serii „Kocham Polskę” pt. 

„100. Rocznica Cudu nad Wisłą” oraz drugą o tym jak „Lolek został Papieżem”. Tytuły te zostały wybrane nieprzypadkowo jako, że w 

bieżącym roku obchodziliśmy 100. Rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II oraz 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Dzieci 

otrzymały także zabawki i bilet na farmę.  

Całe spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Z możliwości bycia razem cieszyły się nie tylko dzieci, ale i rodzice. Ten 

niezwykły rok nauczył nas doceniać rzeczy, któych „w poprzednim życiu” nie docenialiśmy... Mianowicie to - jak ważne w życiu 

każdego z nas są spotkania z drugim człowiekiem... 



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. Pobieramy także jednorazowa oplate w wysokosci $10 na ubezpieczenie. 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/ 

• 10:00—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/



