
Biuletyn Szkolny 

Białych myśli lekkich jak puch niech 
Anioł przywieje z nieba, otoczy 

skrzydłem nadziei i niech kolędę 
zaśpiewa. Bo dzisiaj jest piękny 

dzień, wszystko się rodzi na nowo, 
więc w blasku tajemnych Świąt żyj 

zdrowo i kolorowo…. 

 

 

Wesołych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku! 

Polish Language School, Inc. 

P.O. BOX 2221  

New Britain, CT 06050-2221 

 

Tel. 860 604-7797 

e-mail:  

biuro.szkolajp@gmail.com 

http://www.szkolajp.com  

Zajecia szkolne odbywaja sie w  
New Britain High School (Freshmen 

Academy) 
110 Mill St New Britain, CT 06053 

Bilety  można zakupić również w soboty w biurze szkolnym. 

Witamy Państwa w kolejnym numerze naszego biuletynu. 

Przed nami dwie soboty wolne od zajęć: 23 i 30 grudnia. Spotykamy się w 

szkole 6 stycznia 2018 roku. A oto kalendarz nadchodzących wydarzeń: 

 24 i 25 grudnia:  * Żywa Szopka przy kościele Sacred Heart w New Britain 

6 stycznia: * Termin opłaty drugiej raty za czesne  

6 stycznia:  *Pizza dla uczniów miesiąca za listopad 

6 stycznia:  * Wręczenie nagród laureatom konkursów na relację z wycieczki do Polski  

                           oraz na kartkę świąteczną  

11 stycznia (czwartek) : * Wieczór filmowy dla dzieci; więcej informacji na str.  3 

13 stycznia:  * Pizza dla uczniów miesiąca za grudzień 

14 stycznia: * Pierwszy Opłatek Rodzinny w Crystal Ballroom 

Zapisy do Udziału w Żywej Szopce                                                                   

Zpraszamy wszystkie dzieci i mlodzież do udziału w pięknej polskiej, 

świątecznej tradycji jaką jest udział w Żywej Szopce. Jak co rok, przy kościele 

Sacred Heart w New Britain, powstanie drewniana szopka, którą na czas Świąt 

wypełnią Betlejemskie zwierzęta. Aby zapisać dziecko lub uzyskać więcej infor-

macji, proszę dzwonić do Agnieszki (860)-212-0392.                                                             

Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain 7/2017  

 

“Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”- Św. Jan Pawel II 

Gratulacje dla wszystkich uczniów, 

którzy wzięli udział w przepięknej 

Akademii Świątecznej! Gorące       

podziękowania składamy na ręce pań 

nauczycielek, które tak wspaniale 

przygotowały dzieci i mlodzież do 

występu. Zapraszamy do obejrzenia 

kilku zdjeć na str.2. 

Jedną z najmilszych, polskich i rodzinnych uroczystości w 

okresie świątecznym jest dzielenie sie oplatkiem. Serdecznie 

zapraszamy na pierwszy Oplatek Rodzinny naszej szkoły, który 

odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2018, w Crystal Ballroom. 

W programie świąteczne atrakcje  dla dzieci i dorosłych. 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com


Bajkowe Zdjęcia z Akademii Świątecznej “Zapomniany Zegar” przygo-

towanej na motywach baśni H.CH. Andersena “Dziewczynka z Zapałkami”  

 




