
Biuletyn Szkolny 

  Wszystkie dzieci naszej szkoły były bardzo 

grzeczne, dlatego 2 grudnia przybył do nas 

nie jeden, ale aż siedmiu Mikolajow wraz z elfami! 

Wszyscy wspaniale się bawili! 

 

Lista laureatów konkursu na kartkę s 

Świateczną znajduje się na stronie nr.3 

W następnym numerze biuletynu  

przedstawimy Państwu nagrodzone 

prace.  

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. 

Wiele dzieje się w naszej szkole w tym radosnym sezonie świątecznym. 

Zapraszamy do zapoznania się z nadchodzącymi wydarzeniami:  

  9 grudnia:        *Pizza dla listopadowych laureatów “Ucznia Miesiąca” 

 16 grudnia:     *Akademia Bożonarodzeniowa—zaproszenie na str. 2 

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

   6 stycznia:   * Termin opłaty drugiej raty za czesne 

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.                                                             

Rozstrzygnięcie Konkursu “ Moje wspomnienia z wycieczki do 

Polski, czerwiec/lipiec 2017:                                                                                                           

1 miejsce: Patryk Kulis, 2 miejsce: Patryk Bak, 3 miejsce (ex aequo): 

Kasia Chorzepa, Natalia Chorzepa, Nicole Martula. Wyróżnienia: Ale-

ksandra Bilas, Michelle Martula.  Gratulacje!!!                                                                                                                                   

Jedną z najmilszych, polskich i rodzinnych uroczystości w okresie świątecznym 

jest dzielenie sie oplatkiem. Serdecznie zapraszamy na pierwszy Oplatek Rodzinny 

naszej szkoly, który odbędzie sie w niedzielę, 14 stycznia 2018, w Crystal Ball-

room. W programi świąteczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla doroslych.  

Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain 6/2017  

 

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

Prosimy  bezwględnie przestrzegać 

poleceń pracownika parkingu 

szkoly, którego zadaniem jest czu-

wanie nad bezpieczeństwem na 

parkingu.  Wobec osob, które 

lekceważą polecenia będą wyciągane 

konsekwencje. Dziękujemy za zrozu-

mienie i liczymy na Państwa  

współpracę w tej kwestii.  

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com




 

Wyniki Konkursu na Kartkę 

Świąteczną:                            

             
Klasy Zerowe   

1 miejsce    Igor Begazo                       OC 

2 miejsce    Kaya Rafalowicz             OA 

                       Oliver Michalski             OA 

3 miejsce    Konrad Taski                   OA 

                       Jacob Korczak                 OB  

                                                             Klasy I-II  

1 miejsce     Nell Gorball                      2C   

2 miejsce    Liliana Lach                      1C 

                       Vanessa Lukaszczyk      1C  
3 miejsce    Sophie Laszewski            1A 

                      Victoria Mniuch                1C 

                                                             Klasy III 

1 miejsce    Julia Wlaz                           3C 

2 miejsce   Sebastian Kuszyk              3B 

3 miejsce   Angelina Tluczek               3C 

                      Sora Fares                            3C 

                                                            Klasy IV-VI 

1 miejsce  Diana Gumienny                4C 

2 miejsce  Victoria Grosfield              5A 

3 miejsce  Natalia Pikor                        6C 

                    Olivia Korczak                      5A 

 

 

Gratulacje!! 
          

 



6-letnia Amelia potrzebuje 

naszej pomocy w zgromadzeniu 

swiatecznych prezentow dla 

dzieci w CCMC (Connecticut 

Children’s Medical Center), 

ktore spedza Swieta w szpitalu.   

Pojemniki na  nowe, nie 

opakowane zabawki beda 

rozstawione w naszej szkole w 

najblizsza sobote, 9 grudnia, 

oraz za tydzien, 16 grudnia.   

Postarajmy sie pomoc Ameli I 

przyczynic sie do tego aby 

Gwiazdka zaswiecila w te Swieta 

dla wszystkich dzieci.  

 

6-letnia Amelia potrzebuje 

naszej pomocy w zgromadzeniu 

świątecznych prezentów dla 

dzieci w CCMC (Connecticut 

Children’s Medical Center), 

które spędza Święta w szpitalu.   

Pojemniki na  nowe, nie 

opakowane zabawki będą 

rozstawione w naszej szkole w 

najbliższą sobotę, 9 grudnia, 

oraz za tydzień, 16 grudnia.   

Postarajmy sie pomóc Amelii i 

przyczynić się do tego, aby 

Gwiazdka zaświeciła w te Święta 

dla wszystkich dzieci.  

Amelia’s Toy Drive 



http://mathkangaroo.com 
 

Z przyjemnoscia informujemy ze rejestracja do konkursu 
matematycznego KANGUR rozpoczela sie 26 pazdziernika.  

Uczniow mozna rejestrowac do 15 grudnia na stronie 
internetowej: 

 
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?

prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qj-
dOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y

_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81 
 

 

Nasza szkola funkcjonuje joko centrum prywatne. Aby 

zarejestrowac ucznia w naszej szkole trzeba podac kod dostepu 

(Private Site Code): CTNEW_B0001893  

Uczniowie ktorzy brali udzial w konkursie rok temu otrzymali 

email z haslem do swojego konta. Nowi uczestnicy musza konto 

zalozyc.  

Konkurs odbedzie sie w czwartek 15 marca 2018 w NBHS o godzinie 

6:00 wieczorem. 

Spotkanie informacyjne ze szczegolowym opisem procesu 

rejestracji odbedzie sie 18 listopada o godzinie 8:00 w klasie 453.  

Zajecia matematyczne dla uczniow z klas 3-8 rozpoczna sie 20 

stycznia 2018 roku i odbywac sie beda w soboty po zajeciach 

szkolnych od 12:35 do 1:45 

Informacji na temat konkursu udziela Agata Smiarowski (860) 306 
2793 agatasmiarowski@yahoo.com 

http://mathkangaroo.com
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qj-dOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qj-dOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qj-dOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qj-dOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81

