
Biuletyn Szkolny 

Jedną z najmilszych, polskich  

i rodzinnych uroczystości w 

okresie świątecznym jest 

dzielenie się opłatkiem.  

Serdecznie zapraszamy na      

II Opłatek Rodzinny naszej 

szkoły, który odbędzie się w 

niedzielę, 20 stycznia 2019,     

w Crystal Ballroom.                      

Rezerwacja biletów u Joanny 

(860) 212-4801, Doroty (203)

715-5828,                                       

lub Beaty (860)518-5245.  

Opłatę należy uregulować 

przy rezerwacji. 

Polish Language School, Inc. 

P.O. BOX 2221  

New Britain, CT 06050-2221 

Tel. 860 604-7797 
e-mail:  

biuro.szkolajp@gmail.com 
www.szkolajp.com  

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa,  

w srebrze stoją wszystkie drzewa.

A oto co czeka nas w nadchodzących  tygodniach… 

8 grudnia: wizyta św. Mikołaja. 

14 grudnia: próba generalna dzieci i młodzieży biorących udział w Akademii      
Świątecznej. 

15 grudnia: Akademia Świąteczna w audytorium NBHS. Akademia rozpocznie się 
punktualnie o 10:30.  

22 grudnia: sobota wolna od zajęć. 

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

29 grudnia: sobota wolna od zajęć. 

20 stycznia: II Rodzinny Opłatek w Crystal Ballroom w New Britain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 11/2018 –2019 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. ” św. Jan Paweł II 

Gratulujemy laureatom konkursu na kartkę świąteczną! Nasi 

szkolni artyści postawili jury przed niezwykle trudnym wyborem. 

Wszystkie prace były doskonałe! W tym roku nagrodzone kartki 

zostały wykonane przez Julię Konopka (kl.O), Nell Gorbal (kl 1 –3), 

Camilę Kuczek (kl.4-6), i Kacpra  Śmiarowskiego (kl. 7-10).   

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w najbliższy piątek, 7 grudnia,  

o godzinie 19:00 w sali  numer 410 w NBHS. Zapraszamy do licznego udziału.  

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w naszej dorocznej Żywej 

Szopce organizowanej przy kościele Sacred Heart w New Britain. Zapraszamy 

wszystkie grupy wiekowe. Aby zapisać dziecko lub uzyskać więcej informacji, 

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

Wprowadzenie  numeru szkolnego   

860-604-7797 oraz adresu email                   

biuro.szkolajp@gmail.com do listy  

kontaktów usprawni otrzymywanie 

bieżących wiadomości. Jeżeli dzwonią 

Państwo na numer szkoły, prosimy o 

zostawianie wiadomości. Umożliwi to 

nam szybką i optymalną odpowiedź.  

Amelia’s Toy Drive: 8 i 15 grudnia 

Amelia, uczennica trzeciej klasy naszej szkoły, organizuje zbiórkę zabawek dla 
dzieci, które muszą spędzić sezon świąteczny w szpitalu.   Nowe, nierozpakowane 

zabawki, można złożyć w pudełku w biurze szkolnym przez najbliższe 2 soboty. 
Pomóżmy Amelii w tym  wspaniałym przedsięwzięciu! 

Przypominamy, że rejestracja do konkursu matematycznego 
Kangur trwa do 15 grudnia 2018 r. Szczegółowe infromacje 

na ten temat są dostępne na naszej stronie internetowej 
www.szkolajp.com 

http://szkolajp.com/poza-szkola/math-kangaroo-2019-
konkurs-matematyczny-kangur-2019/ 
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