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Tel. 860 604-7797 
e-mail:  
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Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 12/2019 –2020 

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

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.  

“Nasza zima biała, chustą się odziała, 
Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała!”  

                                                                                                        Maria Konopnicka 

Z przyjemnością informujemy, że wakacyjny Obóz Językowy  w Krakowie zaplanowany 

jest w terminie od 12 do 25 lipca 2020. Orientacyjny koszt wyniesie około 4,600 złotych. 

Na obóz zaproszona jest młodzież z roczników 2003, 2004, 2005 i 2006. Wszystkich 

zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z Dorotą Urban (203)-715-5828.  

Nareszcie nadszedł dzień naszej dorocznej Akademii Świątecznej, tym razem zatytułowanej 
“Królowa Śniegu”. Akademia rozpocznie się o godzinie 10:30, a transmisję na żywo        

będzie można oglądać na naszej witrynie FB.                                                         
Przed akademią, około godziny 9:00, zapraszamy do auditorium na wspólne kolędowanie.  

W dniu Akademii Świątecznej, 14 grudnia, w godzinach 9:30 - 10:30, odbędzie się 

Kiermasz Świąteczny, podczas którego będzie można zakupić domowe wypieki oraz 

stroiki, kartki świąteczne i ozdoby choinkowe wykonane przez uczniów. Cały dochód z 

kiermaszu zasili budżet przeznaczony na akademie i występy artystyczne uczniów.  

Zapraszamy! 

Z myslą o prezentach pod choinkę, będzie również możliwość zakupienia niezwykłej mapy, a mian-

owiecie kopii oryginalnej mapy wydrukowanej w sierpniu 1943 w Palestynie dla żołnierzy Armii 

Polskiej na Wschodzie. Wydruk ma wymiary 60 x 90 cm. Koszt egzemplarza wynosi $95 i jest to 

dotacja na projekt TKS in USA czyli Dzielna Mała Tankietka.  

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim pracowitym elfom, 

które przygotowały wizytę 

Świętego Mikołaja. Bez Waszej 

pomocy Mikołaj nie dałby rady 

odwiedzić wszystkich uczniów w 

szkole. Do zobaczenia za rok! 

 

   

 

 

 

Gorąco zapraszamy na              

nasz II Oplatek Rodzinny, który                

zaplanowana jest na  19 stycznia                                                

w godzinach od 18.00 do 21.00                                                

w Crystall Ballroom                        

w New Britain. 

 Bilety w cenie $60 można nabyć 

pod numerem 860.604.7797 

Dochód z degustacji       przez-

naczony jest na obchody           60

-lecia naszej szkoły.  

 

 Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Żywej 

Szopce organizowanej, jak co roku, 24 i 25 grudnia przy kościele Sacred 

Heart w New Britain. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe. Aby zapisać 

dziecko lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z biurem. 

 

Zapraszamy na nasz                                  

III Opłatek Rodzinny, który            

odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia,                                                   

w godzinach od 14:00 do 20:00               

w Crystal Ballroom w New Britain.  

Bilety w cenie $60 można zakupić w 

biurze szkolnym lub dzwoniąc              

pod numer 860-604-7797.                  

Dzieci do lat 14 mają wstęp wolny           

(z obecnym rodzicem).  

Zobaczmy, co czeka nas w najbliższych tygodniach:  

- 14 grudnia: Akademia Świąteczna “Królowa Śniegu” 

 - 14 grudnia: świąteczna zbiórka zabawek “Amelia’s Toy Drive” dla pacjentów      

szpitala dziecięcego w Hartford 

- 14 grudnia: Kiermasz Świąteczny przed akademią 

- 15 grudnia: ostateczny termin rejestracji do konkursu “Kangur” 

- 21, 28 grudnia & 4 stycznia: soboty wolne od zajęć         

- 24 , 25 grudnia: Żywa Szopka przy kościele Sacred Heart w New Britain 

- 11 stycznia: zdjęcia klasowe 

- 11 stycznia: termin drugiej opłaty za czesne 

- 19 stycznia:  doroczny Opłatek Rodzinny w Crystal Ballroom  

-  25 stycznia: zabawa choinkowa dla klas 0-2 
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