
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 Balroom.   

    Rezerwacja biletów: Joanna (860) 

212-4801, Dorota (203)715-5828,                                       

lub Beata (860)518-5245.  

(dorośli: $50, dzieci do lat dwunastu 

$10, dzieci do lat 4 nieodpłatnie) 

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  

 

 

A oto co czeka nas w nadchodzących  tygodniach … 

22 grudnia: sobota wolna od zajęć. 

24 & 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.  

26 stycznia: zabawa choinkowa dla klas 0-2 (sala gimnastyczna NBHS). 

26 stycznia & 2 lutego: wywiadówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 13/2018 –2019 

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

W niedzielę, 23 grudnia, przy kościele Sacred Heart w New Britain, po 

Mszach Św. o godzinach 8:30, 10:00 i 11:30, organizatorzy wycieczki do 

Polski dla klas 7 i 8 będą sprzedawać wypieki i smakołyki świąteczne. 

Gorąco zapraszamy!  ($5 za opakowanie) 

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w naszej dorocznej Żywej Szopce or-

ganizowanej 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.  

Serdecznie dziękujemy za wsparcie przedświątecznych akcji charytatywnych , między  innymi 
zbiórki pieniędzy na leczenie Davidka, Amelia’s Toy Drive, oraz sprzedaży ciast i wypieków 

świątecznych. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku! 

Z przyjemnością informujemy, że w programie II Opłatka Rodzinnego zaplanowany jest występ 

naszych uczniów. Uczniowie występujący otrzymają nieodpłatne bilety, jednak jeżeli dziecko 

bierze udział w przedstawieniu, rodzice będą zobowiązani zakupić bilet dla dorosłych.                                       

Dziękujemy za zrozumienie.  

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... 

Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w przepięknej Akade-

mii Świątecznej! Gorące podziękowania składamy na ręce pań nauczycielek za 

wspaniałe przygotowanie dzieci i młodzieży do występu. Dziękujemy rodzi-

com za pomoc oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się d0  

powstania niezapomnianego widowiska. Doceniamy Wasz trud i poświęcenie.  

Mamy zaszczyt ogłosić, że pani Elżbieta Mulawka, wielololetni pedagog naszej szkoły,        

otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest to najwyższe resortowe odznaczenie 

przyznawane dla nauczycieli polonijnych przez Ministra Edukacji. Gratulujemy, Pani Elu! 
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