
 „Starość jest koroną okresów życia. Przynosi ona żniwo, żniwo z tego, czego się 

nauczyło i co się przeżyło, żniwo z tego czego się dokonało i co się osiągnęło, żniwo z 

tego co się wycierpiało i przetrwało. Jak w zakończeniu wielkiej symfonii, wielkie tematy 

życia łączą się w potężny akord” .  Św. Jan Paweł II 

 

Komunikat – STYCZEŃ 2021 

 01-02 Styczeń przerwa świateczna, nie ma zajeć 

 08-09 Styczeń zdalne nauczanie przez internet 

 15-16 Styczeń zdalne nauczanie przez internet  

 22-23 Styczeń regularne zajęcia lekcyjne   

 29-30 Styczeń regularne zajęcia lekcyjne   

 

01/21 – 01/22   Dzień Babci i Dzień Dziadka  to dni kiedy nasi dziadkowie mogą siȩ 

nacieszyć swoimi wnukami dłużej niz zwykle. Nie zapomnijmy w tych dniach złożyc 

życzenia naszym dziadkom.  

Ciekawostka: Pomysł utworzenia święta w Polsce po raz pierwszy ukazał się na łamach 

gazety „Kobieta i Życie” dopiero w 1964 roku. Dwa lata później „Express Wieczorny” 

oficjalnie ogłosił dzień 21 stycznia „Dniem Babci”. 

 

 
 

01/23               Rada Pedagogiczna – regularne zajȩcia 

01/24               41 rocznica zalożenia Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II 

01/29 – 01/30   Wywiadówki (nauczyciele skontaktują siȩ z rodzicami drogą emailową) 

 

Zarząd Szkoły informuje że z dniem 5 stycznia 2021 pani Anna Krzemien nie bȩdzie już 

pełnić funkcji Prezesa Szkoły. Pani Krystyna Mize, obecna vice-prezes, przejmuje 

funkcjȩ prezesa do nastȩpnych wyborów ktore odbȩdą siȩ w marcu tego roku. 



 
“Elderly people help us to see human affairs with greater wisdom, because life's 
vicissitudes have brought them knowledge and maturity. They are the guardians of our 
collective memory, and thus the privileged interpreters of that body of ideals and 
common values which support and guide life in society.” Saint John Paul II 
 
 
 

January 2021 Newsletter 
 

 01-02 January - Holiday break - no classes  

 08-09 January remote learning 

 15-16 January remote learning 

 22-23 January regular classes  

 29-30 January regular classes 

 
 
01/21-01/22 Grandmother’s and Grandfather’s Day – a day when our grandparents get 
to enjoy their grandchildren more than any other day. Let’s not forget to wish our 
grandparents all the best on those days. Interesting fact: In Poland the idea of 
celebrating Grandparents Day first appeared in 1964 in “Kobieta i Zycie” magazine. Two 
years later “Express Wieczorny” magazine announced that Grandmother’s Day will be 
celebrated each year on January 21. 

 
 
01/23   Teachers’ Institute – regular classes 
01/24   41st Anniversary of Saint John Paul II Polish School 
01/29 – 01/30 Teacher-Parent Conferences (parents will be contacted via email) 
 
This is to inform that effective 01/05/2021 Anna Krzemien is no longer the President of 
John Paul II Polish School. Krystyna Mize, the current vice-president, will be an interim 
president till the next school board election which will be held in March 2021. 


