
• 06 & 07 Listopada  -  Zdalne nauczanie przez internet E-Lekcje.  

• 13 & 14 Listopada  -  Zdalne nauczanie przez internet E-Lekcje . 

• 20 & 21 Listopada  -  Regularne zajęcia. 

• 27 & 28 Listopada  -  Święto Dziękczynienia. Nie ma zajęć lekcyjnych.  

Drodzy rodzice i uczniowie,  

31 października Odbyło siȩ w naszej szkole Walne Zebranie. Anna Krzemień została 
nowym prezesem szkoły. Pani Krystyna Mize została wybrana na nowego vice prezesa, 
a pan Andrzej Strączek jest nowym sekretarzem korespondencyjnym i 
administratorem naszej strony internetowej. Gratulujemy i serdecznie witamy w 
zarządzie. Chcielibyśmy także z całego serca podziękować pani Małgorzacie Śnieżko 
byłej już pani prezes oraz pani Halinie Duda byłej sekretarz korespondencyjnej oraz 
administratorze naszej strony internetowej za ogromną pracę jaką włożyli w rozwój 
naszej szkoły. 

1 i 2 listopada - to Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny. Pamiętajmy aby w tych dniach 
odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. 

W szkole Cyryla i Metodego nastąpił wzrost zachorowań i nieobecności uczniów i 
nauczycieli spowodowany między innymi wirusem Covid -19.  W związku z tym, 
szkoła Cyryla i Metodego zdecydowała się na przerwę w zajęciach lekcyjnych w 
budynku przez okres następnych dwóch tygodni. Jako że nasza szkoła musi 
przestrzegać reguł ustalonych przez ich administrację, przez następne dwa 
tygodnie, nauczanie w Polskiej Szkole odbywać się będzie przez internet. Więcej 
informacji na ten temat zostanie wysłane przez nauczyciela który uczy wasze dzieci.

11 listopada - to już 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości po 
123 latach zaborów (1795-1918).  Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę 
czekały, piąte doczekało. Nie ważne czy jesteśmy obywatelami Polski czy 
Stanów Zjednoczonych. Świętujmy i doceńmy w tym dniu fakt że żyjemy w 
wolnym kraju. 

Komunikat - Listopad 2020 
“Być wolnym to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym 

sumieniem.”    Św. Jan Paweł II



   27 i 28 listopada nie będzie w naszej szkole zajęć 
lekcyjnych z okazji Święta Dziękczynienia  

Drodzy Przyjaciele Missionaries of the Poor, 
Ten rok jest bardzo trudny dla nas wszystkich a szczególnie dla chorych, 
ubogich i misjonarzy na całym świecie. Przez 14 lat w listopadzie w 
różnych kościołach organizowaliśmy zbiórkę żywności dla ubogich w 
Jamajce, Haiti i w Afryce.   W tym roku nie otrzymaliśmy zgody na zbiórkę 
z powodu koronawirus. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o 
pomoc finansową lub podjecie:  

“Duchowej adopcja dziecka z Afryki” -  Roczna opłata $140.   
Będziemy wdzięczni za każdy “Wdowi grosz” a pieniądze przeznaczymy 
na zakup ryżu dla Misji aby wszyscy mogli przeżyć ten trudny czas, w 
którym przyszło nam żyć.  Po więcej informacji: (773) 450-8008                               

Bóg zapłać! 

Czek prosimy wypisać na: 
 

i przesłać drogą pocztową na adres: 
 

Renata Komar 
13833 S. JANAS. Pkwy 
Homer Glen IL 60491 
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Najważniejsze informacje z Walnego Zebrania Rodziców 
Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Lemont, 

W dniu 31 października 2020 roku! 
  

1. Omówienie roku finansowy 2019/2020, zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną i odesłanego do 
rozliczenia podatkowego.  Rozliczenie za rok 2019/2020 będzie do wglądu na następnym zebraniu. 

2. Prezentacja Budgetu Szkoły na rok 2020/2021. 
3. Podsumowanie Jubileuszu 40 lecia szkoły/Klubu oraz 20-lecia Polan. 
4. Omówienie kalendarza na rok szkolny - ograniczenia ze względu na obostrzenia pandemii. 
5. Analiza spraw prawnych szkoły (lease, insurance, tax exempt, retention plan). 
6. Podsumowanie okresu pandemii od Marca do Maja 2020 oraz przedstawienie gotowości szkoły w 

przypadku kolejnego zamknięcia.  Grono Pedagogiczne jest zaopatrzone w szkolne komputery 
oraz przygotowane do podjęcia zajęć on-line. 

7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Szkoły oraz Komisji Rewizyjnej. Gratulacje dla: 

a. Pani Anny Krzemien – Prezesa Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II 
b. Pani Krystyny Mize – Wiceprezesa 
c. Panu Andrzejowi Straczek – Sekretarz Korespondencyjny 
d. Panu Danielowi Janosik – członek Komisji Rewizyjnej. 

8. Podziękowanie za wieloletnią Pracę w Zarządzie Pani Halinie Duda, za Jej wspaniałą pracę, za 
dzielenie się talentem oraz wielkim zaangażowaniem jako organizatora imprez a przez ostatnie 
lata jako Sekretarza Korespondencyjnego.  Podziękowania również kierujemy dla Pani Margaret 
Śnieżko za czteroletnią służbę w szkole jak Prezes Polskiej Szkoly im. św. Jana Pawła II.   

  
Pragniemy podziękować również wszystkim obecnym Rodzicom na corocznym Walnym Zebraniu które 
odbyło się in-person oraz przez Microsoft Teams.  Dziękujemy odważnym, którzy po raz pierwszy 
skorzystali z możliwości wirtualnego uczestniczenia w spotkaniu.  Mamy nadzieję, że omówione sprawy 
przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Szkoły oraz do coraz lepszej współpracy na wszystkich 
poziomach naszej Rodziny Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II.  Niech nasz Patron Błogosławi oraz 
wspomaga. 
  
Szczęść Boże Wszystkim, 
Z poważaniem, 
  
Zarząd Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II 
  
Ps.  Prosimy o zapoznanie się z listami od Pani Haliny Duda oraz Pani Margaret Śnieżko. 
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Lemont, 31 października, 2020 
  
 
Szanowni Rodzice Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w Lemont, 

 
22 października 2016 r. zostałam wybrana przez szanownych Rodziców na stanowisko 
wiceprezesa, a następnie prezesa Polskiej Szkoły. Dziękuję za zaufanie, którym Państwo 
mnie obdarzyli mając nadzieję że wszystko co dzieje się w naszej Szkole przyniesie pożytek 
Waszym dzieciom i młodzieży.  Dziekuję świtemu Janowi Pawłowi, patronowi naszej Szkoły,  
za Jego przykład i wzór, a także za Jego błogosławieństwo i opiekę nad naszą Szkołą.   
 
Wyrazić pragnę ogromne podziękowania dla obecnych i byłych członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Dyrekcji i Grona Pedagogicznego. Serdeczne Bóg zapłać za zawsze 
okazywane wsparcie i pomoc księdzu Proboszczowi Waldemarowi Stawiarskiemu.   W tym 
miejscu chciałabym również przeprosić za to wszystko czego nie zrobilam lub zrobilam nie 
tak jak być powinno. Dziękuję mojej Rodzinie, która wspomagała mnie modlitwą, miłością 
oraz zrozumieniem w całym okresie zarządzania Szkołą. 
   
Jestem niezmiernie wdzięczna i dumna, że mogłam aż do dzisiaj, do 31 października 2020 
roku.  służyć Polskiej Szkole im. św. Jana Pawła II. Doceniam i szanuje każdą chwilę, gdy 
spotykałam się i pracowałam z Wami wszystkimi. Wierzę mocno w to, że wspomnienia 
Uczniów, Rodziców, Grona Pedagogicznej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej - wszystkich ludzi 
dobrej Woli kochających św. Jana Pawła II, Jego naukę, Jego wspaniały przykład, będą tak 
piękne i tak niezapomniane jak moje.  
 
  
Dziękuję, 
Szczęść Boże Wszystkim, 
  
Z poszanowaniem, 
Margaret Sniezko  
  



Robiąc zakupy w OfficeMax, prosimy 
przy kasie podać numer Polskiej Szkoły 

im. św. Jana Pawła II #70240473 

 Jesienne Promocje!            



🙂  Kupując na AmazonSmile mamy możliwość wybrać dowolną organizacje 
charytatywną. Od każdego zakupu Amazon przekaże .5% wartości na wskazaną 

przez państwa organizacje.   
Bardzo prosimy wybrać Polską 

Szkołę im. św. Jana Pawła II w 
Lemont. Zebrane w ten sposób 
pieniążki szkoła przeznaczy na 
potrzebne pomoce naukowe.  

• Prosimy o przekazanie tej 
wiadomości wszystkim swoim 

znajomym.  Przyczyni się to do 
finansowego wsparcia naszej szkoły. 

🙂  Zapraszamy 🙂  Dziękujemy 🙂
https://smile.amazon.com

 

https://smile.amazon.com/
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