“Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenia tylko do
krȩgu własnego życia i nie są gotowi angażowac siȩ bezinteresownie na rzecz innych.”
Św. Jan Paweł II

Komunikat Marzec 2021
5 i 6 marzec –regularne zajȩcia lekcyjne (Konkurs pieknego czytania prozy polskiej)
12 i 13 marzec – regularne zajȩcia lekcyjne (Zdjȩcia w togach graduacyjnych)
13 marzec - Bierzmowanie
19 i 20 marzec – regularne zajȩcia lekcyjne
19 marzec – Walne Zebranie Rodziców
26 i 27 marzec – regularne zajecia lekcyjne (Konkurs “Wielkanoc na ludowo”)
27 marzec – uczniowie klasy 11 uczą sie tańczyć Poloneza
W dniach 5 i 6 marzec w naszej szkole odbedzie sie konkurs pieknego czytania prozy polskiej.
Wyniki konkursu zostaną ogloszone nastȩpnego tygodnia.
Bardzo Ważne!!!
19 marca o godz. 6:15pm w Parish Life Building odbȩdzie sie Walne Zebranie Rodziców. Na
zebraniu odbȩdą sie wybory na nastȩpujace stanowiska: Prezes, Organizator Imprez oraz
Sekretarz Protokółowy. Potrzebujemy również 2 rodzicow do Komisji Rewizyjnej. Serdecznie
zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy oraz zapoznania sie z tym co sie dzieje w
naszej szkole i jakie mamy plany na resztȩ tego roku szkolnego oraz na przyszły rok.
W dniach 26 i 27 marzec odbȩdzie sie w naszej szkole konkurs pod tytułem “Wielkanoc na
ludowo”. Wiȩcej informacji zostanie wyslanch w najbliższych dniach.
27 marca uczniowie klasy 11 zaczną sie uczyć tanczyć Poloneza na Bal Maturalny.
Ciekawostki i ważne wydarzenia z miesiąca marca:
6 marca 1745 roku urodził siȩ Kazimierz Pułaski, bohater dwóch narodów, polski general, dowódca
Konfederacji Barskiej oraz bohater wojny o niepodleglość Stanów Zjednoczonych.
24 marca 1794 roku Tadeusz Kosciuszko zostal mianowany Naczelnikiem Insurekcji, której celem byla
obrona niepodleglości Polski.
30 marca 1867 roku Rosja sprzedala Stanom Zjednoczonym Alaskȩ za sume 7.2 mln. dolarów
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“Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought.”
Saint John Paul II

March 2021 Newsletter
March 5th and 6th – regular classes (Beautiful reading of Polish prose Contest)
March 12th and 13th – regular classes (Student photos in graduation gowns)
March 13th – Confirmation
March 19th and 20st – regular classes
March 19th – All Parents/Board Meeting
March 26th and 27th – regular classes (Easter Folk Art Contest)
March 27 – Seniors learn Polonaise dance steps
On March 5th and 6th our students will be participating in the Beautiful reading of Polish prose
Contest. The results of the contest will be announced the following week.
Very Important!!!
On March 19th at 6:15 pm All Parents/Board Meeting will be held at the Parish Life Building.
During the meeting new Board members (President, Event Coordinator and Secretary) and two
new Audit Committee members will be voted in. During the meeting parents will learn how they
can actively participate in daily school operations and find out about events that will take place
till the end of this school year as well as what is planned for the next school year.
On March 26th and 27th our students will be participating in the Easter Folk Art Contest. More
information will be sent to parents in the upcoming days.
On March 27th our high school seniors will start to learn Polonaise dance steps for their Senior
Prom.
Interesting facts and events that occurred in March:
Casimir Pulaski was born on March 6, 1745. Pulaski is remembered as a hero who fought for
independence and freedom of Poland and the United States.
On March 24, 1794 Tadeusz Kosciuszko received the title of Naczelnik (commander in chief) of PolishLithuanian forces fighting against the Russian occupation.
On March 30, 1867, the United States reached an agreement to purchase Alaska from Russia for a price
of $7.2 million.
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