
W niedziele 12 czerwca 2016  

10 – lecie Szkoly Polskiej w Champigny sur Marne 
"Czasu nie da się zatrzymać, ale warto 
wracać do chwil, które pozostają 
w naszej pamięci na zawsze". 
*** 

w Szkole Polskiej w Champigny-sur-Marne odbyla sie uroczystosc zakończenia kolejnego 
roku szkolnego. Dzień ten byl bardzo szczególny w historii naszej szkoły., gdyz  świętowalismy 

Jubileusz 10 – lecia naszej Szkoly. Nasi uczniowie przez dlugie miesiace przygotowywali sie do 

tego popoludnia. Honorowymi goscmi byli m.in. Pani Konsul Agnieszka Kucinska, ksiadz 

Tomasz Sokol oraz ksiadz Piotr Wroblewski, Na poczatku powitalismy bardzo serdecznie 

przybyłych gości, absolwentow naszej Szkoly, przyjaciol, grono pedagogiczne, 
rodziców oraz wszystkich uczniów. 
Nasze kochane przedszkolaki zarecytowaly piekny wierszyk na powitanie, a nastepnie 
wyswietlilismy diaporame, ktora ukazala 10 – letnia historie Szkoly. 

 

Po czesci oficjalnej przyszedl czas na czesc artystyczna : jednym z najważniejszych 
wydarzen w historii naszej Szkole byla Akademia Pana Kleksa, Po kilku latach, tym 
razem z innymi uczniami, chcielismy przezyc jeszcze raz te przygode. Spektakl 
zostal  pieknie przygotowany i wspaniale zagrany przez wszytkie dzieci. 

Po zasluzonych oklaskach nasi uczniowie otrzymali broszurki, specjalnie wydane na 
10-lecie naszej Szkoly, oraz dyplomy. 
Nastepnym punktem programu było podziękowanie osobom zasłużonym dla naszej 
szkoły, których obdarowalismy upominkami.  Podziękowalismy siostrze Rozalii, która 
wyjezdza do Kamerunu na Misje, a następnie wręczylismy  broszurki wszystkim 
gosciom. 

Pani Konsul Agnieszka Kucinska zabrala głos, dziekujac nam wszystkim za 10-letnia 
prace. Dziekujemy Pani Konsul z calego serca za obecnosc na naszej uroczystosci 
oraz docenienie naszego wysilku !! 

Na koniec czesci oficjalnej był tort dla Szkoly w ksztalcie ksiazki, wykonany przez 
Eweline Banas, tradycyjne « STO LAT » oraz 10 swieczek ! 

Na zakonczenie popoludnia zaprosilismy wszystkich na zasluzony poczestunek. 
To było cudowne popoludnie. Zyczymy wszystkim owocnej kontynuacji, na pewno 
warto zaofiarowac naszym dzieciom dar, jakim jest znajomosc języka polskiego !
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Komunia  Swieta  maj 2016 
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W sobotę 7 maja 2016 roku  

W parku Le Tremblay niedaleko naszej Szkoly Polskiej odbył się Piknik Rodzinny. 

Pogoda dopisała, więc wszyscy mogli wesoło i aktywnie spędzić czas na świeżym 

powietrzu. To bylo bardzo mile popoludnie . Nasze mamy przygotowaly pyszne 

smakolyki. Wspaniałej zabawie i okrzykom radości nie było końca. Teraz pozostały 

nam tylko miłe wspomnienia i czekanie na kolejną, tak udaną uroczystość 
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Zgodnie z wielowiekową  polską tradycją, co roku w Wielką Sobotę odbywa się 

błogosławieństwo i poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny ; 

Dzieci z naszej Szkoly mogly spotkac sie tego dnia w  kościele Saint Charles w Joinville le 

Pont, aby wspolnie przezyc te piękne chwile. 
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Luty 2016 –  

W okresie oczekiwania na Swieta Wielkiej Nocy 

wszyscy uczniowie uczestniczyli we wspólnej Drodze Krzyżowej, 

ktora poprowadziła Siostra Rozalia. 

Modlilismy sie przed każdą stacją Drogi Krzyżowej

 

.      
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7 luty 2016  
W niedzielę 7 lutego 2016 roku, na zaproszenie księdza proboszcza Gregoire Bellut, 

wspólnota polska uczestniczyła we Mszy Św. Międzynarodowej w kościele Saint Charles w 

Jonville le Pont. 

Było to bardzo miłe i wzruszające wydarzenie. 

We Mszy Św. brały udział rózne narodowości, a po Mszy Św. spotkaliśmy się ze wszystkimi 

przy wspólnym stole.Nasza polska wspólnota miała piękny udział tego dnia : pani Halina 

akompaniowała gdy śpiewaliśmy wspólnie dorośli i dzieci nasze polskie pieśni. Rodzice 

przygotowali tradycyjne potrawy : słodkie bądź słone pyszności, które tak pięknie wygladały 

na polskim stole, był krakowiak i krakowianka, a nawet mała dziewczynka przebrana za mała 

krakowiankę. 

Udało nam się pięknie zareprezentować wspólnotę polska, bylismy dumni że tak pięknie 

wszystko się udało. 

Już dziś "zapiszmy" sobie takie spotkanie za rok, w pierwszą niedzielę lutego 2017 roku !! 
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21 LISTOPADA 2015 , 

Odbyl sie w nasze j szkole konkurs czytania, w ktorym uczesticzyly  trzy klasy :  3, 4 i 6. 

Panie nauczycielki powiedzialy, ze dzieci sie pieknie przygotowaly do tego konkursu !! 

Oto wyniki : 

KLASA 3 :  1/ LARYSA BANAS / 2/ KRZYS UFIR / 3/ XAVIER GONDEK / 4/ NATALIA POKORA 

5/ YOAN SAVY / 6/ IGOR ZDUNEK I SUSANNE BANAS 

KLASA 4 : / 1/ OLGA DE MAREUIL / 2/ KAMILA SOBCZYK / 3/ LAURA SOBCZYK 

4/ PAULA URBAN-STAPOR / 5/ ROBERT RYMARZ / 6/ FRANCOIS AMY 

KLASA 6 : 

1/ YANN DE MAREUIL i ADRIAN PILAWSKI 

2/ VICTORIA SYROKA 

3/ IZA SZCZECH 

4/ ANASTASIA GAWRYLUK 
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W dniu 10 października  

 Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia ACLFP94 

Zgromadzenie pod przewodnictwem Pana Dariusza Kolda, prezesa, w obecności pani Teresy Gracy, 
Dyrektora Generalnego, Marie Thérèse Kolda, Wiceprezesa, pani Ewa Guzik, skarbnika i pani Doroty 
Anciaux, Sekretarza. 
Przewodniczący stowarzyszenia zauważyli iż wszyscy członkowie byli obecni lub byli reprezentowani 
,deklarujac iz spotkanie było wiec właściwe i mogło ważnie obradować i podejmować decyzje z 
wymaganą większością głosów. 

Przewodniczący przypomniał, że spotkanie zostało powołane, aby obradować nad następującym 
porządkiem obrad: 
• bilans moralny na poprzedni rok przedstawiony przez panią Graca Teresa 
• Sprawozdanie finansowe prezentowane przez pana Dariusza Kolda 
• Zatwierdzenie sprawozdań finansowych 
• Uchwały dotyczace  w przyszłego roku 
• Odnowienie urzędu w związku z rezygnacją Skarbnika, Zastępcy Skarbnika i Sekretarza 
• Absolutorium członków zarządu 
• Inne sprawy. 

*** Szkoła liczy sobie 80 uczniów, i dzięki odremontowanej salce w czerwcu 2015 roku przez rodziców 
dzieci,  ma lepsze warunki do pracy . 

** W 2016 roku szkoła będzie obchodzić dziesięciolecie swojego istnienia, trwają negocjacje jak i 
gdzie uczcić ta miłą rocznicę. 

Następnie bilans moralny i rachunki zostały przedstawione na posiedzeniu. 

Zgromadzenie  zagłosowało za  przyjęciem  wszytkich sprawozdań 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdjecia grupowe 2015-2016  
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