11 CZERWIEC 2011
Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 W sobotę 11 czerwca 2011 zakończylismy rok szkolny
2010/2011. Podczas gdy dzieci miały ostatnie w tym roku zajęcia z teatru, dokonaliśmy razem z
rodzicami podsumowania minionych dziesięciu miesięcy nauki. Nastepnie dzieci zaprezentowaly
piekny spektakl na temat wakacji : recytowały wierszyki, śpiewały i tanczyły w rytm wesołych
piosenek. Po przedstawieniu dzieci otrzymały z rąk pan nauczycielek i Siostry Klary dyplomy oraz
nagrody książkowe w języku polskim. W tym roku szkolnym Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu pokrył koszty związane z zakupem książek – nagród dla dzieci, za
co nasze stowarzyszenie jest bardzo wdzięczne. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni serdecznymi
brawami. Na zakończenie spokaliśmy się wokół stołu. Piekna pogoda dopisała przez cale popołudnie.
Moglismy posilic się pysznymi kielbaskami z grilla. Wszystkim Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom
życzymy słonecznych wakacji.
Rocznica Pierwszej Komunii Swietej 29 maja 2011 w kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Boissy Saint Leger odbyła się uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii świętej

15 STYCZEŃ 2011
Koncert Kolęd - styczeń 2011 Okazją do przedłużenia świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia stał
się koncert,który miał miejsce 15 stycznia w kościele St. Joseph du Tremblay. Dzięki inicjatywie pani
Ewy Lenartowicz, dyrektor chóru Gaude Mater, nasza szkoła mogła jeszcze raz zatopić się w nastrój
bożonarodzeniowych uniesień i emocji. Pięknie rozbrzmiewały melodie polskich kolęd, i nie tylko,
wyczarowywane ręka pani dyrygent. W tych niezwykłych chwilach towarzyszyli nam również
parafianie, którzy mieli okazję odkryć urok naszych pastorałek. Gościem honorowym byla pani konsul,
Magdalena Ryszkowska.
Zakończyliśmy ten zimowy wieczór przy wspólnym podwieczorku i w serdecznej atmosferze.

11 GRUDZIEŃ 2011
Tego dnia odbyły się w naszej szkole "Jasełka" w reżyserii Pani Anny Pazur-Boukhtouche. W tej
pięknej bożonarodzeniowej historii wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Widzowie
przedstawienia - nauczyciele, rodzice i przybyli goście - mogli wysłuchać pięknych polskich kolęd oraz
zobaczyć wspaniałą grę młodych artystów. Składając sobie życzenia, weszliśmy w radosny,
świąteczny nastrój zwiastujący NARODZENIE PANA. Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał
paczkę ze słodyczami z rąk świętego Mikołaja. Uwieńczeniem popołudnia był świąteczny
podwieczorek przygotowany przez nasze kochane mamy.

21 CZERWIEC 2010
Matura z języka polskiego W czerwcu 2010 roku czterech uczniów z naszej szkoły zdawało maturę z
języka polskiego. Po kilku latach nauki języka polskiego w sobotnie popołudnia w naszej szkole i
wytężonej pracy w roku szkolnym 2009/2010 pod fachowym okiem pani Sylwii de Mareuil oraz pani
Doroty Mussard naszym dzieciom przyszło się zmagać z językiem « przodków » na egzaminie
dojrzałości. Matura pisemna miała miejsce 21 czerwca o godzinie 14.00 i trwała trzy godziny. Każdy
uczeń zdawał maturę pisemną w swoim liceum. Claudia Nowak w liceum w Champigny sur Marne, a
Robert Graca w tym samym czasie w liceum w Saint Maur des Fossés. Rezultaty są wspaniałe.
Claudia która jeszcze kilka lat temu znała język polski tylko « trochę » otrzymała wynik 17/20, a Robert
19/20. Podobnie jeśli chodzi o maturę ustną z języka polskiego : Bruno Siwiński otrzymał 20/20, a
David Glaz - 19/20. Gratulujemy serdecznie naszym maturzystom i życzymy im powodzenia w
dorosłym życiu. Niech będą przykładem dla innych uczniów, a ich sukces niech będzie dowodem na
to, ze dzięki pracy można osiągnać wspaniałe wyniki.

12 CZERWIEC 2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 W sobotę 12 czerwca 2010 zakończylismy rok szkolny
2009/2010. Podczas gdy dzieci miały ostatnie w tym roku zajęcia z języka polskiego, dokonaliśmy
razem z rodzicami podsumowania minionych dziesięciu miesięcy nauki. Tym razem odbiegliśmy od
tradycji i na zakończenie roku przygotowaliśmy akcent z okazji 200-tnej rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Dzieci recytowały wiersze o słynnym kompozytorze, sluchały jego muzyki, a na pamiatkę
jako nagrodę ksiażkową otrzymały odpowiednią do wieku ksiażkę o Chopinie oraz piękny dyplom.
Wszyscy zostali nagrodzeni serdecznymi brawami. Na zakończenie spokaliśmy się wokół stołu przy
uroczystym podwieczorku. Wszystkim Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom życzymy udanych,
radosnych, pełnych wrażeń wakacji.

30 MAJ 2010
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 30 maja 2010 w kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Boissy Saint Leger odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Dzieci zostały
przygotowane do tej pięknej uroczytości przez siostrę Klarę Tulodziecką i księdza Grzegorza Jeża.

01 STYCZEŃ 2010
Bajarze z cygańskiego taboru - styczeń 2010 Znana już naszej szkole pani Magda Lena Górska i jej
towarzysz sceniczny SergeTamas zamienili się tym razem w starych bajarzy z cygańskiego taboru
.Pierwsza z opowieści to baśń cygańska ze zbioru pt. » Gałązka z Drzewa Słońca » Jerzego
Ficowskiego. Od pierwszych slów pani Magda porywa nas bogactwem obrazów, wciąga w magiczny
świat, w którym życie taboru splata się z życiem tajemniczych, niezwykłych mieszkańców lasów, rzek,
wspaniałych palaców czy małych miasteczek. Nasza baśń nosi tytuł » Trzy złote włosy Króla Słońca ».
Był sobie bogaty i okrutny król, którego ulubionym zajeciem było strzelanie z procy do małych
ptaszków. Pewnego razu zabłądził w lesie i spotkał Cygana, któremu w nocy miało się urodzic
dziecko. Król został zmuszony do zostania na noc, ale dzięki temu zobaczyl trzy stare kobiety nad
kołyską niemowlęcia, które przepowiadały mu przyszłość. Jedna z nich rzekła, że chlopiec poslubi
córkę króla,który – uslyszawszy to -chciał zabić chłopca. Cudownie ocalone dziecko wychowuje się u
rybaka i przybiera imię Bezimienny; Jego droga krzyżuje się kolejny raz z królem. Przy pomocy
czarów podczas nieobecności władcy dochodzi do ślubu młodzienca z ksieżniczką. Król nie może się
z tym pogodzić. Wreszcie wymyśla rzecz w jego mniemaniu niewykonalną, po wykonaniu której
obiecuje oddać rękę swojej córki i połowę królestwa : nakazuje Bezimiennemu przynieść trzy złote
włosy z głowy Króla Słońca. Biedny młodzieniec wyrusza w drogę a my razem z nim. Spotykamy
różnych ludzi, wędrujemy przez dziwne miasteczka obiecujac pomoc ich mieszkańcom w odzyskaniu
źrodła młodości i jabłoni, która rodziła złote jabłka. Wszystko to wydaje się nieprawdopodobne,
niemożliwe do wykonania! Jak to w bajce bywa dzielny chłopak zdobywa złote włosy, król zostaje
ukarany a całe królestwo żyje od tej pory szcześliwie! Pięknie zakonczyła się ta opowieść, serca nam
się cieszą i wszyscy razem podśpiewujemy sobie z panią Leną. Nawet pan Serge śpiewa po polsku z
pieknym akcentem! Brawo!!! Jakby tego było mało kolejna opowieść, o kłobuku! Jak głosi legenda
warminsko – mazurska kłobuk (kurczak) był nieodłącznym towarzyszem losu ludzkiego od dawien
dawna. Gościł w domostwach i tam, gdzie był dobrze traktowany i troskliwie pielęgnowany, nocą
znosił wielkie skarby. Dziękujemy pani Magdzie za kolejną przygodę teatralną, która pozwolila naszym
dzieciom zetknąć sie z tradycją polskich opowieści i ludowych wierzeń ; Gorące podziekowania
składamy pani Konsul, Monice Białeckiej za zaproszenie i pamieć o naszej szkole. Nastepnym razem
też przyjdziemy!

*****
11 CZERWIEC 2009
Zakończenie roku szkolnego 2008 / 2009

Niech żyją wakacje - czerwiec 2009 Ze śpiewem na ustach nasze dzieciaki powitały wakacje. Tak, tak…
Szybko minął nam ten rok szkolny jak zwykle pełen ważnych wydarzeń w życiu naszego
stowarzyszenia i szkoły. Wystarczy wspomnieć choćby wizytę Pani Konsul Moniki Białeckiej czy
adaptację teatralną wiersza Leśmiana pokazaną w Instytucie Polskim przez panią Magda Lene
Górską. A w ciągu roku ogromny wysiłek naszych uczniów w nauce języka polskiego. Nie tak łatwo
bowiem zmobilizować się w sobotnie popołudnie. Nasze dzieci mają jednak świadomość jak ważna
jest ich Szkoła Polska, jak duży trud wkładają nauczyciele i wychowawcy podczas zajęć i jak wielkie
jest poświęcenie ze strony rodziców.
Od tego też zaczęlismy nasze zakończenie roku szkolnego: od podziękowań dla wszystkich i dla
każdego z osobna, dla małego i dużego….
Szczególne podziękowania otrzymał ks. Marcin, który z powodu wyjazdu do Polski nie będzie już z
nami w przyszłym roku.Świadomość że jesteśmy wspólnotą której wyznacznikiem jest nasza polska
mowa i tradycja towarzyszyły nam podczas przedstawienia przygotowanego przez naszych uczniów.
Każda klasa miała swój maleńki udział w wielkiej całości. Wszyscy pokazali czego można się nauczyći
jak duże postępy zrobić w poznawaniu języka polskiego.
Ogromne wzruszenie i emocje towarzyszyły rozdaniu dyplomów. Nagroda- książka dołączy do tych z
poprzednich lat, a mamy nadzieję że będą kolejne!

STYCZEŃ 2009
Patati , patataj ! - styczeń 2009 Nasza szkoła wybrała sie " drogą zaklętą , sennym zielem porośnietą,
pełną ciszy i milczenia , i dziwnego przeznaczenia " na poszukiwanie ptaka Bulbulezara, który "
głosem ludzkim gada , bajki opowiada". Niezwykła to była przygoda, pełna grozy, lęku, zagadek,
przeszkód ale i radości . A zaczęło sie tak niewinnie.....
Nasza przesymatyczna pani konsul, Monika Białecka , zaprosila nas do obejrzenia spektaklu w
Instytucie Polskim. Udaliśmy się tam chętnie sobotnim popołudniem nieświadomi, co nas czeka....W
daleką drogę zabrała nas pani Magda Lena Górska , która słowem ,gestem i śpiewem wyczarowała
nam zupełnie inny świat : niezwykły ,pełen czarów , dziwów i tajemniczości. Pomagał jej w tym, przy
pomocy swoich instrumentów muzycznych, nieustraszony Serge Tamas. Jak każda bajka, rownież i ta
zaczeła sie od tradycyjnego: " daleko, daleko, za górą, za rzeką. " ....W czasie naszej wedrówki
poznajemy dwóch braci i ich siostrę Parysade, która pewnego razu usłyszała o cudownym ptaku i
zapragnęła go mieć. Bracia, chcąc spełnić jej pragnienie, wyruszają jeden po drugim na
poszukiwanie.Dzielnie im towarzyszymy na ich rumakach... Patati, patataj....Poznajemy Derwisza,
który wskazuje miejsce pobytu ptaka, rozwiązujemy jego zagadki, ochoczo uczestniczymy w całej
wyprawie pod troskliwym okiem naszej opowiadaczki. Docieramy do góry Cmentarnicy i zmieniamy
się w posągi razem z braćmi - niestety nam również zabrakło odwagi i oglądnęliśmy się za siebie.
Tylko Parysade udało się dotrzeć do samego końca zdobywając Bulbulezara i tym samym
odczarować wszystkich dzielnych rycerzy zamienionych w głazy. Jeden śmiałek pozostał dalej
posągiem. Cudownym "lekiem" na zaklęcie miały być łzy ksieżniczki. Nic prostszego! A jednak!
Problem polegał na tym, ze Parysade nie umiała płakać.Cóż robić? Jak pomóc dziewczynie i
rycerzowi pytała nasza przewodniczka? To kolejna zagadka! Patati, patataj! Hej! Wracamy do domu z
głową kłębiacą się od pytań o dalszy ciąg. W rozwiązaniu pomogą nam "Klechdy sezamowe"
Bolesława Leśmiana.
Ja juz znam odpowiedz, a Wy ???

13 GRUDZIEŃ 2008
Spotkanie Opłatkowe - grudzień 2008 W miłej, rodzinnej atmosferze 13 grudnia 2008 roku odbyło sie w
naszej szkole coroczne spotkanie opłatkowe.

06 GRUDZEŃ 2008
Wizyta Mikołaja - grudzien 2008
W sobote 6 grudnia 2008 odwiedzil nas Swiety Mikołaj.

11 PAŹDZIERNIK 2008
Wizyta Pani Konsul - październik 2008
Szkoła Polska w Champigny - jesienne nowości. Sobota 11 października 2008, 14.30, początek
zajęć. Jak w każdą sobotę ,
tylko że tym razem grupa "ados" ma nową salkę ! Niewielka i ciasna, ale ...prawie własna! Każda
klasa w osobnej sali,
nikt nikomu nie zagląda przez kotarę, co tam się dzieje u starszaków ? Dla całej ekipy duża
satysfakcja, że znowu trafiliśmy na życzliwych ludzi, którzy rozumieją naszą troskę o to, by nasze
dzieci uczyły się języka polskiego
w dobrych warunkach. A więc - inauguracja nowej salki i ...wizyta Pani Konsul Moniki
Bialeckiej, wizyta ciepła i słoneczna, jak to dzisiejsze popołudnie. ( à propos - czy to zbieg
okoliczności, że jak widzimy Panią Konsul, to zawsze jest ładna pogoda? ) Siadamy w pokoju
nauczycielskim "Pod wiatą" i wprowadzamy Panią Konsul w szczegóły naszej szkolnej - i nie tylko działalności. Opowiadamy o naszych początkach, o problemach, o ludziach którzy nam pomagają.
Pani Konsul słucha uważnie, wypytuje, radzi. Pózniej przechodzimy się po klasach, przedstawiamy
nasze grono pedagogiczne, naszych uczniów. We wspominkach wraca spektakl "Akademii Pana
Kleksa" i wizyta w Ambasadzie. Pani Konsul uczestniczy w zajeciach najstarszej grupy i jak
posumował mój syn ( niestety, po francusku ) "on se sent important, parce-que Madame Le Consul
nous accorde son temps, son attention et sa gentillesse…" To prawda, skoro interesuje sie nami
ważna osoba, to oznacza, że nasza inicjatywa jest ważna i potrzebna. Po tej - wcale nie kurtuazyjnej wizycie, czujemy się wszyscy bardzo podbudowani. Dziękujemy Pani Konsul za poświęcenie nam
swojego cennego czasu, za zainteresowanie naszą szkołą, za rady i ciepłe slowa. Zapraszamy
częściej ! (I dziękujemy bardzo za "krówki" , które sprawiły wiele radości nie tylko dzieciom….)

Poranek w Ambasadzie polskiej w ParyzuPoranek w Ambasadzie polskiej dla dzieci ze Szkoly Polskiej
w Champigny W cieply czerwcowy poranek zbiorka przed Ambasada Polski, rue Saint Dominique. Na
dziedzincu wita nas Pani Konsul.
Dzisiaj wystepuje w niecodziennej dla niej roli - przewodnika zabytkow! No wlasnie – Hôtel de Monaco
a tu Ambasada Polski ! Dlaczego ? Poznajemy fragment historii tego zabytkowego miejsca, ktore
zmienialo wlascicieli, jak owczesne
damy zmienialy rekawiczki ( przy okazji stwierdzamy, ze Pani Konsul jest rewelacyjnie przygotowana
do nowej roli!).
Przechodzimy do hallu z rzezba upamietniajaca pobyt Fryderyka Chopina w tym historycznym
miejscu. Podobno dzieki koncertowi, jaki dal w sali ambasady, wiesc o wybitnym polskim
kompozytorze rozeszla sie szybko po calym Paryzu i nie tylko.

Wchodzimy teraz szerokimi, kamiennymi schodami na "przedpokoje". Po lewej stronie dwie flagi :
nasza bialo-czerwona i niebieska - unijna . Przechodzimy do imponujacej sali "balowej", udekorowanej
marmurami w kolorach rozowym, szarym,bezowym. Piekne stiuki, krysztalowe kandelabry,
zlocenia…Buzie otwieraja sie z zachwytu…
Po prawej stronie widzimy sale w amfiladzie, z ktorych najmilsza wydaje sie sala "niebieska", z
uroczym kominkiem i meblami obitymi niebieskim jedwabnym welurem.
I ostatnia sala, "koncertowa", z czarnym pianinem w glebi. Trudno nie pomyslec o Norwidzie i jego
"Fortepianie Chopina". Moze to wlasnie w tej sali nasz wybitny muzyk gral swoje mazurki i polonezy ?
Jestesmy troche oniesmieleni. Stoimy twarza w twarz z kawalkiem historii Polski. Siadamy w rzedach i
sluchamy Pani Konsul, ktora opowiada teraz o terazniejszosci. O roli Ambasady i Konsulatu
Polskiego.O swojej pracy. O renowacji grobow polskich we Francji m.in : Pere
Lachaise, Montmartre. O sprawach ludzkich – tych prostych i tych trudnych.Z zaangazowaniem i – co
rzuca sie w oczy- z sercem. W wielkiej, bogato dekorowanej zloceniami sali robi sie intymnie i cieplo.
Joanna i Victor, nasi przyszli szopenisci, daja pierwszy "koncert" fortepianowy. Brawo !
Ale najwieksze brawo dla Pani Konsul, za ten polski poranek w Ambasadzie. I nie tylko za lekcje
historii…..
Konczymy nasze spotkanie seansem fotograficznym na zabytkowych schodach, jak wymaga tego
tradycja.I choc nie bylo "krowek", nasze dzieci ( i ich rodzice) niepredko zapomna ten "polski poranek
w Ambasadzie".
Zakonczenie roku szkolnego 2007/2008 W sobote 14 czerwca 2008 zakonczylismy rok szkolny
2007/2008.

25 MAJ 2008
Pierwsza Komunia - maj 2008 25 maja 2008 w kaplicy pod wezwaniem Najswietszego Serca Pana
Jezusa w Boissy Saint Leger, odbyla sie uroczystosc Pierwszej Komunii Swietej.

10 MAJ 2008
Szkolenie dla nauczycieli - maj 2008 W dniach 10 i 11 maja 2008 w Szkole Polskiej przy Ambasadzie
RP w Paryzu odbylo sie szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez panie Malgorzate

Malyske i Grazyne Wisniewska, ktore reprezentowaly Polonijne Centrum
Nauczycielskie w Lublinie.Dzieki zaproszeniu jakie otrzymalismy od Pani Dyrektor
Teresy Mikitiuk-Pawelek

wszyscy nauczyciele z naszej Szkoly uczestniczyli w szkoleniu, ktore podzielone bylo
na 2 bloki :
Metody aktywizujace na lekcjach jezyka polskiego w klasach mlodszych
(prowadzony przez Malgorzate Malyske).
Metody aktywizujace na lekcjach jezyka polskiego w klasach starszych
(prowadzony przez Grazyne Wisniewska).

04 MAJ 2008
Bierzmowanie - maj 2008 4 maja 2008 w kosciele Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny 263 bis
rue Saint Honoré w Paryzu kilkoro mlodych ludzi z naszej szkoly, przygotowanych przez ksiedza
Macieja Nizio, przystapilo do Sakramentu Bierzmowania

26 STYCZEŃ 2008
Zabawa choinkowa - styczen 2008 W sobote 26 stycznia 2008 roku odbyla sie w naszej Szkole zabawa
choinkowa. Wszyscy dobrze sie bawili w pieknie udekorowanej sali i przy wspaniałej muzyce.

Spotkanie oplatkowe 15 grudnia 2007 roku odbylo sie w naszej szkole spotkanie oplatkowe. W
cudownej atmosferze oczekiwania, pelnej ciepla i wzajemnej zyczliwosci, weszlismy w magiczny czas
Bozego Narodzenia.
Akademia Pana Kleksa dla dzieci z regionu paryskiego Podczas trzech listopadowych niedzieli
wystawialiśmy „Akademie Pana Kleksa・ na motywach powieści Jana Brzechwy w rezyserii Anny
Pazur-Boukhtouche, w Ośrodku Polskiej Misji Katolickiej im. A. Frąckowiak w Paryżu. Dzieci z naszej
szkoły miały przyjemność podzielić się swoja radością i rezultatami ciężkiej pracy z uczniami innych
szkol polskich z regionu paryskiego. wiecej - galeria -->

Rozpoczecie Roku Szkolnego 2007/2008 Rozpoczecie Nowego Roku szkolnego 2007/2008 w naszej
Szkole odbylo sie w sobote 15 wrzesnia o godzinie 14.30 ! Powitalismy uroczyscie : nauczycieli,
uczniow i rodzicow. Szczegolnie cieplo przywitalismy nowych uczniow, ktorzy byli przejeci pierwszym
dniem w naszej szkole. W tym roku mamy 39 uczniow.
Zakonczenie Roku Szkolnego 2006/2007W sobotę 16 czerwca zakończyliśmy rok szkolny
2006/2007.wiecej -->
Akademia Pana Kleksa W niedziele 3 czerwca 2007 w Osrodku PMK im. A. Frackowiak w Paryzu
nasze dzieci wystawiaja spektakl na Dzien Matki « Akademia Pana Kleksa »

Jaselka W niedziele 21stycznia 2007
w Osrodku PMK im. A Frackowiak w Paryzu nasze dzieci razem z grupa teatralna TABOR braly
udzial w Jaselkach.

Zabawa choinkowa 2007
W sobote 20 stycznia 2007 odbyla sie w naszej Szkole zabawa choinkowa. Nie brakowalo dobrego
humoru i ochoty do tanca. Sily wzmacnialismy przy smacznym podwieczorku. Na zakonczenie dzieci
dostaly paczki ze slodyczami.
Piknik W sobote 23 wrzesnia 2006 odbyl sie piknik dla naszych dzieci w parku Le Tremblay, ktory
pozwolil dzieciom lepiej sie poznac na poczatku Nowego Roku Szkolnego 2006/2007

