
 
2017/2018  KALENDARZ „SZKOŁY POLSKIEJ” i ATRAKCJE 
POLISH CULTURAL ENRICHMENT PROGRAM CALENDAR 

 
wrzesien/September 30, 2017 Witaj Szkoło /  Back to school  
pazdziernik/October 14, 2017  
październik/October 28, 2017 Dzień Dwujęzyczności / Bilingual Day 
pazdziernik/October 28-29, 2017 Polonijne Dni Dwujęzyczności / Bilingual Days 
listopad/November * 4, 2017 
listopad/November 10, 2017 Dzień Niepodległości / Polish Independence Day,  

Akcja Charytatywna “Młodzi Muzycy” / Fundraiser  
listopad/November             Konkurs artystyczny “Nasze miasto-nasze gniazdo”  

oraz “Być Polakiem” / Art Contests Begin 
listopad/November 18, 2017 Andrzejki / St. Andrew’s Day 
grudzień/December 2, 2017 św. Mikołaj / St. Nicholas Day 
grudzień/December 16, 2017 
grudzień/December 2017  świąteczne Wyjście do teatru / Christmas outing 
styczen/January 6, 2018 Kolęda (Visegrad) / Singing Carols celebration 
styczeń/January 20, 2018 
styczeń/January 27, 2018  XI Bal i XII Cicha Aukcja / 11th Carnival Ball and  

12th Silent Auction 
luty/February 3, 2018 
luty/February Akcja Charytatywna w Białym Orle / Friends and  

Family Night Fundraiser at White Eagle  
luty/February 17, 2018 
luty/February Oregon Children’s Theater  
marzec/March 3, 2018 
marzec/March 17, 2018 Palmy / Easter Palms 
marzec/March 31, 2018 Wielkanocne Szukanie jajek / Easter Egg Hunt 
kwiecień/April 7, 2018 
kwiecień/April 21, 2018 Dzień Dziedzictwa Polskiego w Białym Orle /  

Polish Heritage Day at White Eagle  
maj/May 5, 2018 
maj/May 6, 2018  Dzień Matki i Ojca / Mother’s and Father’s Day  
maj /May 19, 2018  Próba przed zjazdem / Rehearsal  
maj/May 25-28, 2018  zjazd Portland 2018 / conference begins 
czerwiec/June 2, 2018 Zakończenie Roku Szkolnego i Dzień Dziecka / end  

of school year celebration & Kids Day  
lipiec / July 2018 Polski Festiwal w Seattle / Seattle Polish Festival 
wrzesień / September 2018             XXV Polski Festiwal / 25th Polish Festival Portland 
 
* Zajęcia odbywają się tydzień po tygodniu / classes occur two weeks in the row  
**zajęcia mogą ulec zmianie / change in schedule may occur 

Zajęcia Szkoły od 9:00 rano do 12:30 po poludniu/ School sessions from 9 am -12:30 pm 

Dodatkowe atrakcje zaraz po zajęciach szkoły lub w dodatkowych terminach (Szczegółowe 
informacje zamieszczone będą na stronach medialnych) 


