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8 lutego br. uczniowie klas IV - XII biorą udział (obowiązkowo) w 54 Konkursie Pisemnym
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, sponsorowanego przez
Fundację im. Adama Mickiewicza w Kanadzie, na najpiękniejsze wypracowanie w języku
polskim.
Informacje u wychowawców klas.

Obchody Dnia Języka Ojczystego
organizowane przez International
Heritage Language Association
odbędą się 22 lutego br. (sobota)
w St. John's Cultural Center
(10611 - 110 Ave, Edmonton) w
godzinach 13:00 -16:30. Jedną z
konferansjerek jest uczennica
klasy XII - Kasia Milanowski.
W tym roku naszą szkołę
reprezentuje "chórek" uczniów klas
najmłodszych pod kierownictwem
pani Jessiki Milanowskiej.
Zachęcam wszystkich uczniów i
ich rodziców do licznego udziału w
tej mozaice kultur, obyczajów i
języków świata.
Dokładne informacje u
kierowniczki szkoły.

LUTY

MARZEC

Dzień Skupienia dla wszystkich uczniów i dzieci z
przedszkola odbędzie się jak zwykle w Kościele Różańca
Świętego (na północy miasta) w sobotę 1 marca br.
Spotkanie rozpoczynamy Mszą Święta o godzinie 10:00.
Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym
czasie.
Komitet Rodzicielski działający przy naszej szkole
organizuje tradycyjną zabawę walentynkową dla
dorosłych w Domu Polskim w sobotę 15 lutego.
Serdecznie zapraszamy do tej wspaniałej zabawy i
godnej poparcia inicjatywy zbierania funduszy na rzecz
działalności naszej szkoły.
Proszę zaprosić swoje dorosłe rodzeństwo i
znajomych. Wszelkich informacji udzielają członkowie
Zarządu KR.
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Refleksje klasy siódmej o Dnie Niepodległości.

11 listopada jest bardzo ważnym dniem dla Polaka.
W 1918 roku Polacy odzyskali wolność. 15-ego
listopada mieliśmy w szkole akademię. Bardzo mi
się podobało, bo wszystkie dzieci z każdej klasy
coś czytały albo śpiewały. Ja też bym chciał w
następnym roku coś zaprezentować.
Krzyś Hońko

11 Listopada Akademia
11 listopada jest bardzo smutnym czasem, bo
dużoPolaków umarło dla nas w wojnie. Dużo
Polaków idzie na cmentarze aby położyć znicze
na grobie nieznanego żołnierza. Na akademii
dzieci mówiły wiersze z okazji tego święta.
Maximilian Stryjski

Wychowaca: Magdalena Surma
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A oto kilka refleksji uczniów klasy dwunastej na temat Święta Niepodległości i jego obchodów w
naszej szkole.

Święto Niepdległości
Święto Niepodległości obchodzone 11-ego listopada jest jedny z najważniejszych dat w kalendarzu.
Właśnie 11-ego listopada w 1918r., po 123 latach Polska stała się znów wolnym krajem i pojawiła się
na mapie Europy. Naczelny dowódca, Józef Piłsudski - działacz niepdległościowy - pomógł w
odzyskaniu tej właśnie wolności.
Możemy być tylko dumni z naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą ojczyznę. Pomimo
ciężkich zmagań naszych nieprzyjaciół, nie zdołano zabić ducha polskości. Co by się stało, gdyby nie
bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie
mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych
narodowych symboli - flagi oraz godła państwowego. A wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na
przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby przepaść na zawsze.
Luiza Leśniak

W święto Dnia Niepodległości, nasza szkoła świętowałarazem w świetlicy. Młodsze dzieci pięknie
recytowały wiersze i śpiewały. Cała szkoła była ubrana biało i czerwono, niektórzy nawet mieli szaliki
i koszulki z białym orłem - wielki symbol Polski. Szkoła dumnie reprezentowała polską kulturę i
uroczyście świętowała. Ogólnie prezentacja naszych uczniów była bardzo cikawa i warto było ją
zobaczyć.
Kasia Milanowski

Wychowawca: Sylwester Furtak
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Klasa druga zrobiła wspaniałe ozdoby świąteczne.

Alexandra Kozioł
Victoria Kozioł

Alexandra Kozioł

Nicole Przwłocki

Sandra Pozorek

Wychowawca: Bożena Gaciąg
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Uczniowie klasy dziesiątej napisali własne, osobiste życzenia dla tych
wszystkich, których kochają i dla których mają wiele szacunku.
Poniższe życzenia zostały przeczytane dla całej szkoły podczas koncertu świątecznego.

Julia Drylo

Ela Cichowski
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Wojtek Hewak

Jessica Honko

Patricia Apel

Wychowawca: Violetta Stryjski
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Jak co roku, zebraliśmy się 14-ego grudnia w świetlicy
szkolnej by uczcić polską tradycję Mikołajek i podzielić
się duchem Świąt Bożego Narodzenia.

Święty Mikołaj i cała widownia byli mile zaskoczeni
bowiem każda klasa i grupa wiekowa brała udział.
Oczywiście najwięcej braw zdobyli nasi najmłodsi
uczniowie, których występy - wdzięczne wierszyki lub
piosenki pod dyrekcją Pani Jessiki Milanowskiej - zrywały
na nogi dumnych rodziców. Ale nie zabrakło wspaniałych
wyczynów naszych starszych klas, które w wierszach i
piosenkach, piękną polszczyzną przypominały nam nasze
tradycje. Najstarsze klasy także popisały się
umiejętnościami, szczególnie muzyczną oprawą i
śpiewaniem kolęd. Koncert prowadzony przez Pana
Krzysztofa Nikścina zakończył się wspólną piosenką:
``Pokój Naszym Dzieciom``.

Oczywiście wszystkie nasze wysiłki zostały
szczodrobliwie wynagrodzone prezentami przez Świętego Mikołaja.
Zdjęcia: Janusz Januszczak
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