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13 kwietnia spotykamy się podczas wspólnej zabawy rodzinnej na posiadłości „Wawel”.
Dzieci do lat 3 przychodzą za darmo, od 4 do16 lat kupują bilet za $5, a dorośli za $10.
Zapraszamy dalszą rodzinę i znajomych. Uzyskany dochód przeznaczamy na pokrycie
kosztów utrzymania naszej szkoły. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji i dobre
jedzenie dla dzieci i dorosłych.

Dzisiaj upływa termin zgłoszeń do
Polonijnego Konkursu Młodych
Talentów, który odbędzie się 28
kwietnia w Szkole Św. Bazylego o
godzinie 15:00.

Kolonie letnie „Poznajemy Polskę” odbędą
sie na Stanicy Harcerskiej nad Jeziorem
Garner od 12 do 21 lipca br. Przyjmujemy
dzieci i młodzież od 9 do 16 lat. Dokładne
informacje zostaną podane podczas szkolnej
wywiadówki – 21 kwietnia.

Jest już wiosna i przypominam, że na boisko lub do parku
możemy wychodzic jedynie pod opieką i nadzorem nauczycieli.
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Nasz Koncert Świąteczny był wspaniały, pełen uczucia i
rodzinnego ciepła. Każda klasa dumnie zaprezentowała swój
program artystyczny, który prowadziła Pani Anna Smolinski
pod mottem : „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, ale
przez to czym dzieli się z innymi.”

I w tym roku mieliśmy się czym dzielić, wspaniałymi
życzeniami, wesołymi piosenkami, wzruszjącymi
wierszami i tradycyjnymi kolędami. Każdy z naszych
uczniów zaświecił swoim talentem jak gwiazda
betlejemska bowiem z każdym wierszem, piosenką i
kolędą przybliżaliśmy się nie tylko do świętowania tego
pięknego dnia, ale także do siebie.
Duch hojności wszedł w nasze progi nie tylko w osobie
Świętego Mikołaja ale także osobach naszych zacnych
gości i przyjaciół naszej szkoły, którym dziękujemy
serdecznie za wspaniałe życzenia i upominki.
Podziękowania należą się też Komitetowi Rodzicielskiemu
za zaproszenie i wsparcie Świętego Mikołaja.
Jescze raz dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom
za fantastyczny program.
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W tym roku klasa pierwsza i druga oglądały film „W Pustyni i w Puszczy”, zrealizowany na podstawie
powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. A następnie uczniowie ilustrowali wrażenia z
filmu.

Wychowawczynie: Ewa Drylo, Bożena Gaciąg
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Klasy 5/6 i 7/8 uczciły Dzień Patrona naszej szkoły poprzez oglądanie filmu „ Krzyżacy”, na podstawie
powieści Henryka Sienkiewicza. Poniżej są niektóre plakaty do filmu narysowane przez uczniów.

Wychowawczynie: Anna Smolinski, Katarzyna Fąfrowicz
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Obchody Dnia Języka Ojczystego, w sobotę 23
lutego, były okazją do zaprezentowania
osiągnięć szkół etnicznych należących do
International Heritage Language Association.
Stoisko naszej szkoły, jak zwykle barwne i
bogate, przyciągało zwiedzających. Byliśmy
jedyną polonijną szkołą, której uczniowie brali
udział w bogatym programie artystycznym.

Martynka Stryjski, uczennica klasy dwunastej, ze
swadą, humorem i piękną dykcją recytowała
wiersz o problemach i zawiłościach gramatyki
języka angielskiego. „Anomalia” liczby mnogiej,
humorystycznie przedstawione przez naszą
utalentowaną recytatorkę, wywoływały śmiech
słuchaczy.

Serca wszystkich widzów podbiły
dzieciaki z najmłodszych klas śpiewając
piosenkę „Słoneczko”. Przy ciekawej
aranżacji przygotowanej przez panią
Kasię Lachacz, akompaniamencie pani
Jessicy Milanowskiej, nasz „młody
chórek” z kolorowymi elementami
„chmurek” i „słoneczka” bez cienia tremy
śpiewał „na całe gardło”. Jedną z
konferansjerek była uczennica klasy
jedenastej, Sylwia Pozorek.
Dopisała również nasza polonijna publiczność.
Krystyna Dembowska – Kierowniczka szkoły
6

