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Kolonie letnie "Poznajemy Polskę" dla wszystkich dzieci polonijnych w wieku 
9 -16 lat odbędą się na stanicy harcerskiej "Kopernik" nad Jeziorem Garner 
od 9 do 17 sierpnia 2014 roku.  Wszelkie informacje u kierowniczki szkoły - 
Krystyny Dembowskiej. 

 

Całodzienna wycieczka do Stettler dla 
wszystkich uczniów naszej szkoły 
odbędzie się 7 czerwca.  Wstępne 
informacje zostały podane w 
"Informacji dla rodziców" przesłanej 
pocztą 
elektroniczną.                  Więcej 
dodatkowych informacji u kierowniczki 
szkoły. 
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE 
TERMINÓW! 

 

Została zmieniona data zakończenia roku 
szkolnego. 
Msza Św. z okazji pożegnania nauki odbędzie się 
13 czerwca o godzinie 19:00 w Kościele Różańca 
Świętego, a uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2013/2014 odbędzie się 14 czerwca o godzinie 
10:00 w świetlicy szkolnej. 

 

10 maja o godzinie 

12:45 odbędzie się 

miedzyszkolny konkurs 

ortograficzny organizowany 

przez ZNP Odział Edmonton 

dla szkół sobotnich w budynku 

naszej 

szkoły.             Eliminacje 

przebiegać będą w dwóch 

grupach; młodsza - klasy 4 i 5, 

starsza - 6,7 i 8.  Życzymy 

powodzenia. 

Również 10 maja nasz 
"Teatr Braci Grimm" 
zaprasza wszystkich 
chętnych na tzw. 
"Wiosenną Zabawę 
Rodzinną".  Wszystkie 
informacje i bilety u 
członków 
zespołu.  ZAPRASZAMY 

 

Uroczystość Dnia Matki i 
Ojca w naszej szkole 
odbędzie się  24 
maja.       W tym samym 
dniu roztrzygnięty zostanie 
konkurs plastyczny, którego 
tematem w tym roku jest 
Ojciec Święty - 
Błogosławiony Jan Paweł 
II.  Otrzymane rysunki są w 
tej chwili  w Kościele 
Różańca Świętego na 
wystawie zorganizowanej z 
okazji kanonizacji Naszego 
Ukochanego Papieża. 
Dla spóźnialskich i 
opieszałych - dodatkowe 
prace można dostarczyć do 
soboty 10 maja br. 
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Klasa druga obchodziła Dzień Patrona oglądając film pt. "W Pustyni i w Puszczy" na podstawie 

powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Poniżej jest kilka prac artystycznych 

ilustrujących wrażenia uczniów. 

 

     Victoria Kozioł                                                                                                  Sandra Pozorek 

   

          Alexandra Kozioł                                                                                                Nicole Przewłocki 
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Wychowawczyni: Bożena Gaciąg 

 

 

 

 

         Ponownie udana zabawa karnawałowa dla dzieci. 

Poniżej krótki fotomontaż tego so się działo w ten 

dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania Pani Annie Wilk za 

przygotowanie tak intersującego programu. 

Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy 

pomagali, a także Pani Iwonie Zalewskiej 

dziękujemy za wspaniałą zabawę. 

 

Zdjęcia: Janusz Januszczak 
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Pani Jadwiga Milanowski opisała tak Konkurs Recytatorski uczniów Szkoly Polskiej im. Henryka  
Sienkiewicza. 
  ''Pani Dyrektor Krystyna Dembowska przywitała przybyłych w dniu 1 lutego 2014 roku, uczniów 
grupy"0", Kl I, Kl II i Kl III, nauczycieli oraz rodziców i dziadków. 
Rozpoczęliśmy "przesłuchanie" w składzie; p. Helena Rybak, p. Jadwiga Milanowski i p. Monika 
Romanik. 
Po przerwie przyszły grupy starsze; Kl IV, KL V, Kl VI i Kl X. 
Uczestnicy mowili bez mikrofonu z uwagi na czystość głosu.  Przedstawiali się sami (imieniem i 
nazwiskiem) oraz podawali tytuł utworu oraz autora. 
Komisja przyznała nagrody 24 uczestnikom: I miejsce - 8, II miejsce - 9, III miejsce - 7; 
A oto zwyciężcy: 
Grupa "0"   I miejsce - Alicja Trela, Leo Przewlocki 
                  II miejsce - Ariela Harbinson 
                  III miejsce - Arek Dembowski, Natalia Mahinay 
  
Grupa I       I miejsce - , Julia Barczek, Alexander Dudek 
                  II miejsce - Patrycja Barczek, Mirek Dembowski,           
                                      Ania Amstrong, Agata Koziol 
                  III miejsce - Maja Kusiak 
  
Grupa II     I miejsce - Nicole Przewlocki 
                  II miejsce - Alexandra Koziol, Victoria Koziol 
                  III miejsce - Sandra Pozorek 
  
Grupa III    I miejsce - Markus Dembowski 
                  II miejsce - Monika Klimaszewski 
                  III miejsce - Gabriel Kusiak 
  
Grupa IV   I miejsce - Kamila Wolniewicz 
                 II miejsce - Sylwia Wolniewicz 
                 III miejsce - Matea Evoy, Maja Urwimanzi 
  
Grupa V   I miejsce - Wojtek Hewak 
  
  

 

 

Zdjęcia: Janusz Januszczak 
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Jak zwykle nasza 
szkoła brała aktywny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego organizowanego przez IHLA.   Tym 
razem spotkanie wszystkich szkół etnicznych odbyło się 22 lutego w 
St. John's Cultural Center pod hasłem "JEZYKI; OKNO NA ŚWIAT". 

Plakat zapowiadający tą wielojęzyczną uroczystość wykonała 
uczennica klasy dwunastej - Kasia Milanowski,  Brawo Kasiu! 
Ona również była jedną z prowadzących program artystyczny. 
Stoisko przedstawiające osiągnięcia uczniów naszej szkoły oraz sztukę, kulturę i tradycje Polski było 
barwne i przyciągające zwiedzających.  Za jego przygotowanie dziękujemy p. Bożenie Gaciąg oraz  
p. Jadzi Milanowskiej. 
Jednak największą furorę zrobił występ grupy małych dzieci pod przewodnictwem p. Jessiki 
Milanowskiej i pomocy p. Marii Milanowskiej.  Pani Jessica w tak ciekawy sposób poprowadziła 
"Pingwina", że do śpiewu i tańca dołączyła cała gromada dzieciaków różnej narodowości i koloru 
skóry.  Wszyscy wesoło (i po polsku!) śpiewali "raz nóżka w lewo, raz nóżka w prawo, do przodu, do 
tyłu i raz, dwa, trzy". 
Jestem dumna z naszej szkoły: z naszych uczniów, naszych nauczycieli i naszych rodziców. 

Krystyna Dembowski - Kierowniczka szkoły 

 Zdjęcia: Janusz Januszczak 
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Jak co roku zebraliśmy się po raz któryś w Kościele Różańca Świętego aby pokrzepić ducha 

naszej wiary.                              

Mimo przeokropnie zimnej pogody, zebrało nas się dosyć aby rozgrzać nas wszystkich 

radością wiary i nauki. Tematem czytania mszalnego było wezwanie z Ewangeli Św. Marka: 

" ...pozwól dzieciom przyjść do mnie...", które wprowadziło nas w rozważania o modlitwie, 

tym dialogu z Bogiem, który wymaga talentu nie tylko w mówieniu ale także w słuchaniu. 

Bardzo ważny jest ten talent słuchania, a zwłaszcza w tym dwudziestym pierwszym, 

zaganianym wieku kiedy mamy coraz mniej czasu na rozmowę i modlitwę. A modlitwa jest 

potrzebna w dni dobre i złe, w smutku i radości. 

Po mszy kontynuowaliśmy naszą duchową przygodę ożywionym śpiewaniem piosenek pod 

fachową dyrekcją i akompaniamentem Pana Jarka Jancika. Siostry SNMP Akwilina i Rafala                 

dołączyły do nas i pomogły nam w śpiewaniu swoimi wspaniałymi głosami. Oczywiście 

wspaniała choreografia Księdza Józefa zachęcała nas nie tylko do śpiewnia, ale także nawet 

do tańczenia do melodii przeboi takich jak "Jedzie Pociąg do Nieba" lub remixu dwóch 

piosenek, "On i Ja" i "Bóg Kocha Mnie". 

Ostatnią częścią naszej podróży duchowej w ten mroźny zimowy dzień były zajęcia religii dla 

poszczególnych grup wiekowych i mały lunch.  

 

Serdeczne podziękowania dla Księdza Józefa Sikory za sprawowanie mszy i ugoszczenie nas 

w Kościele Św. Różańca, a także za fantastyczną choreografię. Podziękowania także należą 

się Siostrom Akwilinie i Rafale za przygotowanie i prowadzenie programu zajęć. Bardzo 

głośne brawa dla Pana Jarka Jancika, który uświetnił swą muzyką nasze spotkanie. 

Oczywiście gorące podziękowania Komitetowi Rodzicielskiemu naszej szkoły za 

przygotowanie poczęstunku i pomoc w organizacji Dnia Skupienia, bowiem oni zawsze jak 

dobrzy rodzice pomagają nam w naszych dążeniach w nauce. 
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                  Na ostanich 

zajęcia zapoznaliśmy się z utworem 

Sławomira Mrożka pt: "Artysta". Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu zawierającego ogłoszenie 

do gazety, w którym zachęcali kandydatów do pracy w 

cyrku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni: Violetta Stryjski 


