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Finał konkursu ortograficznego organizowanego przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Edmonton dla klas szóstych, 

siódmych i ósmych ze szkół sobotnich odbędzie się w naszej szkole 11 

maja o godzinie 12:45. 

Życzymy powodzenia. 

 

Tradycyjny koncert z okazji Dnia 

Matki i Ojca odbędzie się w 

sobotę 25 maja o godzinie 10:30 

w szkolnej świetlicy. 

W tym samym dniu zostanie 

roztrzygnięty konkurs plastyczny. 

Prace "Moja Rodzina" lub "Moja 

Ojczyzna" (technika dowolna) 

proszę dostarczyć swoim 

nauczycielom do 11 maja br.  

 

                                                            

Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka organizujemy 

wycieczkę do Fort Edmonton w 

sobotę 1 czerwca. 

Dokładne informacje zostaną 

podane w specjalnym 

komunikacie. 

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 wszyscy 

uczestniczymy we Mszy Św. o godzinie 19:00 w piątek, 21 czerwca 

w Kościele Różańca Świętego.  

Rozdanie świadectw i pożegnanie szkoły odbędzie sie 22 czerwca w 

szkolnej świetlicy o godzinie 10:00. 

 

Kolonie letnie "Poznajemy Polskę" na Stanicy Harcerskiej nad 

Jeziorem Garner odbędą się od 12 do 21 lipca. 

Formy zgłoszeniowe dla chętnych uczestników od 9 do 16 lat, 

dostępne będą w maju. 

Wszelkie informacje u kierowniczki szkoły. 
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Urywki z wypracowań naszych uczniów pisanych na Konkurs im. Adama Mickiewicza organizowany przez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.  

Poznajesz siebie? Przepisano dokładnie........  

- „Bóg zapłać, Ojcze Święty za te piękne i pouczające słowa Dobrego Nauczyciela. Zapamiętam je na zawsze! 

– Dochodzimy już do „Murowańca”. Tam zatrzymam się na odpoczynek.”  

„Kiedy odstraszeni złodzieje uciekali to zgubili swoje klapki które zostały spostrzeżone i przyniesione przez 

Odesę do właściciela. Policjanci po tych klapkach za pomocą swoich psów bardzo prędko doszli do domu w 

którym przebywali złodzieje.........”  

„Aż nagle cały dom zaczął się ruszać i aż w końcu wyskoczyły wielkie klauny, które miały takie brzydkie 

grymasy i poturbowane czerwone włosy. Franka tak zamurowało, że nie wiedział co zrobić.”  

„Dom, to miejsce do którego każdy lubi wracać i gdzie czuje sie bezpiecznie. Dom to marzenie każdego z nas. 

Nie zawsze dom naszych marzeń staje się rzeczywistością, ale mam nadzieję, że mój dom z krainy marzeń 

wyrośnie w pięknej dolinie Okanagan. Chciałbym aby był wysoko, a widokiem na błękitną wodę o góry.”  

„Oczywiście powiedziałem mu w liście co myśle na temat szalonej jazdy po niebie nowymi saniami i że chyba 

jest za stary, aby być aż tak nieodpowiedzialnym.”  

„W naszym domu są zawsze Polskie tradycje. Nawet jak nie mieszkamy w Polsce, to te zwyczaje 

zachowujemy, bo jesteśmy Polakami. Moi rodzice byli urodzeni w Polsce.”  

„Porównanie kanadyjskich chłopców z moimi polskimi kolegami nie wygląda lepiej, być może jak twierdzi 

moja mama „czasy się zmieniły”, a szkoda, że nie opłaca się już być dobrze wychowanym...........my 

dziewczyny wcale nie jesteśmy lepsze. Wyciągamy kosmetyki z torebek i poprawiamy makijaż bez 

skrępowania.”  

„Myśle, że przyjażń to radość, śmiech, przebaczenie i wzajemna troska.”  

No już chyba wystarczy  

 

Krystyna Dembowska – kierowniczka szkoły 
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                         Kilka zdjęć z naszej zabawy karnawałowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrząc na nie wygląda na to, że wszyscy bawili 

się wspaniale. 
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16 marca odbył się Konkurs Recytatorski dla wszystkich uczniów 

naszej szkoły. Wielką niespodziankę zrobiły dzieciaki z 

przedszkola biorąc gremialny udział. Komisja w składzie pań: 

Ewa Launspach, Małgorzata Radziwon i Lucyna Rybak była 

zachwycona recytacją maluchów. Dzieciaki z przedszkola i 

uczniowie z klasy zerowej nie zajmowali żadnych miejsc, 

niemniej jednak pani kierownik szkoły obiecała, że wszyscy 

recytujący otrzymają dyplomy na koniec roku szkolnego. A są to: 

ARIELLA HARBINSON, ALICJA TRELA, WERONIKA 

POHORECKI, OLIWER SZAFRAŃSKI, NATALIA MAHINAY, 

LEO PRZYWŁODZKI, KUBA NIWICKI.  

Natomiast pozostali uczniowie zajęli następujące miejsca w 

poszczególnych grupach.                                                                       

Grupa I Monika Klimaszewski – I miejsce, Victoria Łuszczek – II miejsce, 

Natalia Hatko i Marcus Dembowski – III miejsce, Konrad Pohorecki, 

Sandra Pozorek, Gabiel Kusiak – wyróżnienie.  

Grupa II Izabella Mellisino – I miejsce, Kamila Wolniewicz i Sylwia 

Wolniewicz – II miejsce, Piotr Cebula – III miejsce, Natalia Kula – 

wyróżnienie.  

Grupa III Hubert Nikścin – I miejsce (wiersz własny).  

Grupa IV Martyna Stryjski – I miejsce, Klaudia Raźniak – II miejsce.  

 

W następną sobotę 15 uczniów jeszcze raz 

powtórzyło swoją recytację przed panią 

kierownik i panem Andrzejem Hewakiem, 

który wszystko nagrał na kamerze. Pani 

kierownik przesłała nagrany dysk na 43 

Konkurs Recytatorski Fundacji W. 

Reymonta im. Marii i Czesława 

Sadowskich w Ontario.  
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Dzień Skupienia w naszej szkole jest nie tylko dniem 

rozważania i zastanowienia ale także dniem odprężenia i 

odnowienia. Tym razem naszym przewodnikiem w tych zajęciach był ksiądz Józef Sikora.   

Dzień ten rozpoczęliśmy mszą świętą podczas, której homilia nawoływała nas do odwrócenia się od złego i 

powrotu do Boga. Tak jak ojciec, który przebacza winy synowi 

marnotrawnemu, Bóg przebaczy nasze grzechy i przygarnie nas do 

siebie . Po mszy zjedliśmy pyszny lunch przygotowany, jak zwykle 

,przez Komitet Rodzicielski.                                   

Po lunchu kiedy młodsze klasy kolorowały, starsze klasy uczestniczyły 

w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem księdza Sikory i uczniów z 

klasy jedenastej i ósmej. Po Drodze Krzyżowej zeszliśmy na dół aby 

zakończyć naszej spotkanie na wesołą nutę.  

Kiedy młodsze dzieciaki poszły śpiewać z siostrą 

Akwiliną SNMP, starsze klasy podjęły się 

rozwiązywania krzyżówki z misją. Kompetycja była 

zawzięta i zabrała nam trochę czasu, ale jedna klasa 

zdążyła pierwsza rozwiązać hasło.Uczniowie klasy 

7/8 wygrali różańce za poprawne rozwiązanie 

krzyżowki. Wszyscy inni uczestnicy dostali nagrody 

pocieszenia od księdza.  

Tak zakończył się ponowny, udany dzień skupienia. 
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               Klasa druga dekorowała pisanki na Wielkanoc. Poniżej jest kilka prac artystycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                        Gabriel Kusiak                                                                                     Konrad Pohorecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Darryan Hliwa                                                                                Natalia Hatko 

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg 
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Najnowsza wiadomość z 43 Konkursu Recytatorskiego Fundacji W. Reymonta. 

 
"Na konkurs otrzymalismy 220 zgłoszeń: Alberta (15), Ontario (175), Quebec (30).  

Do II Etapu Konkursu zostało zakwalifikowanych 111 recytatorów.  

Komisja w składzie: Eugeniusz Boryszko - Burlington, Andrzej Kawka - 

Mississauga, Lucyna Nietresta - Burlington wyłoniła 36 uczestników do Finału 

Konkursu w grupach I -VI oraz 2 uczestniczki z dodatkowej grupy 0. 

Finałowe przesłuchanie recytacji zostanie przeprowadzone 26 maja 2013 w 

Hamilton." 

                 
 
Martyna Stryjski i Klaudia Raźniak (uczennice naszej szkoły) zakwalifikowały się do Finału w grupie 
VI.  
Tak samo, malutka Ariella Harbinson z naszego przedszkola jest w tej dwójce zakwalifikowanych do 
Finału w grupie 0. 
 
Jestem niezmiernie dumna z naszych uczennic, naszych nauczycieli i naszej szkoły.                  
Bardzo serdecznie im gratuluję! 
 
Toronto jest tak daleko od Edmonton, a bilety są bardzo drogie. Nie mniej jednak dołożę wszelkich 
starań, aby wyjazd na eliminacje finałowe stał się możliwy. 
 
Czy mi się to uda? Nic nie jest pewne, ale zobaczymy..... 
 
Nadmieniam, że te 15 osób z Alberty - to tylko i wyłącznie uczniowie z naszej szkoły.                           
3 uczennice z tej grupy zakwalifikowały się do Finału. Hura! 
 

Dla porównania podaję, że na 175 zgłoszonych z innej prowincji, do Finału zakwalifikowało się 23 
recytatorów.  

Wnioski wyciągnijmy sami........ 

 

Komentarz kierowniczki szkoły p. Krystyny Dembowskiej 


