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                        Lekcje prywatne z matematyki  

- podstawowej/gimnazjalnej, szkoły średniej, uniwersyteckiej ( math and stat courses),  

- całoroczne, semestralne, wakacyjne lub na życzenie,  

- w małych grupach lub indywidualnie,  

- z uwzględnieniem przygotowania do „ provincial exams”, „diploma exams” ( math30), „final exams”.   

Kontakt: tel (780)-441-3656, Danuta Bartoszek 

Zapisy uczniów do wszystkich klas, 

przedszkola oraz kółek zainteresowań 

odbędą się 6 września (sobota) o 

godzinie 9:00 w budynku szkolnym- 

Vanguard College (12140 - 103 ST).  

Po zapisach odbędą się pierwsze 

zajęcia lekcyjne.  Zapraszamy. 

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

2014/2015 odbędzie się 5 września (piątek) w 

Kościele Różańca Świętego o godzinie 19:00. 

Kolonie letnie "Poznajemy Polskę" odbędą się na 

Stanicy Harcerskiej "Kopernik" nad Jeziorem 

Garner w dniach 9 - 17 sierpnia. 

Wszystkie zapytania i informacje u kierowniczki 

szkoły (telefon: 780 454 - 0205).   

Aplikacje będą dostępne na naszej stronie 

internetowej http://www.pshs.ca/ 

Chętni uczniowie, ich rodzice, 

nauczyciele oraz przyjaciele 

naszej szkoły do pomocy w 

obsłudze polskiego pawilonu 

podczas Festiwalu Heritage 

Days (2 lub 4 sierpnia) proszeni 

są o zgłaszanie się do 

kierowniczki szkoły (telefon: 

780 454 - 0205) 
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W tym roku brakowało nam trochę młodzieży na Pokazie Talentów, ale za to najmłodsze dzieciaki zabawiały 

nas wierszykami, piosenkami, muzyką, a także tańcem 

zespołu ,,Kujawiak” pod kierownictwem Pana Michalika.   

Wszyscy bawili się wspaniale i przyrzekli, że wrócą w 

następnym roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ rysowanie jest także talentem wartym  

pokazu, powyżej przedstawiamy rysunki  

Alisi Januszczak, pt. “Feather” i “Cockatiel”,  

które były wystawione pdczas  Pokazu Talentów. 
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                                                                          Pisanki uczennic klasy drugiej. 

                                                                                                                         

                                        

 

           Nicole Przewłocki 

 

 

                      Julia Różnicka 

         Victoria Kozioł 

 

                                 

                         Sandra Pozorek                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                      Alexandra Kozioł 

   Wychowaczyni: Bożena Gaciąg                                                                                                                      
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Czas Wielkanocy, to czas radości i dzielenia się nie tylko jajkiem i wspaniałymi tradycyjnymi potrawami ale też 

życzliwością i dobrym samopoczuciem.               

I właśnie udało nam się to zrobić w ten 

wiosenny dzień, 26-ego kwietnia 2014 roku. 

Jak co roku zasiedliśmy do bogato ustrojonych 

i zastawionych stołów aby pokrzepić się 

tradycyjnym polskim, wielkanocnym jadłem, a 

także modlitwą i przyjemną rozmową.  Widać 

to z roześmianych buziek dzieci i twarzy 

dorosłych, że każdy spędził przyjemny, choć 

krótki, czas w towarzystwie naszej szkolnej 

rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim 

rodzicom za przygotowanie i przyniesienie tak 

smacznego jedzenia i Komitetowi Rodzicielskiemu 

za zorganizowanie tak wspaniałej uczty. Było bardzo przyjemnie. Do zobaczenia w następnym roku.                                         

Zdjęcia: Janusz Januszczak 
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Dnia 10-ego maja 2014r. odbył się w naszej szkole trzeci z kolei Konkurs Ortograficzny organizowany poprzez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Edmonton. Jak w 

poprzednich latach, tego dnia zebrała się młodzież (klasy 

szósta, siódma i ósma) uczęszczająca do polskich sobotnich 

szkół w Edmontonie by sprawdzić swoje umiejętności z 

ortografii polskiej. Nowością w tym roku było włączenie do 

konkursu młodszych uczestników z klas piątej i czwartej, 

którzy pisali łatwiejsze dyktando przygotowane przez Panią 

Krystynę Dembowski, kierowniczkę naszej szkoły i Panią Ewę 

Launspach, prezes ZNP, oddział Edmonton. 

 Tekst dla starszych klas, przygotowany przez Panią Urszulę 

Kunikiewicz, kierowniczkę szkoły im. Marii Chrzanowskiej, 

był długi i wymagający, ale nasi konkurenci stawili bardzo 

odważnie czoła temu wysiłkowi i poważnie przyłożyli się do 

pracy. Atmosfera była napięta i dyktando trwało około pół 

godziny; widać było jak bardzo im zależało aby napisać je 

dobrze. Komisja w składzie nauczycieli z obu szkół sprawnie 

sprawdzała prace a w tym czasie uczestnicy mieli mały 

poczęstunek. Oto wyniki: 

Klasa 4/5 – I - Natalia Kula  

                    II – Ania Łukaszewski 

                    III – Dominic Apel, Gabrysia Świerczyński 

Klasa 6 – I – Damian Lachacz 

                 II – Miriam Słaby 

                 III – Maja Urwimanzi, Patrick Drylo 

Klasa7 - I – Jakub Barnaś 

               II – Marcin Rudolf 

              III – Izabela Łukaszewski  

Klasa 8 – I – Adam Wójcik 

                II – Luke Dumicz 

                III – Łukasz Łukaszewski, Hubert Nikścin 
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Świętowaliśmy Dzień Matki i Ojca w naszej szkole śpiewem i muzyką.  Maluchy 

tańczyły wdzięcznie i deklamowały wierszyki. Trochę starsze pociechy składały 

wszystkim rodzicom życzenia. Każdy z kwiatkiem w ręce powiedział mamie i tacie, 

że ich kocha. 

Poniżej jest kilka zdjęć z tegorocznego koncertu świętującego Dzień Matki i Ojca w 

naszej szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Janusz Januszczak 
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Tegoroczny konkurs plastyczny pod hasłem "Papież Jan Paweł II w oczach dziecka" przebiegał w dwóch etapach. 

W związku z kanonizacją naszego Ojca Świętego w dniu 27 kwietnia 
i związanych z tą uroczystością obchodach, prace plastyczne 
dostarczone do 12 kwietnia, były częścią wystawy w Kościele 
Różańca Świętego. 

Wystawa zorganizowana przez Radę Biblioteki im. Jana Pawła II i 
Rycerzy Kolumba przy naszym kościele była bardzo bogata i 
ciekawa. 

Dumą napawa mnie fakt, że były tam również duże i małe rysunki 
dzieci z naszej szkoły. 

Podczas obchodów Dnia Matki i Ojca w naszej szkole w dniu 24 maja komisja w składzie: Siostra Rafała Duraj SNMP, 
Kasia Konikowska i p. Bogdan Koral Konikowski przyznali następujące nagrody poszczególnym uczniom: 

Klasa 0  I miejsce - NATALIA MAHINAY 

               II miejsce - MARIA ARMSTRONG 

Klasa 1   I miejsce - ALEXANDRA DUDEK 

               II miejsce - ANNA ARMSTRONG 

               III miejsce - ALESSANDRA MELISSINOS, MAYA KUSIAK 

Klasa 2  I miejsce - JULIA ROZNICKI 

              II miejsce - SANDRA POZOREK 

              III miejsce - ALEXANDRA KOZIOL, VICTORIA KOZIOL 

Klasa 3  I miejsce - WICTORIA PECZEK 

              II miejsce - GABRIEL KUSIAK 

              III miejsce - MONIKA KLIMASZEWSKI 

Klasa 4  I miejsce - NATALIA KULA 

              II miejsce - KAMILA WOLNIEWICZ 

              III miejsce - SYLWIA WOLNIEWICZ, IZABELLA MELISSINOS 

Klasa 6  I miejsce - PATRYK DRYLO 

Klasa 7  I miejsce - KASIA WOWCZAK 

Klasa 10 I miejsce - JULIA DRYLO 

Jak co roku Komitet Rodzicielski wynagrodził wszystkich uczestników - 
plastyków fundując "TimCARD" wartości $5.00 do Tim Hortons. 

Brawo!      Kierowniczka szkoły.                                                                                                      Zdjęcia: Janusz Januszczak 


