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Kończąc rok szkolny 2014/2015 składam serdeczne podziękowania i
wyrazy uznania za całokształt pracy Radzie Pedagogicznej i
Komitetowi Rodzicielskiemu, a Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom
gratuluję wytrwałości w realizowaniu programu nauki języka
polskiego.
A z okazji rozpoczęcia zasłużonych wakacji życzę Wszystkim
radosnych i słonecznych dni oraz fantastycznych ale bezpiecznych
przygód wśród bliskich i życzliwych ludzi.
Kierowniczka szkoły: Krystyna Dembowski
Krystyna Dembowska, dyrektor szkoly

Kolonie “Poznajemy Polskę” dla wszystkich
polonijnych dzieci na Stanicy Harcerskiej
“Kopernik” odbędą się od 15 do 23
sierpnia br. Wszelkie informacje u
dyrektorki szkoły (780 454-0205) lub
przewodniczącej komitetu rodzicielskiego
(780 758 -2449) oraz na stronie
internetowej www.pshs.ca

Msza Św. z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego 2015/2016 odbędzie się 11
września (piątek) o godzinie 19:00 w
Kościele Różańca Świętego (11485 – 106
str. Edmonton)

Zapisy uczniów i pierwsze zajęcia
lekcyjne odbędą się 12 września (sobota)
o godzinie 9:00 w budynku szkolnym
Vanguard College (12140 – 103 str.
Edmonton)
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Uczniowie naszej szkoły proszą Mikołja o coś miłego na
Święta.
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Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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List do Mikołaja klasy V

Wychowaczyni: Anna Smolinski

Kółko Plastyczne przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia

Zdjęcia: Magdalena Surma
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Mikołaj odwiedził nas w tym roku i był bardzo
zadowolony, bo przyniósł nam dużo prezentów.
Widocznie zasłużyliśmy na nie. A mówiąc szczerze
było się czym pochwalić. Po tradycyjnym przywitaniu
Mikołaja i wieszaniu bombek z imionami nowych
nauczycieli i członków Komitetu Rodzicielskiego, Pani
Kierownik przywitała Mikołaja i gości i oddała głos
uczniom klasy XI Frankowi Bobiarskiemu i Jesssice
Honko, którzy umiejętnie poprowadzili nasz koncert.
Od rockowych piosenek jak ,,Kolędnicy Wędrownicy”
po tradycyjne kolędy, do których włączała się cała
widownia, od wierszy po życzenia świąteczne
wyrecytowane piękną polszczyzną, koncert był pełen
uczucia i humoru. Jak zwykle nasi najmłodsi
uczniowie bardzo entuzjastycznie zaprezentowali
swoje talenty, ale nie tylko oni.

Tym razem starsze klasy przyłączyły się do
świętowania Bożego Narodzenia z nami śpiewając
tradycyjne kolędy polskie mimo tego, że niektórzy
musieli używać elektronicznych ściąg, bo zapomnieli
słowa.

Ogólnie koncert był udany o czym zaświadczyły
zadowolone twarze rodziców i uśmiechnięte buzie
dzieci i oczywiście dużo prezentów, nie tylko dla
dzieciaków.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Klasa druga oglądała film,, W Pustyni i w Puszczy” na Dzień Patrona. Poniżej są ich wrażenia.

Alessandra Melissinos: Bardzo podobał mi się lew.

Ania Armstrong

Agatka Kozioł: Podobało mi się jak Nell dostała pieska.

Maya Kusiak: Podobał mi się lew i Staś jak walczył ze złym
człowiekiem.

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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W tym roku ponownie bawiliśmy się wspaniale
podaczas naszej szkolnej zabawy karnawałowej.
Zobaczyć to można w uśmiechniętych twarzach
uczniów i nawet nauczycieli.

Serdeczne podziękowania Pani Ani Szczerba, Pani
Magdalenie Surma i pani Marcie Lachowicz za
przygotowanie programu zabawy. Dziękujemy też
staszym klasom za fachowe prowadzenie
programu.

Wszyscy mieliśmy fenomenalny czas bawiąc się i
tańcząc razem.
Nie możemy się doczekać następnego roku i
karnawału.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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60 – lecie Szkoły im. Henryka Sienkiewicza
Z okazji jubileuszu naszej szkoły, poniżej zamieszczamy artykuł Pani Teresy Zejdy zamieszczonym na stronie
internetowej wspolnota-polska.org.pl.

Jubileusz Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmonton
Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
jest najstarszą szkołą polonijną w
Edmonton. Powstała w 1954 roku z
inicjatywy ks. dra. Tadeusza Nagengasta,
Wandy Buskiej i Janiny JankowskiejZygiel. Pierwsze zajęcia lekcyjne
odbywały się w siedzibie Towarzystwa
Polsko-Kanadyjskiego, a potem w
pomieszczeniach wynajmowanych od
szkół kanadyjskich.
Od początku szkoła zyskała przychylność
rodziców uczniów, kościoła polskiego i
organizacji polonijnych w Edmonton, dla
których pielęgnowanie języka ojczystego,
polskich tradycji i kultury na kanadyjskiej
ziemi stało się potrzebą i koniecznością. Stało się też wyzwaniem wymagającym olbrzymiego wysiłku,
zapobiegliwości, determinacji i nieustannej pracy. Przez lata wielu społeczników łączyło codzienną pracę
zawodową i obowiązki domowe z przygotowaniem sobotnich zajęć lekcyjnych, występów uczniów w czasie
polonijnych uroczystości, współpracą z harcerstwem polonijnym i usilnymi zabiegami o fundusze niezbędne do
prowadzenia szkoły. Sprawne funkcjonowanie szkoły spoczywało na barkach kierowników: ks. dr Tadeusza
Nagengasta, Andrzeja Kupskiego, Marii Chrzanowskiej, Alicji
Stasiak – Teletyńskiej, Bogumiły Szulc, Andrzeja
Proczkowskiego, a od 2001 roku Krystyny Dembowskiej.
Ostatnie czternaście lat pracy szkoły to czas dynamicznego jej
rozwoju i kontynuowania szkolnych tradycji. Szkoła wydłuża
czas pracy od godziny 9 do godziny 12.30 i rozszerza program
nauczania wprowadzając klasę 9, a potem 10, 11 i 12. W 2003
roku odbiera akredytację , co jest olbrzymim wyróżnieniem i
daje uczniom najstarszych klas możliwość otrzymywania
kredytów za kursy: Polski 15, 25, 35.
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Kilka lat później szkoła wzbogaca ofertę edukacyjną i tworzy dwa nowe programy dla dzieci w wieku od 8 do
13 lat, które nie znają języka polskiego oraz kurs języka polskiego dla dorosłych. Powstaje biblioteka. Jej półki
zapełniają książkowe dary od rodziców uczniów i przyjaciół szkoły. Rozpoczyna też działalność pozalekcyjną
kółko dramatyczne, niebawem przekształcone w dziecięcy „Teatr Braci Grimm”. Teatr wystawia „Kopciuszka”,
„Jasia i Małgosię”, „Teatr Braci Grimm”, „Jasełka”, „Królewnę Śnieżkę” i odnosi sukcesy nie tylko wśród Polonii
w Edmonton, ale i w Toronto, gdzie występuje w czasie XXVI Walnego Zjazdu Nauczycielstwa Polskiego w
Kanadzie.
Kolejne inicjatywy dotyczą organizowanego co roku Dnia Patrona czy spotkań z kombatantami i weteranami II
wojny światowej, które są doskonałymi lekcjami historii. Oprócz tego do programu szkolnego wpisany jest
Dzień Skupienia. Zajęcia odbywają się wówczas w Kościele Różańca Świętego w Edmonton.
Każdego roku ma miejsce tematycznie związany z Polską „Pokaz Młodych Talentów” obejmujący cztery
kategorie: recytacja, śpiew, muzyka, taniec. Poza tym organizowane są szkolne eliminacje konkursów
recytatorskiego, na najpiękniejsze wypracowanie w języku polskim , ortograficznego i konkursów plastycznych
przeprowadzanych w szkole min. przez koło plastyczne i we współpracy z różnymi organizacjami polonijnymi,
np. ZNP w Kanadzie, Fundacją im. Władysława Reymonta, Fundacją im. Adama Mickiewicza, Rycerzami
Kolumba Koło nr 11334 w Edmonton,
Parafialną Radą Duszpasterską, Biblioteką
im. Św. Jana Pawła II. Prace plastyczne
uczniów czy krótkie utwory literackie można
podziwiać w „Długopisie Sienkiewicza” –
barwnej gazetce szkolnej wydawanej 3-4
razy w roku szkolnym, w czasie
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
któremu patronuje International and
Heritage Languages Association w
Edmonton czy na wielu imprezach
szkolnych. Uczniowie szkoły zdobywają
liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach w
Kanadzie i w trzech konkursach
zorganizowanych w Polsce w: Sosnowcu,
Gdańsku, Warszawie.

W program pracy szkoły na stałe zostały wpisane wycieczki edukacyjne „Śladami polskich pionierów w Albercie
”i wyjazdy o charakterze poznawczym. Temu służyły całodniowe wyjazdy do Stettler, Reynolds Museum w
Wetaskiwin, Ford Edmonton, Royal Alberta Museum, Telus World of Science, na farmę Happy Acres U-Pick w
Spruce Grove, Calaway Park, rejs statkiem po rzece North Saskatchewan w obrębie Edmonton. Szkoła jest też
organizatorem biwaków w Birch Bay Ranch, Camp Warwa, czy pikniku dla dzieci występujących w teatrzyku i
ich rodzin w Lakewood Estates. Od trzech lat szkoła zaprasza wszystkie polonijne dzieci z Edmonton i okolic na
kolonie letnie nad Garner Lake, gdzie dzieci poznają Polskę za pomocą zabawy, tańca, śpiewu, gier.
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Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza na stałe współpracuje
z organizacjami polonijnymi w Edmonton. Przygotowuje
programy słowno-muzyczne tematycznie związane z
okolicznościowymi uroczystościami dla Polonii
organizowanymi przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg
Alberta, ZNP w Edmonton, pomaga w prowadzeniu polskiego
pawilonu w czasie Festiwalu Narodów i współtworzy
program pikników parafialnych. Szkoła zaprasza organizacje
polonijne na własne imprezy i uroczystości: Śniadanie
Wielkanocne, Koncert Bożonarodzeniowy, Dzień Matki, Dzień
Ojca, zabawę walentynkową i inne.
Wspaniała historia szkoły i jej imponujące współczesne
dokonania zjednują wielu sprzymierzeńców i przyjaciół, którzy licznie przybyli na uroczysty bankiet połączony
z balem zorganizowany z okazji jubileuszu szkoły w Domu Polskim w Edmonton. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: Frank John Szumlas – Konsul Honorowy RP w Edmonton, Maria Andrzejewska – wieloletnia
nauczycielka, przedstawiciele organizacji polonijnych,
biznesu, duchowieństwa, siostry zakonne, kierowniczki
polonijnych szkół, absolwenci, rodzice uczniów.
Uroczystość prowadzili: Władysław Szwender Jr., Michał
Borówka, Martyna Stryjska reprezentujący trzy
pokolenia absolwentów szkoły. W czasie bankietu
Krystyna Dembowska przyjmowała życzenia , gratulacje,
wyrazy uznania i sympatii , a następnie podziękowała
zebranym za wsparcie działań szkoły, pomoc w jej
rozwoju i udoskonalaniu. Szczególne wyrazy
wdzięczności za olbrzymią pracę skierowała do
nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego kierowanego
przez Magdalenę Hewak.
Bankietowi towarzyszyła wystawa przedstawiająca dokonania i osiągnięcia uczniów. Część artystyczną
uroczystości wypełniły występy zespołu ludowego „Polonez” i pokaz taneczny w wykonaniu Maxa i Ariany.
Oprawę muzyczną balu przygotował Grzegorz Ostapowicz.

Teresa Zejda
Autorem zdjęć jest Zygmunt Cynar.
http://wspolnota-polska.org.pl/wiadomosci/Jubileusz-Polskiej-Szkoly-im_-Henryka-Sienkiewicza-wEdmonton,4223.html
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Jestem dumna z dzieci które reprezenowały naszą
szkołę na obchodach Dnia Języka Ojczystego,
przede wszystkim dlatego,że śpiewały po polsku.
Było wiele wystepów muzycznych i tanecznych,
może nawet ktoś powiedzieć,że ciekawszych, ale
nie usłyszałam w nich ani jednego słowa, a
przecież to obchody JĘZYKA OJCZYSTEGO!!!
Dlaczego mamy się wstydzić mówić w języku
ojczystym? Gratuluję Pani Jesice Milanowski
pomysłu i przeprowadzenia tego z tak dużą grupą
dzieci, które pomimo, że nie mówią po polsku
brały (i to z ochotą) udział w śpiewie wraz z grupą
naszych dzieci. Było to naprawdę wspaniałe.
Dziękuję serdecznie!!!
Magda Hewak, Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego

Projekty artystyczne klasy drugiej.

Maya Kusiak

Agata Kozioł
12

Alexander Dudek

Anna Armstrong

Julia Barczak

Alessandra Melissinos

Szymon Banach

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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11 kwietnia zgodnie z naszą coroczną tradycją mieliśmy Śniadanie Wielkanocne.
Poniżej jest kilka zdjęć z tej przyjemnej i bardzo smacznej okazji

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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W dniu 23 maja 2015 roku podczas celebracji "Dnia Matki i Ojca", zgodnie z tradycją szkoły, do
konkursu plastycznego "A to Polska właśnie" przedstawiono 21 prac.
Komisja w składzie Panie Ewa Launspach, Jadwiga Milanowski i Barbara Pierzchajło oceniła prace w
grupach wiekowych:
wiek 4 - 6 lat
I miejsce: ALICJA TRELA
II miejsce: OLIVIA SKOKOWSKI
III miejsce: OLIVER DUDEK
wyróżnienie: NATALIA MAHINAY, AURIELA FURTAK
wiek 7 - 8 lat
I miejsce: VICTORIA KOZIOL
II miejsce: JULIA ROZNICKA
III miejsce: JULIA BARCZAK
wiek 9 - 12
I miejsce: MATTEA EVOY, CHELSEA NIKA
II miejsce: SALOMEA FURTAK
III miejsce: ALEXANDER DUDEK
wiek 13 - 17 lat
I miejsce: ELA CICHOWSKI, KASIA WOWCZAK
Pozostali uczniowie, którzy przedstawili swoje prace na konkurs, to:
MARYSIA ARMSTRONG lat 6,
ASIA SKOKOWSKI lat 5,
OLA KOZIOL lat 8,
THOMAS AWID lat 7,
ALESSANDRA MELISSINOS lat 7,
ANIA ARMSTRONG lat 7,
IZABALLA MELISSINOS lat 10
Informacje zebrała i podała p. Jadwiga Milanowski
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Słowa mama i tata to według wielu teorii pierwsze słowa wypowiadane przez dziecko.
Ten fakt, że jednak to są także jedne z najważnieszych słów w życiu dziecka
obchodziliśmy 23-ego maja.
Jak co roku nasi uczniowie zaprosili swoich rodziców na majowy koncert
aby im powiedzieć, że ich kochają i potwierdzili ten sentyment
wspaniałym przedstawieniem.
Jak zwykle były życzliwe i
serdeczne życzenia, także
mnóstwo wspaniałych
wierszyków świętujących
Dzień Matki i Ojca
wyrecytowanych lub
przeczytanych poprawną
polszczyzną.
Klasa piąta przedstawiła
piosenkę rap. Klasa dziesiąta poinformowała zebranych o historii i
tradycjach tych świąt.

Klasy młodsze, pod dyrekcją Pani Jessiki Milanowski, zaśpiewały
piosenki ,, Wszyscy na Świecie jak jedna Rodzina’’ i ,,Orle Biały’’
przypominając nam, że nasza ojczyzna jest także naszą matką,
którą kochamy.
Tradycyjnie koncert został zkończony rozdaniem kwiatów,
ufundowanych przez Komitet Rodzicielski, rodzicom pośród
uścisków i pocałunków.
W ten dzień wszyscy zrozumieliśmy, że słowa mama i tata są nie
tylko ważne ale także piękne, a zwłaszcza w języku polskim.
Zdjęcia: Janusz Januszczak
16

