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Stoi na stacji lokomotywa, duża, ogromna i pot z
niej spływa… tak, to już dojechaliśmy do stacji
kolejowej w Stettler.
7-ego czerwca młodsze klasy naszej szkoły wybrały
się na wiosenną wycieczkę. Szkolny autobus
dowiózł nas szczęśliwie na miejsce starej,
autentycznie zachowanej stacji kolejowej. Bardzo szybko poczuliśmy zapach smaru
zmieszanego z parą unoszącą się w powietrzu wokół stacji. Nim siedliśmy do pociągu,
zwiedziliśmy stary spichlerz i przyległe do niego budynki. A potem to już frajda i
przyjemności w pociągu. Pociąg poruszał się bardzo dostojnie pośród przepięknej
okolicy. Podczas kursu do Big Valley byliśmy świadkami napadu rabunkowego na jego
pasażerów. Wszystko jednak skończyło się szczęśliwie.
W przepięknym małym miasteczku czas upłyną nam bardzo szybko. W
tamtejszej Community Hall zjedliśmy smaczny obiad, poczym udaliśmy się na
spacery w różne kierunki. Dzieciom podobała się atmosfera małego
miasteczka. Pogoda i humory dopisały.
Niestety czas szybko upłyną i pociąg głośno wołał nas na swój pokład. Droga
powrotna upłynęła nam szybko i choć dzieci były bardzo zmęczone długo
wspominały podróż
pociągiem do krainy
przeszłości.
Anna Smolinski

Zdjęcia: Anna Smolinski, Marta Lachowicz
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W czerwcu szkolny teatrzyk “Braci Grimm” wyjechał do Toronto z przedstawieniem „Kròlewna Śnieżka”.
Wystąpiliśmy na Walnym Zjeździe ZNP w Toronto. Nasza Pani Dyrektor Krystyna Dembowska zareklamowała
nasz teatrzyk wśròd koleżanek i kolegòw pedagogòw z Toronto. Dzięki jej inicjatywie otrzymaliśmy
zaproszenie.
Wyjazd był nie lada przeżyciem, wszyscy bez wyjątku na wiek byliśmy podekscytowani i ciekawi nowych
wrażeǹ. Tak daleko jeszcze nie byliśmy. Po wylądowaniu w Toronton czekał na nas uprzejmy kierowca Pan
Mietek ze swoim dużym
samochodem. Zawiozł
nas do miłego hoteliku w
Burlington, zaraz potem
wybraliśmy się na
zwiedzanie polskiej
dzielnicy w Missisagua.
Polskie barwy narodowe
przeważają w tej części
miasta. Tam też
zjedliśmy smaczny
posiłek w polskiej
restauracji „Arkady
Bistro Cafe.”
W sobotę spędziliśmy
cały dzieǹ w
„MarineLand”. Było dużo
radości i wiele mocnych
wrażeǹ. Pòżnym
wieczorem Pan Mietek
zawiòzł naszą grupę nad wodospad Niagra. Zwiedziliśmy też miasteczko Niagra Falls. Każdego dnia działo się
coś ciekawego, mieliśmy tak na prawdę mało czasu na sen. Bardzo podobały się nam wieżowce w centum
Toronto, robią wrażenie. Odważni wjechali na wieżę CN. Popłyneliśmy dużym promem na wyspę Island Park.
W dniu występu humory wszystkim dopisywały. Cała grupa teatralna wraz rodzicami zasiadła do smacznego
obiadu w Domu Polskim w Burlington. Występ przyjęto gromkimi brawami. Pan konsul stwierdził ,iż cytuję „
takiego przedstawienia jeszcze nigdy nie widział”. Zespòł teatru Braci Grimm wypełnił zadanie w stu
procentach. Wyjazd jeszcze bardziej zintegrował naszą grupę. Ta przygoda pozostanie na długo w naszej
pamięci.
Uczestnik wycieczki: Martyna Stryjski
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Uczniowie klasy drugiej stworzyli wspaniałe prace artystyczne na pożegnanie lata.

Julia Barczak

Alexander Dudek

Ania Armstrong

Maya Kusiak

Szymon Banach

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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Z okazji sześćdziesiątych urodzin naszej szkoły, Długopis Sienkiewicza bedzie publikować cykl
artykułów opisujących obchody jubileuszu podczas całego roku szkolnego.
Świętownie rozpoczęliśmy bankietem upamiętniającym początek naszej szkoły, a więc poniżej
przedstawiamy wrażenia Pani Ewy Launspach, Prezes ZNP, oddział Edmonton z owego bankietu.

Wieczór i przyjęcie z
okazji 60 lecia szkoły H.
Sienkiewicza upłynęło w
bardzo uroczystym i
przyjemnym nastroju.
Zaproszeni dostojni
goście tacy jak konsul, założycielka szkoły H. Sienkiewicza i inni
podnieśli rangę tej imprezy. Pomoc finansowa ofiarowana z różnych
organizacji dla szkoły jest zawsze miłym gestem, świadczącym o dobrej pracy tej placówki.

Miłym punktem programu były tańce w wykonaniu
polonijnych zespołów jak również profesjonalnego duetu
nota bene uczniów szkoły H. Sienkiewicza. Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu ZNP w Edmontonie
za zaproszenie na tak wspaniałą imprezę.

Ewa Launspach

Przezes ZNP oddzial Edmonton

Zdjęcia: Andrzej Hewak
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