Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie
12140 – 103 ST www.pshs.ca
20 grudzień, 2014
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Konkurs Pisemny Fundacji im. Adama Mickiewicza
organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w
Kandzie na najlepsze wypracowanie w języku polskim dla klas 4
- 12 odbędzie się w naszej szkole (OBOWIĄZKOWO) 7 lutego
2015 roku. Tematyka do opracowania wypracowań dla
poszczególnych grup została podana przez nauczycieli w
klasach.
Jeszcze raz przypominam; ZABRANIA SIĘ WSZYSTKIM
UCZNIOM (bez względu na wiek i klasę, do której uczęszczają)
SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA budynku szkoły BEZ ZGODY
RODZICÓW PRZEDSTAWIONEJ NA PIŚMIE!!!

Jezeli rodzice chcą odebrać
wcześniej swoje dziecko ze
szkoły - to ich obowiązkiem
jest wpisanie się do książki
tzw. WYJŚĆ I PRZYJŚĆ
umieszczonej na stole w
głównym korytarzu.

Obchody Dnia Języka Ojczystego organizowanego
przez Zarząd International Heritage Language
Association odbędą się w sobotę 21 lutego 2015 roku
w ITALIAN CULTURE CENTRE (14230 - 130 AVE) w
godzinach 13:00 - 16:00. Szczegóły obchodów podane
zostaną w późniejszym czasie, nie mniej jednak już
teraz zachęcam wszystkich uczniów i ich rodziców oraz
nauczycieli do wzięcia udziału w tej mozaice kultur,
obyczajów i języków świata.

Komunikat Komitetu Rodzicielskiego
Pragniemy przypomnieć o uiszczeniu opłat za naukę dzieci w Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza w
roku szkolnym 2014/2015. Zaległa opłata wynosi $175.00 za pierwsze dziecko, $145.00 za drugie, $120.00
za trzecie, a $50.00 za czwarte, reszta bezpłatnie. Za kółka zainteresowań (plastyczne i teatralne) opłata
wynosi $50.00 za każde dziecko.
Jezeli macie Państwo problemy lub kłopoty, proszę porozmawiać z przewodniczącą Kom. Rodz. P. Magdą
Hewak.
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W tym roku wybraliśmy na nasz szkolny Dzień Skupienia pierwszego listopada, Dzień
Wszystkich Świętych. Jak zwykle rozpoczęliśmy ten dzień mszą świętą sprawowaną
przez księży: Andrzeja Sowę i Pawła Nyrek. Po mszy mieliśmy krótki lunch, wspaniale przygotowany przez
Komitet Rodzicielski i wyruszyliśmy na Cmentarz Holy
Cross, aby kontynuować obchody tego świętego dnia.
Niektórzy z nas pojechali autami z rodzicami, a reszta
wybrała się autobusem z Connelly-McKinley Funeral
Home, który był udostępniony nam za darmo na prośbę
ojca Pawła, naszego kapelana, przez Rycerzy Kolumba Jana
Pawła II, działających przy Kościele Różańca Świętego.

Na cmentarzu zebraliśmy się w mauzoleum, gdzie Deacon
Paul, który się nim opiekuje opowiedział nam krótką
historię tego mauzoleum i w jaki sposób jest urządzone i
dał nam pozwolenie na jego obejrzenie. Tak więc po
dziesiątce różańca odmówionej po polsku pod
przewodem ojca Pawła Nyrek, rozeszliśmy się po
mauzoleum aby naszą wizytą uczcić tych znajomych i
nieznajomych, którzy już odeszli.
Młodsi uczniowie z ciekawością przyglądali się nazwiskom
i imionom na płytach próbując je odczytać i obliczyć ile lat
miała ta osoba kiedy zmarła. Starsi z nas odwiedzili grób
Pani Stasiak, byłej kierowniczki naszej szkoły, dla której
pamięci co roku nasza szkoła przyznaje puchar w jej
imieniu na koniec roku szkolnego. Odwiedziliśmy także
miejsce spoczynku naszej byłej uczennicy, Anny Marii
Blikowskiej.

Zakończyliśmy nasz Dzień Skupienia na cmentarzu w tak
zwanej polskiej części gdzie odmówiliśmy krótką
modlitwę o pokój dusz naszych zmarłych i położyliśmy
na groby świece i znicze zakupione przez Komitet.
Zatrzymaliśmy się w ten dzień przy grobach z jedną
myślą: ,,Wspomnij kogoś’’.
Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Dzieci ze szkoły im. H. Sienkiewicza, do której uczęszczają moje
maluchy, brały udział w Akademii Listopadowej/Niepodległości w
tym roku. Jak to na akademiach bywa, są one długie i czasami
mowy na nich nie są interesujące dla dzieci. Dzięki opiece i
wytrwałości nauczycielek i rodziców oraz programowi innych
szkół i chórów wszyscy wytrwaliśmy do prawie samego końca gdy
na scenę wyszli uczniowie z naszej szkoły.
Nie będę opisywał całego programu. Można go oglądnąć bo był
nagrany. Jako rodzic poproszony o napisanie kilku słów, wrażeń
chcialbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
Sama reakcja widowni, między wierszami czy pieśniami oglądanymi na scenie, która nagle się “obudziła” i
rozmawiała ze sobą, była bardzo miła dla ucha. Słyszałem : “ale oni wyraźnie mówią”, “to jest moja ulubiona
pieśń”, “nie mogę przestać płakać”, “tak długi wiersz, a nauczyła się na pamięć” to kilka jakie przytoczę. Nie
tylko powietrzem ale i dumą zaczęły napełniać się moje piersi, również podziwem i radością z tego, że po
dzieciach było widać, że same wiedziały, że
zrobiły “dobrą robotę”.
W czasie poczęstunku po Akademii, wiele
osób podchodziło do mnie i widziałem do
innych rodziców aby nam pogratulować i
podziękować za taki występ. Jakaś starsza
pani mówiła mi ze łzami w oczach, że pieśni,
które śpiewały dzieci wyciskały łzy z oczu.
Był to wysiłek i praca dzieci, rodziców i
nauczycieli. Czas jaki wszyscy spędzili aby
występ wyszedł tak pięknie, próba, która
była zorganizowana przez panią dyrektor
dzień wcześniej w Domu polskim, praca
pani od muzyki i pani z teatrzyku szkolnego dawały owoce na Akademi. Dodam też, że dzieci występujące na
Akademi same się zgłosiły aby w niej uczestniczyć bo było to coś “ekstra” i nie w programie szkoły.
Byłem pełen podziwu wszystkim dzieciom, ale w szczególności tym z mieszanych rodzin. Praca jaką wszyscy
włożyli została zauważona przez chyba całą Polonię w Edmonton (indywidualnie i przez organizacje) jako że
dawno już nie było tylu osób na Akademii Listopadowej od wielu lat. Może echem odbił się ten występ i dalej,
bo oglądał go pan Konsul z Vancouver i inne osobistości z poza Edmonton.
Wojtek Przewlocki
Patrząc na uczniów Sobotniej Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza recytujących wiersze i śpiewających
piosenki patriotyczne poczułem dumę i radość widząc, że nasze dzieci uczą się historii Polski i są z tego dumne.
Widząc miedzy innymi moja córkę - uczucie trudne do opisania...
Piotr Hatko

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Konkurs Recytatorski
Dnia 29 listopada o godzinie 10 rano komisja w składzie; Launspach Ewa, Barbara Pierzchajło, Jadwiga
Milanowski rozpoczęła przesłuchanie uczestników Konkursu Recytatorskiego 2014/2015 Szkoły im. Henryka
Sienkiewicza po przywitaniu przez dyrektora szkoły Panią Krystynę Dembowską.
Do konkursu przystapiło 32 uczniów w siedmiu grupach. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się bardzo ładnie.
W każdej grupie przyznano I, II, III miejsce, a wyróżnienie otrzymał jeszcze Konrad Pohorecki z klasy IV za
"Inwokacje" Adama Mickiewicza.
Każdy z uczestników konkursu recytatorskiego został nagrodzony złotą, srebrną, czerwoną, zieloną lub
niebieską bombką, które przygotowała pani dyrektor, a dla komisji w podzięce biało-pomarańczowe
goździkowe bukiety.
Uwaga; uczniowie którzy z powodu zimowej złej pogody nie dojechali i nie stawili się na przesłuchanie przed
komisją mogą to uczynić w najbliższym czasie.
Dziękujemy za liczny udział w konkursie recytatorskim uczniom, a ich nauczycielom i rodzicom za pomoc w
przygotowaniu do recytacji.
Ps.
W dniu 13 grudnia 2014 roku komisja w tym samym składzie przesłuchała 4 uczniów, którzy byli nieobecni 29
listopada. Punkty i wyniki recytacji zostały ujęte na tej samej liście, która wygląda następująco:
Grupa 1,
I miejsce - FRANEK BOBIARSKI kl.11, II miejsce - MACIEK BOBIARSKI kl.8, III miejsce - WOJTEK HEWAK kl.11 i
ŁUKASZ DUMICZ kl.10
Grupa 2,
I miejsce - IZABELA MELISSINOS kl.5, II miejsce - GABRYSIA ŚWIERCZYNSKI kl.5, III miejsce - KASPER
JURKIEWICZ kl.5
Grupa 3.
I miejsce - KONRAD POHORECKI kl.4 i VICTORIA ŁUSZCZEK kl.4, II miejsce - MONIKA KLIMASZEWSKI kl.4,
III miejsce - GABRYŚ KUSIAK kl.4
Grupa 4.
I miejsce - NICOLE PRZEWŁOCKI kl.3, II miejsce - ZOSIA BABIARSKI kl.3, III miejsce - SANDRA POZOREK kl.3 i OLA
KOZIOŁ kl. 3
Grupa 5
I miejsce - ALESSANDRA MELISSINOS kl.2, II miejsce - ALEXANDER DUDEK kl.2, III miejsce - AGATA KOZIOŁ kl.2
i ANNA ARMSTRONG kl. 2
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Grupa 6
I miejsce - ARIELLA HARBINSON kl.1, II miejsce - LEO PRZEWŁOCKI kl.1 i DANIEL TOPCZEWSKI kl.1,
III miejsce - NATALIA MAHINAY kl.1 i MARIA ARMSTRONG kl.1
Grupa 7
I miejsce - WIKTOR BARCZAK kl.0, II miejsce - OLIVER DUDEK kl.0, III -miejsce BENNY AWID kl.0

Informacje podała: Pani Jadwiga Milanowski

Święta Bożego Narodzenia
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i uczniowie z klasy 1 postanowili wykonać piękne ozdoby choinkowe na
swoje choinki.
Efekty ich pracy możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Nauczyciel klasy 1: Ewa Drylo
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