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LUTY 

06  Zajęcia 
 

13  Nie ma zajęd 
Family Day 
weekend 

20  Konkurs 
recytatorski 
 
IHLA-Dzieo Języka 
Ojczystego 

27  Konkurs 
pisemmny A. 
Mickiewicza 
Zajęcia w Kościele 
Św. Różaoca 

MARZEC 

06  Zajęcia 
 

13  Pokaz talentów 
i wystawa 
plastyczna 

20  Zajęcia 27  Dzieo Skupienia 
w Kościele Św. 
Różaoca 

Uczniowie ze wszystkich klas przychodzą na 
przerwę śniadaniową do stołówki.  Później 
można korzystad z sali gimnastycznej czy 
biblioteki, ale nie idziemy nigdzie z jedzeniem.    
     

 

20 lutego mamy Konkurs Recytatorski dla uczniów 
wszystkich klas. Wszelkich informacji udzielają 
wychowacy klas. 
Tego samego dnia (po zajęciach lekcyjnych) jest 
organizowany przez IHLA  DZIEO JĘZYKA 
OJCZYSTEGO w Italian Culture Centre.              
Adres; 14230 - 133 Ave. 
Z naszej szkoły 4 uczniów wysłało swoje 
wypracowania, 6 osób z 
Kółka Dramatycznego odtworzy fragment 
przedstawienia, "Jaś i Małgosia".  Wysłaliśmy 
piękne video reklamujące naszą szkołę, no i 
oczywiście jak zwykle będzie wystawa z naszej 
szkoły. 
Zachęcamy uczniów i ich rodziców do wzięcia 

udziału w tej uroczystości.  Więcej informacji u 
kierowniczki szkoły. 
 

Tegoroczny Konkurs Pisemny im. A. Mickiewicza 
na najlepsze wypracowanie w języku polskim 
odbędzie się wyjątkowo w Kościele Różaoca Św. w 
sobotę 27 lutego od godziny 10:00 do 12:30. 
Obecnośd uczniów z klas, które piszą (od 4 do 12) 
obowiązkowa. 
Dla młodszych klas też będą zorganizowane zajęcia 
w budynku kościoła.  Dokładne informacje u 
wychowawców klas.   
      
 

W związku z tą zmianą planowany DZIEO 
SKUPIENIA odbędzie się 27 marca - (przed 
Palmową Niedzielą).  Dokładne informacje 
przekaże kierowniczka szkoły w następnych 
komunikatach. 
 

Pokaz Młodych Talentów i Wystawa Plastyczna - 
13 marca br. 
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     19 grudnia 2009 roku jak zwykle do naszych 

grzecznych dzieci przybył Św. Mikołaj i obdarował 

wszystkich wspaniałymi paczkami swiątecznymi.  

Uczniowie zrewanżowali się przedstawiając bogaty 

program artystyczny, w którym dominującą rolę 

odegrały "Jasełka" przygotowane przez uczniów 

klasy IV, VI i maluchów z przedszkola.  Natomiast 

nasi zacni goście reprezentujący różne organizacje 

polonijne składając życzenia świąteczne i 

noworoczne dołączyli dotacje pieniężne na utrzymanie naszej szkoły. 
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W listopadzie 2009 roku nasza szkoła nawiązała 

kontakt ze Szkołą Podstawową nr. 8 im. Przyjaciół 

Ziemi w Gdaosku. Nauczycielki tej szkoły są 

oganizatorkami konkursu wiedzy o paostwach 

anglojęzycznych i prosiły szkoły polonijne w Kanadzie 

o przesłanie wiadomości o naszej ojczyźnie a także 

materiałów na nagrody. 

Poniżej jest list z podziękowaniem od Pani 

Fałtynowicz: 

Uczestnicy IX Wojewódzkiego Quizu o Paostwach Anglojęzycznych 

Kochani Polacy w odległej Kanadzie :), 
23 stycznia 2010 roku odbył się w naszej szkole finał IX 
Wojewódzkiego Quizu o Paostwach Anglojęzycznych. 
Bohaterem tegorocznego konkursu była KANADA – 
paostwo, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie 
wśród uczniów. Do eliminacji przystąpiło aż 27 szkół a 
w finale gościliśmy reprezentacje aż 22 szkół z całego 
województwa pomorskiego. Atmosfera na finale była 
wspaniała, chod oczywiście wszyscy chcieli wygrad. 
                                                                                                    

 Pani Fałtynowicz wręcza album „Vancouver” – nagrodę 
ofiarowaną przez Paostwa Stefanickich 
 

...OLBRZYMIE, GORĄCE PODZIĘKOWANIA ZA 

POMOC, ZA CHĘCI I ZA DOBRE SŁOWA. Mam 

nadzieję, że ta nasza współpraca nie skooczy się 

tylko na tym etapie. - Może my kiedyś też będziemy 

mogli jakoś Wam pomóc. Cieszę się, że nasze dzieci 

nawiązały współpracę – może z czasem dołączą inne 

(uczniowie Pani Krystyny Dembowski). 

                                             Pani Małgorzata Fałtynowicz        Nagrody ufundowane przez naszą szkołę                                                   
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                                       Wywiad z Zosią Stefanicką 

Jako wychowawczyni klasy VIII, chciałabym zwrócid szczególną uwagę na zaangażowanie Zosi Stefanickiej, z 

mojej klasy i jej rodziców w konkursie o Krajach Anglojęzycznych – Kanada.  

Zosia napisała wypracowanie o Vancouver, i aż 6 ułożonych przez nią pytao znalazło się w konkursie.   W 

zeszłym tygodniu, uczniowie klasy VIII zadali Zosi kilka pytao, aby dowiedzied się więcej o jej zainteresowaniu i 

udziale w konkursie na Pomorzu. 

- Co zainteresowało Cię w pomocy organizatorom konkursu? 

- Nasza Pani powiedziała, że to będzie dobra lekcja na przyszłośd, a poza tym stwierdziłam, że będzie to 
niezła zabawa, np. układanie pytao dla uczestników konkursu, albo korespondowanie po 
polsku/angielsku.  Mój brat, Antoś i ja zamierzamy korespondowad z kolegami lub koleżankami z Polski.  
Może jeszcze inni uczniowie  skorzystają z tej okazji.  Serdecznie rekomenduję.  

 

-Dlaczego Twoje wypracowanie było właśnie o Vancouver? 

- Ja się tam urodziłam, wychowałam, i po prostu jest tam pięknie, a oprócz tego właśnie zbliża się 
zimowa olimpiada, która właśnie odbędzie się w Vancouver. 

 

- Jakie pytania ułożyłaś o Kanadzie? 

- Pytania były różne, np., jakie zwierzę reprezentuje Kanadę, jako kraj federalny ile prowincji, terytoriów 
ma Kanada, co jest stolicą Kanady…wszyscy oczywiście myślą, że Toronto… 

 

Poniżej załączone są fragmenty email jakie wysłali organizatorzy konkursu w Gdaosku i nasza Zosia: 

Droga Zosiu! 

Bardzo Ci dziękuję za Twoją wiadomośd. Muszę Ci powiedzied, że aż 6 Twoich pytao znalazło się w naszym 

finale. Bardzo nam pomogłaś:)!!!! Czy będą to pytania trudne dla polskich uczniów okaże się 23.01.10, bo 

wtedy odbędą się finały w naszej szkole. Przyjedzie na nie ponad stu uczniów z całego wojewódzwtwa 

pomorskiego.  

Jeśli chciałabyś nawiązad kontakt z polskimi dzieciakami, to mogłabyś napisad coś o sobie i wtedy ktoś z mojej 

klasy (moi uczniowie mają 11 lat) na pewno chciałby do Ciebie napisad. Ale ja jako ich nauczycielka :) stawiam 

jeden warunek- oni musieliby pisad po angielsku :) a Ty - może po polsku? Chodzi o to, by dwiczyd oba języki. 

Odpowiedź Zosi: 

Dzieo dobry! 

Nazywam się Zosia Stefanicki. Chcę bardzo podziękowad Pani za piękny list do mnie i za wszystkie pochwały. 

Piszę dzisiaj, że chcę się zgłosid do korespondowania z koleżanką lub koleżankami z Polski. Najszybciej będzie e-
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mailem, ale pocztą też spróbuję. Przyjmuję Pani WARUNEK, że będę pisad tylko w języku polskim, a sprawdzad i 

poprawiad moje błędy będą koleżanki lub koleżanka z Polski. Myślę, że w ten sposób szybciej się poznamy: co 

kto lubi i jaki ma charakter. Do mnie dziewczyny mogą pisad po angielsku. 

 

 Bardzo cieszę się z tego, że moja klasa mogła reprezentowad w Gdaosku naszą Polską Sobotnią Szkołę 

im.Henryka Sienkiewicza w Edmonton. 

Nasza szkoła co roku organizuje kilka ciekawych konkursów, na przykład : Konkurs Talentów, Konkurs na 

najlepsze wypracowanie, Konkurs Plastyczny i inne. Po to, żeby zachęcid nas do nauki  i lepszego poznania 

języka polskiego. Na koniec roku szkolnego, zwyciężcy otrzymują bardzo wartościowe nagrody. 

 

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczyd się razem z moim bratem Antosiem, który również chce 

korespondowad z kolagami z Polski. 

Pani Danuta Andzelm i Zosia Stefanicki 

 

 

 

Pierwsza klasa oglądała film zrealizowany na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w 

puszczy”.  Poniżej są refleksje uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staś dostał strzelbę na święta i dwiczy strzelanie ale nie potrafi 

dobrze celowad. Więc jego sługa rozbija dzbanki, żeby to 

wyglądało dobrze.                                                                                                             Julia Januszczak 

 Samantha Mann 
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                                  Landon Arcand-Szczepaoski 

 

 

Kiedy było ciemno, przyszła burza. A oni wszyscy wdrapali się na drzewo bo przyszedł lew. 

   Joshua Nika 

 

Staś, Nel i inni wdrapali się na drzewo bo ich lew zaatakował. 

Sydney Mann 

                                                                                                                                      Staś zastrzelił lwa. Nel siedzi na wielbłądzie        

                                                                                                                                      Daniel Mieszkowicz                                                 
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Z okazji Dnia Patrona klasa piąta przerabiała nowelę Henryka Sienkiewicza „Janko Muzykant”.      

I takiej treści list napisali uczniowie do Henryka Sienkiewicza - laureta Nagrody Nobla.  

Sądzimy, że i sam pan Sienkiewicz byłby zadowolony z postępów uczniów naszej szkoły i nie 

wstydził się, że szkoła nasza nosi jego imię. 

 

Drogi Panie Sienkiewiczu, 

My uczniowie klasy piątej, Polskiej Szkoły w 

Edmonton, noszącej właśnie Pana imię 

pragniemy pochwalić się przed Panem 

znajomośćią  języka ojczystego i kultury 

polskiej. Jesteśmy dumni, że możemy czytać 

Pana książki. Dziś zapoznaliśmy się z nowelą 

„Janko Muzykant”. Pańska nowela była dla 

nas inspiracją do napisania krótkich 

wypracowań na temat: „Jak wyobrażamy sobie życie Janka we współczesnym świecie.” Historia 

Janka bardzo nas poruszyła i uświadomiła jak ciężkie były warunki życia w dawnych czasach. W  

niedługim czasie będziemy przeżywać przygody Stasia i Nel. Pana książki będą z nami przez 

wiele lat.  Właśnie z nich uczymy się bogatej  historii z kraju nad Wisłą. 

  Klasa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


