Gazetka Polskiej Szkoly im. Henryka Sienkiewicza
w Edmontonie , 12140 – 103 ST www.pshs.ca

,, Czas wakacji już się kończy,
Czas naukę zacząć.......”
Witam serdecznie w nowym roku szkolnym – 2009/2010.
Życzę aby udany start we wrześniu był zapowiedzą dalszych sukcesów
przez kolejne dziesięć miesięcy.
Życzę uczniom – by pokochali ten nasz język, wtedy nauka przyjdzie
łatwiej i będzie prawdziwą radością; rodzicom – ogromnej wytrwałości w
wożeniu swoich ,, skarbów” do szkoły; a nauczycielom – sukcesów w pracy,
która łatwa przecież nie jest ...
Dbajcie o dobre imię swojej klasy, swojej szkoły, szanujcie polską mowę.
Bądźcie godnymi imienia patrona naszej szkoły – Henryka Sienkiewicza.
Pamiętajcie, że przyszłością Polonii – to Wy!
Krystyna Dembowska – kierowniczka szkoły
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W tym roku szkolnym nasza szkoła
obchodzi 55 lat swojego istnienia.
Proszę śledzić komunikaty i
informacje dotyczące obchodów tego
Jubileuszu

Zawiadamiamy, że zdjęcia robione przez fotografów
wydelegowanych przez szkołę, tak jak P. Januszczak czy
P. Pietrzak, są własnością szkoły. Będzie można je zakupić za
minimalną cenę od szkoły lub jej fotografów.

Dni Polskiej Szkoły w Kanadzie
(1 październik – 20 listopad) obchodzimy pod hasłem;
,, Opowiem Ci o wolnej Polce – spotkania młodzieży ze
świadkami historii”.
Jeżeli znamy kogoś, kto chciałby przybliżyć nam wydarzenia
związane z najnowszą historią – powiedzmy o tym swojemu
wychowacy lub kierowniczce szkoły.
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Pierwszy rząd od lewej do prawej: P. Elwira Pohorecki, P. Małgorzata Radziwoń, P. Krystyna
Dembowski, P. Anna Szczerba, P. Danuta Andzelm, P. Alicja Igras.
Drugi rząd od lewej do prawej: P. Irena Awar, P. Monika Romanik, P. Bożena Gaciąg, P. Katarzyna
Spanialski, P. Ewa Launspach.
Trzeci rząd od lewej do prawej: P. Sylwester Furtak, P. Violetta Stryjski, P. Stanisław Kiryczuk

Kierownik szkoły – P. Krystyna Dembowski
Przedszkole – P. Barbara Mieszkowicz i P. Anna Szczerba
Klasa 0 – P. Alicja Igras
Klasa 1 – P. Bożena Gaciąg
Klasa 2 – P. Irena Awar
Klasa 3 – P. Ewa Launspach
Klasa 4 – P. Elwira Pohorecki
Klasa 5 – P. Violetta Stryjski
Klasa 6 – P. Katarzyna Spanialska
Klasa 8 – P. Danuta Andzelm
Klasa 9 – P. Stanisław Kiryczuk
Klasa 10 – P. Sylwester Furtak
Klasa 11 – P. Sylwester Furtak
Klasa 12 – P. Małgorzata Radziwoń
Klasa dorosłych – P. Monika Romanik
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Jak dobrze mieć starszego brata
Zaraz opowiem czemu ja z mamą
jeżdżę w góry
A mój starszy brat zabiera mnie w
dalekie podróże. Trzy lata temu ja
mama i mój brat Tomek zaprosił nas do
Ottawy samolotem a póżniej w dalszą
drogę autem aż do P.E.I. to były moje
wspaniałe wakacje.
W tym roku pojechałem z rodzicami
odwiedzić go w Ontario a z tamtąd
ojojjoj zabrał nas nad jezioro Ontario a
dalej to Nowy York, Niagara i
Marineland. Bardzo Mu za to dziękuję,
że tak dużo mogłem zobaczyć
Nawet udało nam się pojechać z
Ontario do Toronto pociągiem 1 klasy.
Wow, co za podróż .
David Rybak

Niezapomniana podróż na Jamajce
Podróżowałam już do wielu miejsc, ale
jednym z moich ulubionych i
niezapomnianych miejsc na zawsze
pozostanie Jamajka.To był prawdziwie
niezapomniany tydzień w moim życiu. Nie
tylko miałam wspaniały odpoczynek, ale
mogłam też zobaczyc zupełnie inny świat.
Ludzie mieszkający na Jamajce są bardzo
mili i zabawni. Pracują w resorcie każdego
dnia, ale potrafią się też dobrze bawić na
plaży, przy basenie. Nigdy nie zapomnę
śmiechu, żartów, śpiewania i dobrej zabawy.
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Jamajka jest krajem bardzo gorącym i
pięknym. Pojechałyśmy tam z moja mamą,
siostrą i znajomymi z mamy pracy w
najzimniejszym tygodniu lutego. Ale był
szok gdy wysiadłyśmy na lotnisku przy
+30C! Było naprawdę wspaniale leżeć na
bielutkiej i gorącej plaży. Woda była
przepięknie przejrzysta a dookoła było
bardzo dużo zieleni.

marzyło. Niespodzianką zaś było to, że
siedząc na koniach weszliśmy do wody i one
zaczęły płynąć! Nigdy w życiu nie zapomnę
tego momentu wchłaniania przez wodę,
lekkosci i płynącego pode mną konia!

Najwięcej zabawy miałyśmy płynąc na
katamaranie. Pogoda splątała nam figla, bo
zrobiło się bardzo wietrznie i pochmurno.
Udało się nam trochę ponurkować i
poogladać trochę raf koralowych i
pływajacych dookola nas rybek. Gdy statek
wracał do portu złapał nas ulewny deszcz.
I to był właśnie najśmieszniejszy moment.
Każdy próbował się chować pod maleńki
daszek, a tylko ja i Dominica zostałyśmy na
przodzie statku. Było wspaniale! Nie tak
często można przeżyć coś tak
nadzwyczajnego! Widok był przepiękny, ale
był to też jedyny czas na goracej Jamajce,
gdy zmarzłyśmy okropnie! Gdy
dopłyneliśmy do brzegu razem z gromadą
znajomych wskoczyliśmy do wody i
wygłupialiśmy się na trampolinie i bujającej
platformie. Było naprawdę zimno, ale w
wodzie (choć też mokro) było dużo cieplej i
weselej!

Kolejnym przeżyciem była wycieczka na
safari, do wodospadów i fabryki rumu.
Wodospad był przepiękny a dzięki
przewodnikowi mogliśmy podpłynąć pod
sam centralny spad wody! Mamy kapitalne
zdjęcia z chwili, gdy próbujemy utrzymać
się na wodzie tuż pod spadającym na nas
wodospadem! Była to dla mnie chwila, gdy
chciałam rozjrzeć się dookoła i zapytać
samej siebie, czy to sen, czy rzeczywistość.
Nie mogę również pominąć szalonego
kierowcy naszego autobusu i dwugodzinnej
zwariowanej jazdy wąskimi, krętymi
drogami Jamajki!
Nasza podróż na Jamajce była moim
wspaniałym odpoczynkiem. W minione
wakacje odpoczywałam inaczej-pracując
całe lato na rancho z moimi ukochanymi
końmi. Dużo sama jeździłam, ale po raz
pierwszy mogłam poczuć co to znaczy być
instruktorem jazdy konnej. Uczyć inne
dzieci i pomagać im w drodze do rozwoju
tak wspaniałej pasji jak jazda konna
sprawiło mi wiele radości.

Innym przeżyciem była jazda konna na
plaży. Zawsze mi się to

Karolina Staszczyk
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