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… Jest takie imię na świecie,
znane już dziecku małemu.
To imię najdroższe, Matka,
najmilsze sercu każdemu.
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6 czerwca, 2010, w Domu Polskim o godzinie 3:00 PM, nasz szkolny teatrzyk
wystawi kolejny raz sztukę pt. „Teatr Braci Grimm”.
Salę uzyskaliśmy dzięki przychylności Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego.
W imeniu aktorów zapraszamy wszystkie mamusie i tatusiów na ten spektakl!

Przypominamy wszystkim uczniom
o zwrot podręczników szkolnych
do Pani Heleny Rybak lub
wychowawców.

Uroczyste zakooczenie roku
szkolnego 2009/10 odbędzie się
dnia 19 czerwca 2010 w Kościele
Różaoca Św. o godzinie 10:00 rano.

CZERWIEC

Termin zwrotu: 5 czerwca, 2010

05
12
Ostatnie zajęcia Wycieczka do
w szkole
Camp Warwa
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19
Zakończenie
roku szkolnego
w Kościele
Różańca Św.
10:00 rano

26

Wakacje!!!

Klasa III przygotowała kolorowe wypracowania o sobie

Kasia Wowczak

Mateusz Polkiewicz

Julia Spanialska

Bartosz Janicki

Anetta Malczewska-Dembowska, zastępczyni
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W tym dniu ludzie z całego świata myślą, jak chronid i szanowad naszą Planetę. Dbając o
przyrodę, o środowisko na Ziemi, troszcząc się o wszystkie stworzenia natury, dbamy tak
naprawdę o siebie. Wówczas pijemy czystą wodę, jemy zdrową, czystą żywnośd, oddychamy
świeżym powietrzem. I ty już od dzisiaj zacznij myśled, w jaki sposób możesz ochronid naszą
Ziemię przed zniszczeniem.

Wyrzucam śmieci do śmietników a nie na

Oszczędzam powietrze.

Ziemię.

Camilla Holody
Daniel Pilon

Trzeba chronid las – nie zaprószad ognia i
reagowad na każde zagrożenie pożarem.
Dominic Pilon
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Używam wielorazowych i ekologicznych

Trzeba chronid las – nie niszczyd roślin.

toreb na zakupy.

Kuba Janicki
Ala Januszczak

Wszystkie śmieci są nasze – poddawaj je
Oszczędzam energię i wodę w domu.

recyklingowi.

Mateusz Janicki

Hubert Nikscin

Wychowaczyni: Elwira Pohorecki
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W tym roku klasa zerowa zadedykuje swoim
rodzicom z okazji ich święta wiersz pt. "Mamo,
mamo, tato tato".

Do wiersza dołączone będą róże z
papieru wykonane przez dzieci w
czasie zajęd szkolnych.

Kamila i Sylvia Wolniewicz, Gabriella
Świerczyoski, Alyssa Pilon przedstawiają
swoje kwiatki.
Wychowawczyni: Alicja Igras
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Pierwsza klasa także podjęła się przygotowao do obchodów Dnia Matki i Ocja w naszej szkole.

Praca nad prezentami dla mamy i taty.

Pisanie życzeo w laurkach

Prezentacja gotowych prezentów.

Wychowaczyni: Bożena Gaciąg

Próba śpiewu piosenki przed koncertem z okazji Dnia
Matki i Ojca.
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Grupa uczniów z entuzjazmem podjęła zadanie przygotowania dekoracji na nasz szkolny
koncert z okazji "Dnia Matki i Ojca". Aby uprzyjemnid i rozjaśnid święto rodziców, uczniowie
wystąpili z propozycją namalowania pejzażu wiosennego.

Gabriella Świerczyoski i Alisia Januszczak malują chmury,
motyla, biedronki i kwiaty. Max Stryjski maluje słooce i kwiaty.

Ania Świerczyoski maluje kwiaty i niebo.

Hubert Nikscin maluje drzewo, trawę, ptaki i kwiaty.

Instruktorka kółka plastycznego: Alicja Igras
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List o Edmontonie
Kochany Rafale!
Na początku tego listu chciałam Cię serdecznie pozdrowid. Mam nadzieję, że świetnie sobie radzisz w szkole.
Piszę głównie ze względu na to, że mam do zaoferowania niecodzienną propozycję. Zastanawiałeś się już, gdzie
w tym roku chciałbyś spędzid wakacje? Rozmawiałam z rodzicami, którzy bez większych sprzeciwów wyrazili
zgodę na to, abyś przyleciał do Edmonton! Byłabym Twoim przewodnikiem, a Ty miałbyś okazję zobaczyd
odrobinę innego świata, na drugim koocu globu. Doskonale zdaję sobie sprawę odnośnie jednej z Twoich pasji
– podróżowania, więc uznałam, że ten pomysł Cię zainteresuje.
Musisz byd przygotowany na całe dnie poza domem. Już nawet wiem, które zabytki i atrakcje by Cię
zaintrygowały. Najpierw zabrałabym Cię do Royal Alberta Museum, gdzie wspólnie odkrylibyśmy tajemnice
przeszłości. Muzeum zawiera liczne historie ludów tubylczych, które początkowo zamieszkiwały Kanadę.
Odwiedzający mają również możliwośd zobaczenia skamieniałości nawet sprzed dwóch milionów lat! Historia
zbrojeo wojennych oraz potyczki polityczne i rządowe, które wpłynęły na rozwój Alberty, również cieszą się
niesamowitą popularnością. Historia zawsze była Twoją mocną stroną. Myślę, że byłbyś pod wrażeniem.
Następnie zabrałabym Cię do Fort Edmonton Park, gdzie tradycja i kultura Alberty przedstawiona jest w formie
niewielkich społeczeostw sprzed lat, żyjących w miasteczkach stworzonych na wizerunek historyczny.
Wspaniałe przeżycie!
Będąc w stolicy Alberty, koniecznie powinienieś zwiedzid West Edmonton Mall – jedno z największych na
świecie centrum handlowe. Za każdym razem się tam gubię! Jest to miejsce, gdzie każdy może znaleźd coś dla
siebie: kino, park wodny (ze sztucznymi falami, licznymi zjeżdżalniami), urozmaicone pola golfowe, puby, bary,
a nawet lodowisko! Wiem, że nie jesteś miłośnikiem zakupów, ale znajduje się tam ponad osiemset sklepów i
usług!
Każdego lata w Edmontonie odbywa się dziesięciodniowy Capital Ex – kilkukilometrowe wesołe miasteczko na
świeżym powietrzu. Niesamowite przeżycie!
Hawrelak Park jest kolejną formą rozrywki. Park ten pozwala na organizację festiwalu kulturowego. Edmonton
słynie z dużej ilości mniejszości narodowych, a Hawrelak Park umożliwia utrzymanie rozmaitych tradycji wielu
norodowości.
Mam nadzieję, że udało mi się przekonad Cię do odwiedzenia mnie w sercu Alberty – Edmonton. Atrakcje,
które opisałam to tylko niewielka częśd tego pięknego, rozległego miasta. Koniecznie przedyskutuj moją
propozycję z rodzicami.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Całuję,
Ola
Jak piękny jest Edmonton, stolica Alberty, opisała Aleksandra Migorska, która zdawała egzamin z Polish 35.
Dzięki Ci Olu za rozsławianie naszego miasta. Cieszymy się, że mogłaś skorzystad z programu kredytowego,
który oferujemy w naszej szkole.
Kierownik szkoły – Krystyna Dembowska
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Zbliża się koniec roku szkolnego. Dla klasy XII będzie to wielki dzieo: radosny i smutny
jednocześnie. Zastanawialiśmy się wspólnie jak można podsumowad soboty z tych wszystkich
minionych lat. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że słowa Churchilla będą najlepszym wyborem:
To nie jest koniec. To nawet nie jest początek kooca.To dopiero koniec początku.
Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of
the beginning.
Pamietając o tym wspaniałym powiedzeniu, kilka słów na pożegnanie wygłosi w imieniu klasy
Jessica Milanowski, natomiast Krysia Bates przedstawi fragment poezji.
W dzisiejszym numerze tymczasem zamieszczamy refleksje Kuby Barana nad czasem
spędzonym w szkole im. Henryka Sienkiewicza.

Chodzę do Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza od roku 1999. Od pierwszej do 12 klasy. Co
sobotę przychodziłem do tej szkoły i uczyłem się co to znaczy byd Polakiem. W tej szkole
uczyłem się o języku polskim, gramatyce, ortografii, geografii, historii, tradycji i o religii. Przez
te 11 lat były tu dobre chwile i złe chwile, ale nie żałuję że tu przychodziłem. Ta szkoła
przypomina mi o moim pochodzeniu i daje mi coraz więcej dumy z tego że jestem Polakiem.
Cieszę się, że mogłem spędzid ten czas z moim najlepszym kolegą i że co roku poznawałem
nowych kolegów i koleżanki. Nigdy nie zapomnę tych Świąt gdzie Mikołaj przyniósł nam paczki
ani tych śniadao na Wielkanoc. Nie zapomnę te letnie dni gdzie wychodziliśmy na dwór grad w
piłkę nożną, albo smaku polskich bułeczek w czasie lunchu. Ale najważniejsi z tej szkoły są
nauczyciele, którzy są powodem, że to wszystko jest możliwe. Dzięki nim, my dzieci i młodzież
mamy okazję rozwijad się. Dziękuję, że byliście tacy ważni w tych 12 latach.
Kuba Baran

Będzie nam bardzo smutno rozstawad się z tą wspaniałą klasą.

Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon
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