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

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolnośd – polską mowę w szkole.
To, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę....
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W ramach obchodów Święta Niepodległości Polski i Remembrance Day w Kanadzie
wznowiliśmy tzw. lekcje żywej historii. Na spotkanie z klasami młodszymi (I, II, III
i IV) przybędą dwie panie już 7 listopada. Mamy nadzieję, że uczniowie tych klas
podzielą się z nami swoimi wrażeniami z tego spotkania.

Rozpoczął się okres przygotowań do
różnych konkursów.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w
Kanadzie podał do wiadomości
zagadnienia tematyczne
do kolejnego Konkursu im. Adama
Mickiewicza na napisanie
najlepszego wypracowania w języku
polskim. Wszelkich informacjii
udzielą wychowacy klas (IV - XII)
lub kierowniczka szkoły".

LISTOPAD

Dzień Języka Ojczystego organizowany
przez IHLA odbędzie się 20 lutego 2010
roku w Italian Cultural Centre w
Edmonton. Zachęcamy wszystkich
uczniów do jak najliczniejszego
udziału w tym "święcie językowym"
etnicznych szkół.
Po dokładne informacje proszę zwrócić
się do kierowniczki szkoły".

07 Święto
14 Zajęcia
Niepodległości
w szkole

21 Zajęcia
Wywiadówka
w klasach

28 Zajęcia

05 Zajęcia

19 Koncert
Świąteczny
Św. Mikołaj w
szkole

26 Wakacje
Świąteczne

12 Zajęcia

GRUDZIEO
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Jak co roku Komitet Rodzicielski przygotował
miłą niespodziankę całemu Gronu
Pedagogicznemu z okazji ich święta.
14 październik - to tradycyjny Dzień
Nauczyciela obchodzony w Polsce. U nas
też, bo przecież jesteśmy polską szkołą.
Dziękujemy Komitetowi za kwiaty, życzenia i
upominki.

Kierowniczka szkoły jest dumna, że Ala Januszczak i
Hubert Nikscin pamiętali o nauczycielskim święcie i
własnoręcznie wykonali piękne rysunki, które wiszą u niej
w domu.

Grono Nauczycielskie i
Komitet Rodzicielski
Polskiej Szkoły im.
Henryka Sienkiewicza
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...a może więcej.
Nasza szkoła obchodzi w tym roku swoje 55-te urodziny i z tej okazji uczniowie klasy IV pisali
wypracowania na temat: Czy dobrze, że nasza szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza?
Henryk Sienkiewicz był jednym z
najpopularniejszych Polskich pisarzy. Żył na
przełomie XIX i XX wieku. Międzynarodową
sławę przyniosła mu powieśd "Quo Vadis"
opisując Rzym za panowania Nerona, za
którą otrzymał nagrodę Nobla. Był autorem
wielu nowel historycznych. Jest szczególnie
znany jako autor Trylogii (Potop, Ogniem i
Mieczem, Krzyżacy). Myślę, że dobrze, że
nasza szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza
ponieważ był on sławnym Polakiem i
wielkim patriotą. Wszyscy możemy byd
dumni z takich rodaków.

Nazwanie naszej szkoły imieniem Henryka
Sienkiewicza jest bardzo dobrą decyzją.
Henryk Sienkiewicz to bardzo znany polski
pisarz. Napisal miedzy innymi "Ogniem i
Mieczem", "Pan Wolodyjowski", "Potop",
"W Pustyni i w Puszczy" oraz "Quo Vadis".
Za tą ostatnią otrzymał nagrodę Nobla.
Nasza szkoła pragnie dążyd do osiągnięcia
tak dużych sukcesów jak sam Henryk
Sienkiewicz. Ten autor jest napewno
dobrym wzorem do naśladowania.
Camilla Holody, klasa IV

Hubert Niksin, klasa IV

Uczniowie naszej szkoły szukają wszędzie informacji o
swoim patronie. Julcia i Ala przystanęły przy ogromnym
pomniku Henryka Sienkiewicza, który znalazły w Warszawskich
Łazienkach w czasie wakacji w Polsce. Dla uwiecznienia tego
faktu, tato (p. J. januszczak) zrobił im pamiątkowe zdjęcie.
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Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy
i Rosję. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko
dwa razy – w roku 1937 i 1938. W latach 1939–1944 – podczas okupacji
hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne
przejawy polskości, było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne
świętem paostwowym uczyniły dzieo 22 lipca – datę podpisania Manifestu
PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach komunizmu
wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje
patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich
uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeostwa. Święto obchodzone
11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15
lutego 1989 lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Główne obchody, z udziałem
najwyższych władz paostwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Co roku, w Warszawie organizowany jest Bieg Niepodległości, Ideą organizatorów
Biegu jest upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
Klasa VIII
Wypowiedzi uczniowów klas X i XI o Święcie Niepodległości.
Dzieci i młodzież zapoznają się z historią Polski w domu oraz w szkole. Z okazji Święta Niepdległości
przygotowywane są akademie, spotkania z weteranami. Na lekcjach prowadzone są dyskusje i uczniowie dzielą
się wiedzą poprzez różnego rodzaju prezentacje np. mapki lub power point na komputerze.
Łukasz Gaciąg
Święto Niepodległści jest dla Polaków bardzo znaczącym świętem. Był to moment w historii, kiedy Polska
powstała jako jeden naród. ... W polskiej szkole dzieci uczą się czytad, mówią wierszyki i robią mapki. Bardzo
jest ważne nauczyd się gdzie rodzice się wychowali. Każdy Polak, w Polsce czy za granicą jest dumny skąd
pochodzi.
Olivia Rudnicki
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Wywiad z Martyną Stryjski

Co roku nasza szkoła wyróżnia wielu uczniów za rzetelną pracę, osiąnięcia w nauce czy też za wzorowe
zachowanie. Rzadko kiedy przyglądamy się bliżej ile pracy i wysiłku te wszystkie nagrody i dyplomy wymagają.
Jedną z najbardziej zapracowanych uczennic roku szkolnego 2008/09 była Martyna Stryjski. Martyna miała
zaszczyt reprezentowania naszej szkoły w dwóch bardzo prestiżowych konkursach, w których zajęła bardzo
wysokie miejsca. Dzisiaj rozmawiamy z Martyną o jej przeżyciach z ostatniego roku szkolnego.
Długopis Sienkiewicza: Pierwsze pytanie: Jak długo już uczęszczasz do Szkoły Henryka Sienkiewicza?
Martyna Stryjski: 9 lat.
D.S. : Czy język polski jest twoim pierwszym językiem?
M.S. : Tak, w domu rozmawiamy tylko po polsku.
D.S.: Co pamiętasz najbardziej z ubiegłego roku szkolnego?
M.S.: Wyjazd za miasto z koleżankami i z kolegami z kółka teatralnego.
D.S.: W roku 2008 wzięłaś udział w Konkursie
Literackim i Plastycznym Towarzystwa im. Henryka
Sienkiewicza w Polsce pt. ,, Znani i nieznani
bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza’’. O
jakim bohaterze pisałaś swoją pracę konkursową i
dlaczego go wybrałaś?
M.S.: Pisałam o „Janku Muzykant”- dlatego że,
wzruszył mnie jego los.
D.S.: W konkursie tym zajęłaś trzecie miejsce z
osiemdziesięciu prac wysłanych z całego świata. Czy
byłaś zaskoczona kiedy się dowiedziałaś?

Martyna w Sosnowcu 28 września, 2008

M.S.: Tak, bardzo!
D.S.: We wrześniu 2008 roku pojechałaś do Polski by na spotkaniu Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w
Sosnowcu otrzymad nagrodę. Czy mogłabyś podzielid się swoimi wrażeniami z twojego wyjazdu do Polski, a
zwłaszcza z dnia wręczenia nagród?
M.S.: W Polsce rozdanie nagród było bardzo uroczyste, było to dla mnie wielkie przeżycie. Sosnowiec to
bardzo ładne miasto. Organizatorzy konkursu byli dla mnie bardzo mili.
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D.S.: Następnym ważnym Twoim osiągnięciem ubiegłego roku szkolnego było zajęcie trzeciego miejsca w
XXXIX Konkursie Recytatorskim im. Marii i Czesława Radowskich w Toronto (31 maja, 2009). Czy mogłabyś
opisad szczegóły tego konkursu? Na przykład: Jaki utwór recytowałaś? Jaki on był długi? Czy miałaś wolny
wybór czy byłaś ograniczona wymogami komisji? I w ogóle jak się czułaś?
M.S.: Recytowałam fragment z „Chłopów”-5 minut
oraz „Wicuś Trzepałkiewicz”.
D.S.: Jak się czułaś będąc jedyną reprezentantką z
Alberty z 202 zgłoszeo?
M.S.: Byłam bardzo zdenerwowana i szczęśliwa.

Martyna w Toronto 31 maja, 2009

D.S.: W ubiegłym roku szkolnym wygrałaś pierwszą nagrodę w jednej z kategorii recytatorskich podczas
Konkursu Młodych Talentów w naszej szkole. Bierzesz również udział w kółku dramatycznym prowadzonym
przez Twoją mamę i nauczycielkę naszej szkoły Panią Violettę Stryjski. Jak dużo czasu i pracy zajmuje Ci
przygotowanie się do recytacji czy też roli w przedstawieniu? Czy masz jakieś pożyteczne uwagi dla tych, którzy
by chcieli iśd w Twoje ślady?
M.S.: Tak na prawdę to uczę się roli podczas prób w naszym teatrzyku, jeżeli podoba mi się postad, którą
gram to uczę się dośd szybko. Najfajniejszy moment jest wtedy, gdy możemy pokazad przedstawienie dla
publiczności. Wtedy są duże emocje i wszyscy się
cieszą. Nie trzeba się bad i dad z siebie wszystko!
D.S.: Na zakooczenie, jakie masz plany na ten rok
szkolny?
M.S.: Chciałabym wziąśd udział w konkursie
Młodych Talentów.
D.S.: Dziękujemy za rozmowę.

Martyna, jako czarownica, podczas przedstawienia Jaś i Małgosia 15 luty, 2008
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W ubiegłym miesiącu w szkole St. Basil wystawialiśmy sztukę "Jaś i Małgosia". Przedstawienie odbyło
się w czwartek. Na sali gimnastyczynej zgromadzili się uczniowie od klasy 0-9. Dzieci reagowały żywo
podczas występu i obdarzyły nas gromkimi brawami. Myślę, że przedstawienie " Jaś i Małgosia nie
zawiodło oczekiwań szkolnej publiczności. Na koniec chciałabym przytoczyć słowa Kazimierza
Przerwy- Tetmajera: " Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne. Najtrwalsze,
najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy."
V. Stryjski
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