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"Kończąc rok szkolny 2009/2010 składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za
całokształt pracy Radzie Pedagogicznej i Komitetowi Rodzicielskiemu, a Wszystkim Uczniom i ich
Rodzicom gratuluję wytrwałości w realizowaniu programu nauki języka polskiego.
Wspólna troska, nauczycieli i rodziców, o zachowanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży
mieszkającej na tej kanadyjskiej ziemi, wszelki wysiłek, by ten mijający rok szkolny był kolejnym
rokiem wielu sukcesów oraz ciekawych osiągnięć daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. A
radosne uśmiechy naszych uczniów, to nie tylko dowód wdzięczności ale również potwierdzenie
słuszności naszego działania.
A więc z okazji rozpoczęcia zasłużonych wakacji życzę Wszystkim radosnych i słonecznych dni
oraz fantastycznych, ale bezpiecznych przygód, w otoczeniu bliskich ludzi.
Zdrowi, wypoczęci i pełni sił oraz nowego zapału do pracy i nauki, spotykamy się Wszyscy we
wrześniu, aby kontynuować to nasze "szkolne dzieło na obczyźnie".
Kierowniczka szkoły;
Krystyna Dembowska
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24 czerwca (rano) będzie otwarte "biuro naszej szkoły" w
budynku VANGUARD COLLEGE.
Wszelkie sprawy do załatwienia lub rzeczy szkolne do
oddania........czekamy.

Zapisy uczniów na rok szkolny 2010/2011 odbędą się
18 września w Kościele Różańca Św.
Rok szkolny rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie
10:00, później zapisy w dolnej sali parafialnej. Telefon
informacyjny (780) 454- 0205 na okres wakacji (lipiecsierpień).
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Nie ma zajęć
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WRZESIEŃ
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18
Uroczyste
rozpoczęcie
roku szkolnego
w Kościele
Różańca Św.

25
Pierwsze
zajęcia w
szkole

"Otworzę swego pokoju drzwi, wrócą wspomnienia dziecinnych dni.
Poczuję ciepło matczynych rąk, usłyszę ojca głos." -

To fragment piosenki, którym rozpoczął się nasz
tegoroczny koncert z okazji Dnia Matki i Ojca.
Koncert odbył się 29-go maja i składał się z
wierszy, piosenek, rymowanek oraz życzeń.

Dodatkową nispodziankę przygotowali uczniowie z
klasy zerowej, drugiej i czwartej, którzy w czasie
zajęć szkolnych wykonali drobne upominki dla
rodziców i wręczyli je po swoim występie.

Koncert zakończył miłym akcentem Marcin
Szczepanski, który zagrał dla rodziców na
gitarze. Nasz Komitet Rodzicielski ugościł
wszystkich rodziców ciastem i kawą.
Przygotował również róże, które
uczniowie wręczyli na koniec swoim rodzicom.
Koncert upłynął w uroczystej i przyjemnej
atmosferze.

Nauczyciel: Alicja Igras

3

6 czerwca nasz już sławny Teatr Braci Grimm wystapił
gościnnie w Domu Polskim na zaproszenie Prezesa
Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego, Pana Adama
Świerczyńskiego.
Spektakl obejrzeli nie tylko
członkowie wyżej wymienionej
organizacji ale i inni Polacy.
Duzi i mali.
Korzystając z tej okazji pani Ala
Igras wyeksponowała
przepiękne prace uczniów z Kółka Plastycznego a my
przygotowaliśmy bogatą wystawę osiągnięć naszej szkoły.

Była to bardzo przyjemna polska
niedziela połączona z obchodami Dnia
Matki i Dnia Ojca oraz 55 lecia
dzialalności Szkoly Polskiej im.
Henryka Sienkiewicza.
Kierownik szkoły: Krystyna Dembowski
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Atmosferę naszej szkolnej wycieczki, tradycyjnie organizowanej na zakończenie roku szkolnego,
oddają zamieszczone zdjęcia i list, który otrzymaliśmy. Oto jego treść:
Z całego serca chciałabym podziękować wszystkim
organizatorom wycieczki z Polskiej Szkoły imienia
Henryka Sienkiewicza za zaproszenie moich dzieci do
wzięcia udziału w tejże wyprawie.
Wycieczka była bardzo udana! Prawdziwie polska
atmosfera. Wspaniali rodzice, dobrze
wychowane dzieci, cudowne grono pedagogiczne pod
egidą naszej kochanej pani dyrektor Krystyny
Dembowskiej. Dzieci moje, zarówno jak i inne ( z całą
pewnością ) miały wiele wrażeń i wspaniałych przeżyć
na Warwa Camp. Do domu wróciły zadowolone i do
dzisiaj śpiewają piosenki, które się nauczyły podczas wyprawy w plenerze.

Jako rodzic byłam
zachwycona
organizacją i planem
wycieczki oraz przemiłą
atmosferą. Na
zakończenie dnia było
wspólne ognisko i
mnóstwo zabaw.
Śpiewaliśmy wspólnie
piosenki biesiadne i
harcerskie, a pyszny arbuz ukoił nasze pragnienie, bo był to upalny
dzień. Pogoda też do pozazdroszczenia.
Z pewnością zapiszę moje dzieci do
polskiej szkoły we wrześniu,
ponieważ widzę, że
nie marnotrawi się tam czasu, a wręcz przeciwnie bardzo pożytecznie
się go używa do nauki poprzez zabawę. Jest tam miejsce dla każdego
- młodszego i starszego.
Jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję.
Wdzięczny rodzic, Izabela Wietrzyk
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Język, czyli inaczej mowa, to najwyższa wartość każdego narodu. Jest on podstawą na której opiera
się kultura i tradycja. Język ojczysty jednoczy i budzi najgłębsze uczucia patriotyczne. Pielęgnujmy
naszą wspaniałą polską mowę!

„O mowie polskiej”, Roman Pisarski, fragmenty

Powoli rosła nasza mowa.

A my – jakaż się odpłatą

Początek jej daleki.

Wywdzięczymy tobie za to,

Powoli gromadziła słowa,

Że nas moc twa ubezpiecza?

przez wieki, dlugie wieki.
Nie żalowali mnisi ręki,

Szanuj ją! Strzeż jak źrenic!

niewczasu i mitręgi,
polszczyzny pierwsze szorstkie dźwięki

Dbaj, aby była czysta!

wpisując do swej księgi.
To muzyka naszej ziemi.
Poprzez stulecia ustalała
zwyczaje swe i prawa

Melodia to ojczysta.

ta mowa dzisiaj tak dojrzała,
dla myśli tak łaskawa.
Uboga kiedyś – dziś, po wiekach,
jak srebrna lutnia dźwięczy
i płynie wartko niby rzeka
i błyska barwą tęczy.

Krysia Bates, klasa XII
Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon
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Szanowna Dyrekcjo! Drodzy nauczyciele i rodzice! Koleżanki i koledzy!

Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. Nadeszła
właśnie chwila kiedy przyszło się nam pożegnać. Dla nas jest to moment szczególny, gdyż oto ostatni
już raz oczekujemy na wręczenie świadectw.

Wszyscy z nas pamietają pierwszy dzień w szkole. Przyszliśmy tu pełni obaw i ciekawości. Dziś
odchodzimy stąd dojrzalsi o lata doświadczeń, gotowi do rozpoczęcia nowego etapu życia.

Drodzy Nauczyciele!
Pomagaliście nam w zdobywaniu wiedzy, próbując rozbudzić w nas ciekawość świata, wyjaśnić jego
zawiłości. Dziękujemy Wam serdecznie za Wasz trud i serce, jakie nam okazaliście. Mamy nadzieję,
że będziecie nas dobrze wspominać. My tę szkołę zapamiętamy na zawsze.

Były dni lepsze i gorsze, nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy
za wsparcie i mobilizację do nauki w języku polskim.
Choć odchodzimy stąd, mamy nadzieję, że wspomnienie o nas pozostanie w tej szkole jeszcze przez
długie lata. My na pewno będziemy mile wspominać każdy moment nauki w Szkole im. Henryka
Sienkiewicza.

Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek
końca, to dopiero koniec początku.

Żegnajcie...

Jessica Milanowski, klasa XII
Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon
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Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza na Camp Warwa, 12 czerewiec 2010

Redakcja gazetki -Długopis Sienkiewicza- chciałaby podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom
naszej szkoły za szczególne wsparcie gazetki swoimi artykułami opiniami czy pracami. Ich nazwisk
jest tak wiele, że nie ma miejsca ich wszystkich tu wymienić. Ale zapraszam na stronę internetową
naszej szkoły aby tam przejrzeć numery gazetki i je sobie przypomnieć.
Szczególne podziękowania należą się naszym szkolnym fotografom, Panom Pietrzak i Januszczak,
ktorych zdjęcia ubarwniły nasze wydania.
Serdeczne podziękowania dla Pani Dembowskiej, kierowniczki szkoły, za ostatnio-minutowe
redagowanie i drukowanie i dla Komitetu Rodzicielskiego za finansowe wsparcie wydawania gazetki.
Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji i przyjemnego odpoczynku oraz zapraszamy do ponownie
owocnej współpracy w następnym roku szkolnym.
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