Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie
17 czerwca 2017 roku
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Wrzesień 2016 roku, Polska Szkoła im. Henryka
Sienkiewicza rozpoczyna nowy rok szkolny.

Pani Kierownik, Krystyna Dembowska wita nauczycieli i
uczniów w pierwszym dniu szkoły.

Nasz szkolny Kapelan, Ks. Andrzej
Sowa sprawuje mszę świętą na
rozpoczęcie roku szkolnego.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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W tym roku szkolnym
mieliśmy zabawę, tak
zwaną,” rodzinną”.

To znaczy, że nie tylko
rodzice mogli się zabawić
ale ich pociechy też.

Poniżej kilka zdjęć ilustrujących
naszą fantastyczną zabawę.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Ucznniowie klasy 5/6 pisali wypracowania
na temat drugiej wojny światowej.
Najlepsze z nich wszystkich to Sandry
Pozorek z klasy 5 - powyżej - i Oli Kozioł z
klasy 6 – obok.

Nauczyciel: Katarzyna Stopka
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Dnia 17 grudnia zawitał do nas Mikołaj z ogromnym
workiem radości, ale zanim dostaliśmy nasze prezenty
musieliśmy na nie zapracować.
A więc było pełno wierszyków o tradycjach świątecznych i
życzeń na Boże Narodzenie. Nie zabrkło też muzyki;
uczniowie klasy 5/6 grali na skrzypcach i flecie. No i
oczywiście był śpiew: od maluchów co zaśpiewały
‘’ Lepimy Bałwana” po starsze klasy, nawet klasa Specjalistyczna - wszyscy wdzięcznie zakolędowały
nam. Ale chyba największe wrażenie wywarły najstarsze klasy, które pod przewodnictwem sióstr SNMP
Rafały, Akwiliny i Pani Heleny Rybak, przy akompaniamencie
Pani Dumicz, zaśpiewały “Pójdźmy Wszyscy do Stajenki…”.
Nawet cała widownia włączyła się w śpiew.

Widocznie podobało się to Mikołajowi, bo
wszyscy dostaliśmy wspaniałe paczki.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Moze ktoś pomyśli, że my się wogóle nie uczymy w
naszej szkole, ale nie mogliśmy przepuścić tej okazji.
W końcu karnawał nie trwa długo i trzeba ten czas
jakoś wykorzystać aby rozjaśnić te zimowe dnie.

Serdeczne podziękowania Pani Monice
Jurkiewicz za zorganizowanie i prowadzenie
wspaniałych gier i zabaw, a także wszystkim
nauczycielom za pomoc.

Zdjęcia: Monika Jurkiewicz
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25 lutego nasze najmłodsze klasy wybrały
się do Telus World of Science na wycieczkę.

Ponieważ w ubiegłym roku były za małe aby pójść z
nami do teatru, obiecliśmy im wycieczke. A wiec w
tym roku poszły w nagrodę na swoją własną
wycieczkę.

Przeżycie to może nie było spektaklem, ale
patrząc na zdjęcia, nie wygląda na to, żeby się ktoś
nudził, ani trochę.

Zdjęcia: Monika Jurkiewicz
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Konkurs pisemny im. Adama Mickiewicza
.

57 KONKURS PISEMNY NA NAJPIĘKNIEJSZE
WYPRACOWANIE W JĘZYKU POLSKIM organizowany
przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Kanadzie, sponsorowany przez Fundację
im. Adama Mickiewicza w Toronto odbył się w
sobotę 4 lutego 2017 roku w szkołach polonijnych w
Kanadzie. Prace napisane przez uczniów od klasy 4
do klasy 12 zostały wysłane do Toronto.

Komisja Konkursowa w składzie; Dorota Wilk, Teresa Szramek, Zuzanna Stupak oraz Ryszard Sopala
wyróżniła uczniów z naszej szkoły w następujący sposób:
Antoni Stefanicki
Kasia Wowczak

- klasa 12 - nagroda pierwsza
- klasa 12 - nagroda druga

Sylwia Wolniewicz - klasa 7 - nagroda trzecia
Konrad Pohorecki - klasa 6

- wyróżnienie

Alexandra Kozioł - klasa 5

- wyróżnienie

Sandra Pozorek

- klasa 5

- wyróżnienie

Gabriela Zycka

- klasa 4 - nagroda pierwsze

Alexander Dudek - klasa 4 - nagroda trzecia
Jeszcze nie otrzymaliśmy informacji, ilu uczniów
z polskich szkół i ile szkół brało udział w tym
konkursie, nie mniej jednak jesteśmy dumni z
naszych laureatów i gratulujemy im wyników.

Kierownik: Krystyna Dembowski

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Dnia 18 marca 2017 roku w Polskiej Szkole im.
Henryka Sienkiewicza w Edmonton odbył się
konkurs recytatorski. Wzięło w nim udział 30
uczniów. Powołana komisja w składzie: Pani Ewa
Launspach, Pani Renata Holody i Pani Jadwiga
Milanowski, miała bardzo trudne zadanie przy
ocenie recytatorów. Pod uwagę brano zarówno
wiek ucznia, trudność deklamowanego wiersza,
prezentację ucznia i polską wymowę. Komisja
wyróżniła najmłodszego uczestnika z grupy
przedszkolaków, Danny Trela, za wierszyk pt.
,,Jeż’’; a w pozostałych pięciu grupach
wiekowych uczestnicy szkolnego konkursu recytatorskiego zajęli następujące miejsca:
Grupa Pierwsza: 1 Oliver Dudek
2 Wiktor Barczak
3 Benjamin Awid
Grupa Druga:

1 Adaś Ottowicz
2 Olive Łukaszuk
3 Szymon Ottowicz
3 Monika Pluchowska
4 Maria Pluchowska

Grupa Trzecia: 1 Tommy Awid
2 Natalia Mahinay
2 Weronika Pohorecki
3 Maria Armstrong
4 Alicja Trela

Zdjęcie:Monika Jurkiewicz

4 Olivia Wrona
Grupa Czwarta: 1 Alex Dudek
1 Ania Armstrong
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2 Julia Barczak

3 Agata Kozioł
3 Maja Kusiak
4 Szymon Banach
4 Gabriela Zycka
Grupa Piąta:

1 Konrad Pohorecki
2 Natalia Hatko
2 Nicole Przewłocki

3 Victoria Kozioł
4 Aleksandra Kozioł
4 Sandra Pozorek
4 Julia Różnicki

Cieszymy się z tak licznej grupy uczniów, ale ,,z łezką w oku’’ patrzymy na brak uczniów z klas starszych.
Wśród dzieci są także autorzy deklamowanych wierszy.
Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje i życzymy powodzenia w następnych etapach konkursów
recytatorskich

Jadwiga Milanowski

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Jak co roku zasiedliśmy do bogato zastawionych
stołów aby uczcić dzień zmartwychwstania Jesusa i
przez wspólny posiłek zbliżyć się do siebie jak jedna duża, szkolna rodzina.

Swoją obecnością na naszym Śniadaniu
Wielkanocnym zaszczycili goście: Honorowy Konsul
John Szumlas, Ks. Andrzej Sowa i siostra SNMP
Rafała.
Serdeczne podziękowania należą się rodzicom i
Komitetowi Rodzicielskiemu za szczodrą i oddaną
pracę w przygotowaniu tak wspaniałego posiłku.
Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Wrażenia z wycieczki do teatru
23 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły od klasy 2 do 12, oraz uczniowie klasy specjalistycznej
wybrali się do teatru na sztukę pt. “Kopciuszek”. Poniżej są prace klasy drugiej opisujące ich wrażenia.

Joanna
Oliver

Kaytek

Ryan

Nauczyciel: Bożena Gaciąg
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Konkurs Ortograficzny
Dnia 6 maja 2017 roku nasza szkoła miała zaszczyt gościć uczestników Międzyszkolnego Konkursu
Ortograficznego organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Edmonton. Mimo
tego, że tym razem uczestniczyły tylko dwie polskie szkoły, konkurencja była zawzięta.
A oto wyniki konkursu:
Grupa I
1 miejsce Ada Janisz- M. Chrzanowska, Julia Barczak, Alexander Dudek- H. Sienkiewicza
2 miejsce Ania Armstrong- H. Sienkiewicz, Julia Rogalińska- M. Chrzanowska
3 miejsce Jan Guzik- M. Chrzanowska
Grupa II
1 miejsce Adam Cudzich- M. Chrzanowska
2 miejsce Piotr Banasiak- M. Chrzanowska
3 miejsce Monika Klimaszewski- H. Sienkiewicz
Grupa III
1 miejsce Sylwia Wolniewicz i Kamila Wolniewicz- H. Sienkiewicz
2 miejsce Natalia Kula- H. Sienkiewicz, Maria Janisz- M. Chrzanowska
3 miejsce Anna Lukaszewska- H. Sienkiewicz, Daniel Cudzich- M. Chrzanowska
Monika Romanik

Nauczyciel: Martyna Stryjski
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Jak co roku, zebraliśmy się w ostanim
tygodniu maja po to by uczcić święto
naszych kochanych mam i naszych
kochanych ojców. Tym razem dodaliśmy
nową atrakcję, bowiem
rozpoczęliśmy koncert
przedstawieniem szkolnego Teatru
Braci Grimm, sztuką pt. “ Szewczyk
Dratewka”. Nasi młodzi aktorzyprawie całkiem nowa
grupa- pochwalili się
nie tylko talentem
aktorskim, ale także biegłością języka polskiego. Sztuka była wspaniała i
aktorzy wraz z ich reżeyserką Panią Violettą Stryjski otrzymali gromkie
brawa.
Oczywiście na tym nie zakończył się koncert. Po występie teatralnym nasi
najmłodsi uczniowie
zabawili swoich rodziców
wdzięczną wiązanką piosenek i wierszy. Niewiadomo, kto był bardziej
zdenerwowany, nauczyciele, rodzice czy dzieciaki, ale wszystko
wypadło dobrze i nasi uczniowie rozbiegli się na widownię by wręczyć
swoim rodzicom kwiaty ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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PIKNIK SZKOLNY – DZIEŃ ZABAW I SPORTU

Kończymy rok szkolny chwilą relaksu i zabawy.

Nasz piknik szkolny obył się w ramach obchodów Dnia Dziecka i każdy z nas miał szansę poczuć się
dzieckiem.

Serdeczne podziękowania Paniom Monice
Jurkiewicz i Kasi Adrian za zorganizowanie i
przeprowadzenie zajęć, gier i zabaw, a także
Komitetowi Rodzicielskiemu za przepyszne
kiełbaski.

Zdjęcia: Janusz Januszczak
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Jesteśmy bardzo zadowoleni z wzięcia udziału w konkursie recytatorskim Fundacji
Władysława Stanisława Reymonta w Hamilton.
Cała uroczystość była doskonale zorganizowana, począwszy od Mszy Św. w kosciele
pod wezwaniem St. Kostki do Finału konkursu w Domu polskim.
Wszyscy uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani, poziom był bardzo wysoki.
Finałową nagrodą, bardzo trudną do zdobycia jest wyjazd do Polski.
Atmosfera konkursu była ciepła, przyjazna i zachecająca, co skłania dzieci do chęci
wzięcia ponownego udziału.
W konkursie brali udział również
finaliści z Polski.
Podczas konkursu serwowane były smaczne,
tradycyjne polskie posiłki.
Organizatorzy dla przyjezdnych gości przygotowali
noclegi w prywatnych domach. W poniedziałek,
dzień po konkursie osoby zainteresowane mogły
skorzystać ze zorganizowanej wycieczki np. nad
wodospad Niagara.
Halina Pluchowska
Finał Konkursu Recytatorskiego Fundacji im. W.Reymonta w
Hamilton był bardzo ekscytującym wydarzeniem dla
naszego syna Olivera.
Ostatnie tygodnie przed występem wypełniała ciężka praca
nad dykcją i interpretacją wiersza. Sam wyjazd wzbudził
dużo pozytywnych emocji. W dniu wylotu zagościł na twarzy
olbrzymi uśmiech i zadowolenie.
Oczywiście podczas samego występu nie obyło się bez
tremy, aczkolwiek wszystkie dzieci pomimo wysokiego
poziomu spisały się
na medal. Doświadczenie zdobyte w czasie konkursu było bardzo
cenne a zapalł do recytacji wiersza w przyszłym roku ciągle
pozostaje!
Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w
konkursie recytatorskim i jako rodzice zachęcamy do udziału w
kolejnych latach.
Rodzice Olivera, Państwo Dudek
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Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za całoksztat pracy w roku szkolnym
2016/2017 Całej Radzie Pedagogicznej i Wszystkim członkom Komitetu Rodzicielskiego, a
Uczniom i ich Rodzicom gratuluję wytrwałości w realizowaniu programu nauki języka
polskiego. A z okazji zbliżających się wakacji życzę Wszystkim radosnych i słonecznych dni
oraz fantastycznych, ale bezpiecznych przygód wśród bliskich i życzliwych ludzi.
Krystyna Dembowska, dyrektor szkoły

Chętni rodzice i nauczyciele do pomocy
przy obsłudze polskiego pawilonu podczas
Festiwalu Heritage Days (poniedziałek - 7
sierpnia), proszeni są o zgłoszenie do
dyrektora szkoły (780 454 0205) lub
przewodniczącej komitetu rodzicielskiego
(780 973 3899)

Kolonie szkolne “Poznajemy Polskę” dla
wszystkich polonijnych dzieci odbęda się na
Stanicy Harcerskiej “Kopernik” od 19 do 27
sierpnia br. Zgłoszenia przyjmuje i udziela
wszelkich informacji dyrektor szkoly (780
454-0205). Formy zgłoszeniowe można
również pobrać ze strony internetowej
www.pshs.ca

Zapisy uczniów i pierwsze zajęcia
lekcyjne odbędą się 16 września (sobota)
o godzinie 9:00 w budynku szkolnym
Vanguard College (12140 – 103 str.
Edmonton)

Msza Św. z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego 2017/2018 odbędzie się 23
wrzesnia (sobota) w świetlicy szkolnej
(Vanguard College, 12140 – 103 Str)
podczas zajęć szkolnych o godzinie 10:00

W związku z wzrostem kosztów utrzymania szkoły i jej funkcjonowania, Zarząd Komitetu
Rodzicielskiego zachęca Wszystkich rodziców do większego zaangażowania się w jej
działalność.
Zarząd Komitetu informuje, że zostanie podwyższony tzw. „depozyt czek”, który jest zwracany
jeżeli rodzice pomagają w organizowaniu imprez, zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
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