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Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za całokształt pracy w roku 

szkolnym 2019/2020 Całej Radzie Pedagogicznej i Wszystkim członkom Komitetu 

Rodzicielskiego, a Uczniom i ich Rodzicom gratuluję wytrwałości w realizowaniu 

programu nauki języka polskiego.                                                                                             

Upływający rok szkolny był bardzo trudny w realizowaniu programu naucznia języka 

polskiego jako obcego, ze względu na niespodziewaną pandemię COVID-19.  Nie mniej 

jednak z dumą chcę podkreślić, że zarówno nauczyciele, uczniowie jak i ich rodzice 

stanęli na wysokości zadania (a nawet powyżej) w podjęciu nowego – wirtualnego 

sposobu nauczania.  Nauczanie online pozwolilo chętnym uczniom kontynuować naukę i 

zdobywać nowe wiadomości.  Mam nadzieję, że od września wrócimy do „normalności” 

i rozpoczniemy naukę w naszym przyjaznym budynku szkolnym – VANGUARD 

COLLEGE.       

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  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                       ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021                

(W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI W SZKOLNICTWIE MOŻE ULEC 

ZMIANIE)                  

Zapisy uczniów i pierwsze (planowane) zajęcia lekcyjne odbędą się 12 września 2020 roku 

(sobota)   o godzinie 9:00 w budynku szkolnym Vanguard College (12140 – 102 Str. 

Edmonton)  

Msza Św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 19 września (sobota) 

w świetlicy szkolnej (Vanguard College, 12140 – 103 Str.) podczas zajęć szkolnych o 

godzinie 10:00. Do udziału we mszy świętej zapraszamy również rodziców 
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     Jak zmienilo sie Twoje zycie rodzinne w czasie pandemii COVID-19?  Klasa 10 opowaiada;

Moje teraźniejsze życie w domu i z rodziną zmieniło się dramatycznie. W zeszłym miesiącu, 

mogłam wyjść na zewnątrz i cieszyć się towarzystwem innych ludzi. Jednak odkąd wirus 

,,COVID-19” wybuchł, coraz więcej ludzi na całym świecie wpada w panikę. Przez to, rząd 

Kanadyjski poprosił większość obywateli Kanady o pozostanie w domu i staranie się nie 

wchodzić w zatłoczone miejsca jesli nie jest obowiązkowe. Z tego powodu moja rodzina 

spokojnie przebywa czas w domu i spędza razem czas. Jedną z rzeczy, które lubimy robić w tym 

czasie to oglądanie różnych filmów. W zeszłym tygodniu nasza rodzina oglądała film pt. „Harry 

Potter i Kamien Filozoficzny” oraz „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. W tym tygodniu 

ogladalismy  „Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie ” i wszystkim się ten film podobał. Przez 

te kilka tygodni gotowaliśmy też różne obiady. W zeszłym tygodniu, pomagałam mojej mamie i 

babci  robić schabowe, leniwe pierogi, barszcz i gulasz. Wszystkie obiady okazały się bardzo 

smaczne, jednak muszę się przyznać, że moja babcia robi je najlepiej. Drugą rzeczą, którą 

robiłam z rodziną było pomaganie naszej babci się wyprowadzic do jej nowego domu. Mimo, że 

bardzo wolno przeprowadzaliśmy jej meble i różne inne rzeczy (co zajęło nam prawie miesiąc), 

w końcu ją wyprowadziliśmy. Oczyściliśmy również jej trawnik i podwórko, ponieważ było wiele 

liści, które trzeba było zgrabić. Wszystko to pomogło mi spędzić więcej czasu z rodziną, co 

pomaga nam pozostać zmotywowanym i szczęśliwym w tym trudnym czasie. 

Kamila Wolniewicz 

 

W czasie pandemii COVID-19, dużo się zmieniło w moim codziennym zyciu. Ponieważ wirus jest 

bardzo zaraźliwy, nie możemy wykonywać większości naszych codziennych zajęć, takich jak 

chodzenie do szkoły czy do pracy. Ponieważ nie możemy dużo podróżować, musimy zostać w 

domu i wychodzić jak najmniej. Nawet jeśli jesteśmy ograniczeni, możemy spędzać dużo czasu z 

rodziną. Możemy też wykonywać inne zadania, takie jak czytanie czy oglądanie telewizji. 

Niedawno zaczęłam czytać “Wiedźmina”, które wydało mi się interesujące, ale jednocześnie 

straszliwe. Myślę jednak, że przeczytam resztę książek gdy będę trochę starsza, ponieważ 

książka ma więcej treści dla dorosłych. W domu spędzam dużo czasu z mamą, i rano możemy 

wspólnie przyrządzać i jeść śniadanie. Kiedy babcia jeszcze z nami mieszkała, spędzałam dużo z 

nią czasu i oglądaliśmy dużo filmów, wiele z nich produkowane przez Alfreda Hitchcocka. Po 

spędzeniu tyle czasu z babcią, było mi raczej smutno kiedy się wyprowadziła. Razem z rodziną 

pomagaliśmy jej się przeprowadzać, ale nie spodziewałam się że byłoby to takie meczace. 

Wielkanoc, z drugiej strony, była również interesująca, ale i również trochę smutna ponieważ 

rodzina nie mogła się spotkać, a mój tato nie mógł przylecieć do Edmontonu. Na szczęście, 

mogliśmy zadzwonić do niego i świętować z nim przez telefon. Mimo to, że pandemia nas 

wszystkich rozdzieliła, wciąż możemy znaleźć sposób żeby się skontaktować i być szczęśliwi.  

Sylvia Wolniewicz 
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       Aby uczcić święto Matki i Ojca uczniowie 

klasy drugiej narysowali portrety swoich 

rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Tadeusz Kubiak w swoim wierszu wyraził miłość do swojej ojczyzny, która jest 
Polską. Dla niego Polska jest wszędzie, poczynając od Szczecina poprzez 
Gdańsk i od Bałtyku do Śląska i dalej. Uczniowie klasy 10 mieli napisać 15-
naście wyrazów kojarzących się z tematyką wiersza. 
 

 

i) Tu wszędzie Polska - Ojczyzna, miejsce gdzie żyjemy. 
ii) Dom nasz, twój i mój - wspólny dom wszystkich Polaków. 
iii) Ojciec szedł na bój - nasi przodkowie bili się o Polskę. 
iv) Bialy Orzeł - Symbol Polski 
v) Fontanna Neptuna - Symbol Gdańska 

vi) Hejnał z wieży Mariackiej codziennie o godzinie 12:00 w południe jest 
wygrywany przez trębacza. 
vii) Polska jest krajem pochodzenia moich rodziców, dziadków, i całej 
rodziny. 
viii) Nad jeziorem Gopło wznosi się Mysia Wieża, gdzie według legendy 
Popiel został zjedzony przez szczury. 
ix) W porcie Szczecińskim, cumują różne, wielkie statki oceaniczne. 
x) Na straży Szczecina stoja okręty wojenne. 
xi) Polska kojarzy się z piękną przyrodą: łąkami, polami, ptakami lecącymi 
nad ziemią, śpiewające w gąszczu. 
xii) Jan Kochanowski - jeden z największych 
Polskich poetów. 
xiii) Najwieksza i najbardziej Polska rzeka - 
Wisła. 
xiv) Śląsk, bardzo ważna dzielnica Polski, 
gdzie wydobywa się węgiel.  
xv) Polska to nasza ojczyzna. Znajduje się w 
środkowej Europie. My wszyscy z niej 
pochodzimy. 

 
 

 

Kamila Wolniewicz 
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Uczniowie klasy 8 opisują w różnych formtach co robią w sobotę, kiedy nie są w szkole. 
 

W soboty, kiedy nie mam polskiej szkoły, mam kilka hobby. Czytam bardzo dużo 
książek.  Podczas kwarantanny przeczytałem ponad 8 książek. Przeczytałem 
"Allegiant”, “Waste of Space”, “A Court of Thorns And Roses”, “Vanished”, “All-
Butter Short Dead”, “The Fault In Our Stars” and “The School For Good And Evil” i 
teraz czytam "The Hazel Wood". Uwielbiam też oglądać mój ulubiony program 
"Friends”. W wolnym czasie piekę różne desery. Bardzo lubię też bawić się z moim 
uroczym psem. 
 
 

Zosia Bobiarska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Pozorek 
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                 COVID -19 A PRACA NASZEJ SZKOŁY –  

                            ZDALNE NAUCZANIE 

                              LISTA WYRÓŻNIONIYCH UCZNIÓW  

             (DANE WYCHOWAWCÓW WSZYSTKICH KLAS) 

 

1. Anderson Michael                         

2. Anderson Victoria                                                                                                                          

3. Banach Szymon                                                                                                                                      

4. Baranowski Daniel                                                                                                            

5. Barczak Julia                                                                                                               

6. Barczak Wiktor                                

7. Bobiarski Leon                                                                                                                  

8. Bonar Zofia                                                                                                                   

9. Cimoch Maya                                                                                                              

10. Czarski Piotr                                                                                                                  

11. Dembowski Arek                                                                                                                        

12. Ducharme Ella                                                                                                               

13. Dudek Alex                                                                                                                   

14. Dudek Oliver                                                                                                                 

15. Furtak Salomea  

16. Gałązka-Maishment 

Julia                                                                                                        

17. Hanula Dalia                                                                                                              

18. Holik Mikayla                                                                                                                                                                                                                                  

19. Lupinacci Sopia                                                                                                       

20. Łukaszuk Olive                                                                                                         

21. Mahinay Joshua                                                                                                              

22. Mahinay Natalia                                                                                                         

23. Miączyński Ksawery                                                                                                       

24. Miklas Dagmara                                                                                                        

25. Miklas Gabriel                                                                                                             

26. Naletilich Sarah                                                                                                                                                                                                                        

27. Piekło Michalina                                                                                                              

28. Pluchowska Marysia                                                                                                   

29. Pluchowska Monika                                                                                                   

30. Pohorecki Konrad                                                                                                               

31. Pohorecki Weronika                                                                                                     

32. Pozorek Sandra                                                                                                             

33. Szczerba Kuba                                                                                                                                     

34. Topczewski Amelia                                                                                                                           

35. Trela Alicja                                                                                        

36. Wolniewicz Kamila                                                                     

37. Wolniewicz Sylwia 

38. Wrona Oliwia                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


