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                                  Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie  

                                                                 12140 – 103 ST  www.pshs.ca 

                                                                            14 kwiecień, 2012 

 

 

                                           W TEN  DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA 

                                           W TEN DZIEŃ ODRODZENIA 

                                           NAJLEPSZE UCZUCIA 

                                           NAJLEPSZE ŻYCZENIA... 

                                                       ŻYCZYMY WSZYSTKIM ... 

                                                 WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

http://www.pshs.ca/
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      KWIECIEŃ 

07 
Nie ma zajęć 
 
 
 

14 
Zajęcia w klasach 
Śniadanie 
Wielkanocne 

21 
Zajęcia w klasach 

28 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 
 

 

MAJ 

05 
Zajęcia w klasach 

12 
Zajęcia w klasach 

19 
Nie ma zajęć 
Długi weekend 

26 
Zajęcia w klasach 
Koncert na Dzień 
Matki i Ojca 
 
 

 
 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Edmonton 

organizuje konkurs "Lubię ortografię" dla uczniów klas 

VI, VII i VIII z sobotnich szkół polskich w naszym 

mieście. Pierwsze zmagania w poszczegolnych klasach 

już 28 kwietnia. Międzyszkolne rozgrywki w sobotę 12 

maja. Dokładne informacje u wychowawców lub 

kierowniczki szkoły. Życzymy sukcesów! Obiecano 

wspaniałe nagrody. 

Uczniowie naszej szkoły 

przygotowują program słowno-

muzyczny na akademię 

trzeciomajową, która odbędzie 

się 6 maja w Domu Polskim o 

godzinie 15:00. Zachęcam 

uczniów do gremialnego udziału 

w akademii, a innych do pomocy 

w przygotowaniu programu. 
Tradycyjna wycieczka na zakończenie roku szkolnego 

odbędzie sie 2 czerwca (sobota) do Reynolds Alberta 

Muzeum w Wetaskiwin. Wszystkie informacje zostaną 

podane w specjalnym komunikacie do rodzicow. 

Planujemy zorganizować kolonie dla uczniów naszej szkoły na Stanicy Harcerskiej "Kopernik" nad 
Jeziorem Garner w sierpniu (7 - 14) br. 
Potrzebujemy chętnych uczestników (uczniów) do świetnej zabawy i rodziców do pomocy. Zasady, 
warunki i sposoby realizacji tego projektu będa omówione podczas wywiadówki szkolnej w sobotę 28 
kwietnia.  
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W tym roku zerwaliśmy z tradycją i postanowiliśmy aby nasza młodzież zorganizowała i przeprowadziła 

coroczną zabawę karnawałową dla uczniów naszej szkoły. 

 

Wygląda na to, że była to dobra decyzja na co dowodem 

są poniżej załączone zdjęcia  i także życzliwe 

podziekowanie od Pani Dembowskiej, kierowniczki 

szkoły: „ Dziękuję klasie dziesiątej i Pani Anecie 

Dembowskiej oraz klasie jedenastej i Panu Sylwestrowi 

Furtak za zorganizowanie zabawy karnawałowej dla 

wszystkich uczniów. Moim zdaniem obie klasy 

wywiązały się z powierzonych im zadań. Sądzę, że w 

przyszłości można będzie korzystać z ich dobrych chęci.”     

 

 

Wiadomość dla klas dziesiątej i jedenastej: Dobra robota! Zabawa była super! 

                        Macie pracę zapewnioną na następny rok!                                                                                                       
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25 lutego 2012 roku w Italian Cultural Centre 

odbyły się obchody 9-tego 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

organizowanego przez IHLA.  

Wśród specjalnych gości znalazł się Minister 
Thomas Łukaszuk, który poświęcił swój czas by 
obejrzeć wszystkie prezentacje przygotowane 
przez szkoły należące do IHLA, porozmawiać z 
uczniami biorącymi udział w uroczystości i 
pozować do wielu zdjęć. Jego krótkie 
przemówienie skierowane do uczestników 
obchodów, podkreśliło wagę języka ojczystego 
i kultury w procesie nauczania. 

Wśród pozostałych gości znaleźli się: pan Stephen Mandel, Mayor Edmonton, pan Hai Nguyen przedstawiciel 
rządu federalnego jak również przedstawiciele z organizacji pokrewnych IHLA. 

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Zosia i Antoś Stefanicki z recytacjami wierszy polskich noblistów: 
Wisławy Szymborskiej oraz Czesława Miłosza. Zosia była również jednym z konferansjerów prowadzących 
część artystyczną obchodów.  

Trzeba jednocześnie pokreślić, że w obchodach wzięło udział wiele osób związanych z naszą szkołą: wspaniała 
grupa uczniów, rodzice, przedstawiciele komitetu rodzicielskiego, nauczyciele i oczywiście osoba która nas 
wszystkich skupia wokół szkoły – nasza pani dyrektor. Byliśmy prawdopodobnie najliczniejszą grupą 
reprezentującą szkołę języka ojczystego (niektóre szkoły były reprezentowane tylko przez jedną osobę) i 
jesteśmy z tego faktu bardzo dumni.  

To dowód jedności i siły naszej szkoły. 

Małgorzata Radziwon 
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Antoni Stefanicki - IHLA 25.02.2012 

Lubię uczyć się wielu językow obcych ponieważ ja mogę podróżować do różnych 

krajów, podróżowac nie zależnie, bez tłumacza. 

Ja będę miał więcej pracy do wyboru w Kanadzie i w innych krajach, i ja mogę 

rozmawiać z przyjaciółmi w innych językach niż angielski. Z językami obcymi 

można poznawać inne kultury, ich historie i uczyć się jak są bogate. 

 

Antoni Stefanicki - klasa 7 - osobiste refleksje z IHLA 2012 

Bardzo się cieszę, że mogłem reprezentować naszą Polską Sobotnią Szkołę im. H. 

Sienkiewicza na Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego (IHLA) w Edmonton, 

gdzie mówiłem wiersz Czesława Miłosza pt."Granica" i powiedziałem kilka słów 

dlaczego warto uczyć się kilku języków. 

Miałem straszną tremę, gdy mówiłem do mikrofonu. Serce tak mi głośno waliło. Myślałem, że wszyscy na sali 

słyszeli jak głośno. 

Otrzymałem wielkie brawa i byłem szczęśliwy, że tak dobrze wypadłem. 

 

Zofia Stefanicki - IHLA - 25.02.2012 

Uczenie się różnych językow jest kluczem do otwierania drzwi w przyszłości. 

Ja także odkrywam interesujące fakty z innych kultur i moja wizja świata 

poszerza się z każdą lekcją, którą się uczę. Języki pomagają mi zrozumieć 

moją przeszłość i prowadzą mnie poprzez historię świata. Bez nich nasz świat 

nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. 

 

Zofia Stefanicki - klasa 10 - osobiste refleksje z IHLA  

Jestem bardzo dumna, że mogłam uczestniczyć w IHLA wraz z innymi 

koleżankami z naszej Szkoły im.Henryka Sienkiewicza. 

Nasze wypowiedzi pisemne"W jaki sposób języki łącza cały świat?" - zostały 

wydrukowane w pięknej książce upamiętniajacej Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Edmontonie. 

Reprezentowałam również naszą szkołę krótką wypowiedzią słowną: dlaczego naprawdę ważne jest uczenie 

się kilku języków, recytowałam wiersz Wisławy Sztmborskiej pt. "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" oraz wraz z 

koleżanką i kolegą z innych szkół językowych zapowiadaliśmy występy dzieci z różnych szkół oraz zaproszonych 

gości, między innymi obecnego Ministra Edukacji Prowincji Alberta - Pana Tomasza Lukaszuka. 

Oczywiście miałam przeogromną tremę, która bardzo mi przeszkadzała w płynnym spełnieniu moich zadań, ale 

i tak jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tej ważnej i pięknej uroczystości rozpowszechniania i 

kontynuowania nauki swojego języka ojczystego.Bardzo, ale to bardzo zachęcam wszystkie koleżanki i kolegów 

z naszej szkoły, żeby w przyszłym roku szkolnym zechcieli spontanicznie włączyc się do reprezentowania naszej 

szkoły na IHLA. 



6 
 

 

 

 

                                           

                                       

Jak co roku, nasz tradycyjny Dzień Skupienia zastał nas w Kościele Różańca Świętego. 

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy mszą świętą sprawowaną przez księdza Andrzeja Sowę, w 

której ewangelia zachęcała nas do naśladowania Jezusa poprzez trudne zadanie 

miłowania nieprzyjaciół. 

Po mszy mieliśmy lunch, który jak zwykle przygotował i ufundował Komitet Rodzicielski. 

Dziękujemy bardzo!      

Po pokrzepieniu naszych ciał, wróciliśmy do 

pokrzepiania naszych umysłów i dusz. Klasa 

ósma wprowadziła nas w drugą część zajęć 

poprzez sztukę pt. „ Czas dla Rodziców”.  

Dowiedzieliśmy się, że prawdziwa miłość w 

rodzine polega na dawaniu sobie nawzajem 

czasu. Jeśli będziemy pomagać sobie nawzajem w rodzinie, będziemy 

mieli czas na to by go spędzać razem.  

Następnie najmłodsze klasy zaśpiewały dla nas 

piosenki: „Arka Noego” i „Pan Jezus także mamę miał” i 

zaprosiły nas do obejrzenia wystawy prac plastycznych 

pt. „Moja Rodzina”. 

Pozostały czas wypełniły nam zajęcia dla 

poszczególnych klas, kolorowanki świętej rodziny dla 

najmłodszych, wypisywanie imion członków rodziny w 

serduszkach dla starszych czy też rysowanie drzewa 

genealogicznego poprzez najstarsze klasy.  

Spotkanie nasze zakończyliśmy modlitwą za rodzinę. 

Serdeczne podziękowania 

Siostrze Stanisławie SNMP za 

zorganizowanie tak 

wspaniałego Dnia Skupienia. 
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W klasie piątej zajęcia lekcyjne przebiegały pd tytułem „Rodzina”. 

Uczniowie pisali kilkuzdaniowe wypowiedzi o swoich rodzinach. Dzieci wykonały prace plastyczne pod hasłem 

„Opowieści o moim domu”. 

Jam am dużą rodzinę. Mam dwie babcie i dwóch dziadków, mam też kilka 

kuzynów, mam tatę. Prawie wszyscy z nas pochodzimy z Polski, niektórzy z 

Kanady. Moje dwie bacie mają na imię Stasia i Halinka, dziadkowie – 

Zygmund i Franek. Mama ma na imię Ania Polkiewicz a tata Piotr 

Polkiewicz. 

Mateusz Polkiewicz 

Mam na imię Krzysio Hońko. Mam 11 lat. Chodzę do piątej klasy. Mieszkam 

z mamą, tatą, bratem i siostrą. Mam bardzo dużo kolegów. Bardzo lubię 

grać na perkusji i w piłkę nożną. 

Christopher Honko                                                                                                                Mateusz Polkiewicz    

Mam na imię Ania. W czerwcu skończyłam 10 lat. Mieszkam i chodzę 

do szkoły w St. Albert. Moja rodzina składa się z pięciu osób: Mama, 

Tata, Babcia, Ja i moja siostra Gabrysia. W wolnym czasie lubię czytać i 

grać  futbol. Najbardziej lubię bawić się na komputerze. Moje ulubione 

kolory to: fioletowy, niebieski, zielony i biały. W czasie weekendu lubię 

tańczyć z siostrą. Moje ulubione picie to zielona herbata z miodem i 

cytryną. Kiedy nadchodzi ranek cieszę się, że pójdę do szkoły. Bardzo 

lubię chodzić do szkoły. 

Ania Świerczyński                                             Ania Świerczyński 

 

 

 

                Kasia 

Wowczak 

 

 

Wychowawczyni: Violetta Stryjski 
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                                                    Klasa pierwsza zrobiła wspaniałe pisanki na Wielkanoc.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawczyni: Ewa Drylo 
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                                         Klasa druga zrobiła wielkanocne kurczaczki.           

  

 

        Sylwia Woniewicz 

            Gabrysia  Świerczyński                                                                                           Natalia  Kula                                                                                                                      

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                             

           Tyria Puszkar      

                 Kamila Woniewicz                                                                                                   Iza Melissionos 

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg 
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               Plakat przygotowany przez klasę ósmą na Konkurs Plastyczny 2012. 

Wychowawczyni: Anna Smolinski 


