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12140 – 103 ST www.pshs.ca
27 listopad, 2010
Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
przyleciał, by go ująć w dłonie.
Zawsze był z nami – ptak wspaniały,
choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
sercem pokoleń już od wieków.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada...
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Zapraszamy na Koncert Świąteczny z okazji wizyty Św. Mikołaja,
który rozpocznie się o godzinie 10:30 w sobotę 18 grudnia br. w świetlicy na
3 piętrze szkoły.

Dzieo Języka Ojczystego
organizowany przez IHLA (już po raz
ósmy) odbędzie się w Italian Culture
Centre (14230 -133 Ave) 19 lutego
2011 roku. Zachęcamy wszystkich
uczniów, nauczycieli i rodziców do jak
najliczniejszego udziału w tej paradzie
językowej szkół etnicznych.
Informuje, ze termin składania prac
pisemnych na temat "Connecting Our
World Through Languages!" został
przedłużony do 10 grudnia br.
Wszelkich dodatkowych informacji
udzielają wychowacy klas lub
kierowniczka szkoły.

Nasz tradycyjny Pokaz Młodych
Talentów planujemy na 15 stycznia
2011 roku. Szczegółowe informacje
będą przekazane w późniejszym
terminie.

Na świąteczne życzenia przyjdzie jeszcze czas, ale już dzisiaj informujemy, że
25 grudnia br. i 1 stycznia 2011 roku zajęd szkolnych nie będzie.
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Dnia 13-ego listopada nasza szkoła obchodziła Święto Niepodległości
poprzez pierwszą akademię szkolną.
Uczennica klasy X, Martyna Stryjski otworzyła obchody poniżej
załączonym przemówieniem.
Święto Niepodległości to polskie święto paostwowe, obchodzone co roku
11 listopada. Polacy celebrują ten dzieo dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania niepodległości w 1918 roku, po 123 latach rozbiorów
dokonanych przez Austrię, Niemcy i Rosję.
W historii świata dzieo 11 listopada 1918 roku jest datą zakooczenia I
Wojny Światowej, natomiast niepodległośd Polski została zadeklarowana
wcześniej - 7 listopada w Lublinie przez Tymczasowy Rząd Polski.
Cóż więc wydarzyło się 11 listopada 1918 roku, że właśnie ten dzieo
wybrano na obchody tak ważnego święta jak Święto Niepodległości?
W okresie I Wojny Światowej polskie ziemie które poprzednio znajdowały
się pod zaborem rosyjskim przeszły pod władanie Niemiec i Austrii. W
listopadzie 1918 roku było już wiadomo, że oba te paostwa przegrały
wojnę. W Niemczech zapanował chaos. Niemieccy żołnierze którzy
stacjonowali w Warszawie nie otrzymywali żadnych rozkazów. W naszej stolicy i kraju panował nieład.
Wówczas stało się coś, czego nikt wcześniej nie spodziewał się. 10 listopada na dworcu kolejowym w Warszawie pojawił
się Józef Piłsudski. Ze względu na jego wybitne
zdolności i doświadczenia wojskowe, był on jedynym
człowiekiem który mógł sobie poradzid ze
stacjonującym w Warszawie niemieckim wojskiem.
11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął
dowództwo nad Wojskiem Polskim. Znajdującym się
w Warszawie niemieckim władzom wojskowym
Piłsudski zaproponował, aby Niemcy po prostu złożyli
broo i wyjechali pierwszym pociągiem, zanim w
mieście rozpocznie się walka. Niemcy zgodzili się bez
szemrania. Wystarczyło kilka godzin, by stolica była
wolna.
W ten sposób zadeklarowana 7 listopada
niepodległośd Polski dopiero pod przywództwem Piłsudskiego WŁAŚNIE 11 listopada stała się faktem i dlatego Święto
Niepodległości obchodzimy tego dnia.
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Z okazji Święta Niepodległości odwiedziła naszą szkołę pani Helena Klain i podczas spotkania z młodszymi
klasami opowiadała o swoich przeżyciach podczas II Wojny Światowej. Poniżej jest list podziękowania od
ucznia z klasy V.

Droga Pani Heleno
My uczniowie klasy piątej, Polskiej Szkoły im. Henryka
Sienkiewicza, pragniemy bardzo serdecznie podziękowad Pani za
wspaniałą lekcję żwej historii. Cieszymy się, że przyszła Pani do
nas i opowiadała nam tyle ciekawych zdarzeo z okresu II Wojny
Światowej. Dzięki Pani opowiadaniu, odległa dla nas historia
stała się bardziej zrozumiała i bliska. Spotkanie z Panią na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Życzymy Pani dużo zdrowia i oczekujemy na kolejne Pani przyjście.
Uczniowie klasy piątej

Olaf Leśniak kl. V
Wychowaczyni: Violetta Stryjski
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13 listopada Pani Janina Lang odwiedziła
klasę X w Polskiej Szkole imienia Henryka
Sienkiewicza i opowiadała nam o jej
doświadczeniach z Sybiru.
Spotkanie wyglądało tak: uczniowie
zadawali pytania, a Pani Janina chętnie na
nie odpowiadała. Potem mówiła jak było
strasznie trudno żyd na Syberii jak była małą
dziewczynką. Jej rodzina miała szczęście, że
udało się jej stamtąd wyjechad. Pojechała
ona do Iranu, potem do Afryki i na koocu
popłynęła statkiem do Kanady.
Myślę, że Pani Janina Lang była zadowolona, że miała szansę podzielid się z nami swoja wojenną historią.
Claudia Holody & Martina Stryjski

Pani Janina Lang odwiedziła naszą klasę 13 listopada
2010 roku. Jest ona Sybiraczką i przyszła by
opowiedzied nam jak żyła w czasie wojny na Syberii.
Swoją opowieśd zaczęła od tego jak została
wywieziona do Rosji. Zadawaliśmy jej pytania, a ona
chętnie na nie odpowiadała. Pani Janina miala bardzo
interesujące i niebezpieczne życie. Interesujące –
ponieważ mieszkała w wielu miejscach i krajach i
niebezpieczne – dlatego że mogła łatwo stracid życie.
Bardzo mi sie podobała opowieśd pani Janiny Lang i chciałbym dowiedzied się więcej o jej życiu.
Michał Hewak

5

Pani Janina Lang przyszła do naszej klasy w Vanguard College 13 listopada 2010 roku. Przyszła żeby nam
opowiedzied o wojnie. Pani Janina miała w tym czasie 12 lat i dzięki temu pamiętala wiele wydarzeo z tamtych
czasów. Byłem bardzo przejęty jej wizytą ponieważ mój dziadek też był na wojnie, ale kiedy o niej opowiadał
byłem za mały żeby to pamiętad.
Pani Janina zaczęła swoją opowieśd od
tego jak ją i jej rodzinę załadowano na
pociąg żeby ich wywieźd na Syberię.
Bardzo dużo mówiła o tym jak trudno
było żyd na Syberii, bo było tam zimno i
bardzo mało jedzenia. Na szczeście
Rosjanie pozwolili im wyjechad. Pani
Lang nie miała szansy żeby wrócid do
Polski, ale w koocu wyjechała do Afryki.
Tam mieszkała przez kilka lat, a w 1947
roku miała szansę żeby pojechad do
Kanady. Przypłyneła tutaj statkiem i
najpierw była w Ontario, a po kilku
miesiącach dostała się do Edmonton.
Na tym skooczyła się jej opowieśd.

Panie: Janina Muszyoska, Janina Lang i Helena Klain w naszej szkole

Nie wszystko rozumiałem więc na koocu zadałem jej kilka pytao. Myślę, że Pani Janina była zadowolona z
moich pytao, bo wiedziała że słuchałem jej opowieści.
Podobało mi się, że ona przyszła do naszej klasy. Dużo się nauczyłem i chciałbym żeby jeszcze kiedyś nas
odwiedziła. Jeśli będę więcej wiedział o wojnie, zrozumiem wtedy lepiej przez co przeszli: mój dziadek i Pani
Lang.
Martin Szczepaoski
Wychowaczyni: Małgorzata Radziwon
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