Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie,
12140 – 103 ST www.pshs.ca
05 luty, 2011

W dumne pałace i pochylone strzechy przyszedł w gościnę promienny Nowy Rok – już 2011.
Nowy Rok – to nowa siła, nowa radość i nadzieja.
Moje myśli, które kieruje do Was, kochani uczniowie – duzi i mali, są pełne analizy nad tym,
co minęło i pełne zadumy nad tym, co nas czeka w szkolnym życiu.
Przesyłam wam krótkie życzenie: oby to, co dobrego było w poprzednim
roku, kwitło i wzrastało,a to co złego on przyniósł,niech zniknie na
zawsze. Niech się spełnią Wasze marzenia pełne tylko miłych niespodzianek.
Niech wszystkie oceny w dziennikach „w piątki się wam zmienią”
Krystyna Dembowski – kierowniczka szkoły
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Już po raz ósmy nasza szkoła bierze udział
w obchodach Dnia Języka Ojczystego
organizowanego przez IHLA w sobotę 19
lutego br. W tym dniu nie mamy zajęć
lekcyjnych ale bardzo zachęcam dzieci i
rodziców do odwiedzenia ITALIAN
CULTURE CENTRE (14230 - 133 Ave) w
godzinach 13:00 -16:30. Tym razem naszą
szkołę reprezentują uczniowie klasy IV: Max
Stryjski i Mateusz Polkiewicz - recytacja.
Wszelkich informacji udziela kierowniczka
szkoły.

12 lutego br. uczniowie od klasy IV do XII biorą
udział w Konkursie Pisemnym im. Adama
Mickiewicza, na najlepsze wypracowanie w
języku polskim. W/w konkurs jest
organizowanym przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego w Kanadzie. Informacje u
wychowawców klas.

Dzień Skupienia odbędzie się 5
marca w Kościele Różańca Św.
od godziny 10:00 dla wszystkich
uczniów ( z przedszkolem
włącznie). Wszystkie informacje
zostaną podane w
komunikacie.

Po wspaniałym "Pokazie Młodych Talentów"
postanowiliśmy zorganizować w sobotę 26 lutego
"karnawałową zabawę" dla wszystkich uczniów naszej
szkoły. Wszystkie informacje zostaną przekazane w
specjalnym komunikacie.

Komitet Rodzicielski organizuje 5 marca br. karnawałową zabawę dla dorosłych tzw. Ostatki w Domu
Polskim. Proszę przekazać tą informację swojemu rodzeństwu lub znajomym, którzy ukończyli 18 lat.
Wszelkich informacji udzielają członkowie Komitetu Rodzicielskiego.
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Uczniowie pierwszej klasy podzielili się z nami obrazkami ich choinek

Gabriella Świerczyoski

Julia Januszczak

Kamila Wolniewicz

Natalia Kula

Wychowaczyni: Bożena Gaciąg
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Uczniowie klasy piątej mieli za zadanie domowe aby narysowad i opisad dlaczego lubią Święta Bożego
Narodzenia. Poniżej jest zadanie Olafa Leśniaka.

Wychowawczyni: Violetta Stryjski
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Echa koncertu z Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w sobotę 18 grudnia 2010 roku w/g kierowniczki
szkoły – Krystyny Dembowskiej
Kapelan szkoły Ojciec Roman Majek OMI pojechał na prywatną
farmę Polaków aby wycinać choinki do dekoracji kościoła i dlatego
życzenia świąteczne w imieniu parafii i Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny składała Siostra Stanisława.
Obecni byli i życzenia składali (oraz czeki wręczyli): Konsul
Honorowy w Edmonton Jego Ekscelencja John Szumlas, Prezez
Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta dr. Jarosław Nowinka,
wiceprezes Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego p. Stefan Lebel,
wiceprezes Towarzystwa Polskich Weteranów p. Jan Kucy, Prezeska
Federacji Polek Ogniwo nr.3 p. Ewa Miles Dixon, członkini zarządu
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów p. Kira Płachcińska, prezeska
Klubu Seniora Edmonton 2004 p. Irena Zapytowska, przedstawiciel
zarządu Klubu Seniora “Biały Orzeł” p. Grzegorz Stryjski,
skarbniczka Klubu Seniora “Przyjaźń” p. Krystyna Dorocicz,
prezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Odział
Edmonton p. Ewa Launspach, wiceprezeska Koła Przyjaciół KULu p.
Janina Muszyńska, właścicielka przedszkola “Yogi” p. Lucyna
Rybak.

Warto podkreślić wypowiedź konsula, który mówił o
“dobrodziejstwach” nauki języka polskiego w naszej szkole (on takiej
możliwości nie miał) oraz wypowiedź prezesa kongresu, który
nawiązał do wypowiedzi kierowniczki (i jej dumy z tego faktu), że w
szkole uczą nauczyciele (Aneta Malczewska – Dembowska, Elwira
Pohorecki, Ania Szczerba, Iwona Gabryś i Staszek Kiryczuk) oraz
pomoce: w klasie zerowej i przedszkolu (Kasia Panejko i Jessica
Milanowski) – absolwenci właśnie Szkoły im. H. Sienkiewicza, że
atmosfera w naszej szkole jest rodzinna (są babcie, mamy i wnuki lub
mamy i córki uczą razem nowe pokolenia).
W koncercie brali udział uczniowie poszczególnych klas z
programem przygotowanym przy współpracy swoich wychowawców.
Wspaniałe były “Jasełka” wystawione przez Szkolny Teatr “Braci
Grimm” pod kierownictwem p. Violi Stryjskiej. Innowacją było
wprowadzenie postaci z baśni takich jak Czerwony Kapturek, wilk, Baba Jaga, Calineczka, którzy zgodnym
kolorowym korowodem odwiedzali żłobek ze Świętą Rodziną.
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Fantastycznym pokazem był śpiew kolędy
“Przybieżeli do Betlejem ” w wykonaniu
przedszkolaków i klasy dla dorosłych – maluchy
wykrzykiwały “chwała na wysokości……..” a
dorosłe panie śpiewały czysto po polsku wszystkie
zwrotki.
Wzruszające były występy dzieci z klas młodszych,
które nie potrafią dokładnie wymawiać polskich
trudnych wyrazów, ale…. co za chęci. ...
Koncert prowadziły z wdziękiem i werwą panie; Ewa
Launspach i Bożena Gaciąg. Piękne dekoracje przygotowali nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a program
koncertu ułożyła i wydrukowała p. Bożena Gaciąg
Aby nauczyciele też otrzymali paczki całe grono musiało zaśpiewać
piosenkę “Jest taki dzień”. Słowa piosenki zostały rozdane na scenie –
śpiew wyszedł trochę ubogo. Kierowniczka zapewniła Św. Mikołaja, że do
przyszłego roku wszyscy nauczą się tekstu na pamięć i zaśpiewają ładniej.
Pani Ewa Launspach prowadząc koncert zadawała dowcipne pytania
dzieciom i Św. Mikołajowi. Mikołaj zapewnił dzieci, że on je obserwuje,
że dzieci w tej szkole są dobre i na pewno zawita do tego budynku w
przyszłym roku
Paczki otrzymały wszystkie dzieci szkolne i ich młodsze rodzeństwo,
przedstawiciele organizacji, nauczyciele i członkowie komitetu
rodzicielskiego. Aby podziękować Mikołajowi wszyscy śpiewali “Wśród
nocnej ciszy”. Wszyscy goście i rodzice zostali zaproszeni przez
p.Małgorzatę Przybyła – przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego na
kawę, herbatę (sok dla dzieci) i smaczne świąteczne ciasta.
Godna pochwały jest pomoc rodziców (tak samo nauczycieli ) przy
przygotowywaniu i sprzątaniu sali na ten koncert.

Już po powrocie do szkoły w styczniu
dziewczynka z klasy pierwszej zapytała “to co
tam wisi to wygląda jak kamera i czy to przez
ten aparat Św. Mikołaj obserwuje dzieci w
szkole?” Aby nie zdradzić Mikołaja
odpowiedziano , że “być może….. uśmiechnij
się żeby cię zobaczył”. Później kilkoro dzieci
podchodziło w to miejsce i uśmiechało się.
Jeszcze żyją świętami – szczęśliwe!
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Uczniowie klasay siódmej opisywali jak spędzają Święta Bożego Narodzenia z ich rodzinami.
Moje Święta Bożego Narodzenia
Moje ulubione święta są Święta Bożego Narodzenia. Najbardziej podoba mi się przygotowanie do tych świąt.
Lubię rozkładać w domu dekoracje świąteczne, szczególnie w moim pokoju. Z tatem zawsze rozwieszam
światełka i dekoracje na zewnątrz domu od frontu. Wszyscy całą rodziną robimy duże porządki. Idziemy też do
kościoła w Adwencie do spowiedzi. Potem jedziemy do sklepów kupować prezenty dla naszych kolegów i
koleżanek, nauczycieli, przyjaciół i dla siebie nawzajem, każdy dla każdego. Później wszystki prezenty ładnie
pakujemy i podpisujemy karteczki z życzeniami. Wcześniej wysyłamy kartki świąteczne do Polski i też w
Kanadzie.
W dniu Wigilii przygotowujemy razem potrawy na kolację. W czasie Wigilli dzielimy się opłatkiem i składamy
sobie życzenia. Potem jemy i śpiewamy kolędy. Najbardziej miłym dla mnie zwyczajem jest otwieranie
prezentów, dlatego że rodzice pozwolili mnie i mojej siostrze otwierać prezenty po Wigilii. Jak już nacieszymy
się prezentami to dalej śpiewamy kolędy, czytamy opowieści o świętach Bożego Narodzenia a także czytamy
wszystkie życzenia jakie nadeszły do nas z Polski i innych krajów oraz z Kanady. Potem jedziemy do kościoła
na Pasterkę. Następnego dnia czyli w dniu Bożego Narodzenia świętujemy uroczyście w miłym gronie
przyjaciół, a ja z innymi dziećmi oglądam telewizję.
Antoni Stefanicki klasaVII

Moje Tradycje Bożego Narodzenia
Moje rodzinne tradycje Bożego Narodzenia są zawsze takie same. Co roku wszyscy razem jedziemy do sklepu i
kupujemy prawdziwą choinkę. Nasza Choinka jest wysoka, ma ładny zielony kolor, ale najbardziej podoba mi
się jej zapach, który przypomina mi zapach lasu. W następnym dniu kiedy wszyscy przychodzą z pracy,
wieczorem zaczynamy ubierać naszą choinkę. Stroimy ją najpiękniej jak tylko potrafimy, wieszamy na niej
różnorodne bombki, ręcznie zrobione ozdoby, cukierki, a nawet anioły zrobione z wosku pszczelnego.
Co roku również wieszamy w naszych oknach światełka migające różnymi kolorami. Najbardziej widać je
wieczorem gdy jest ciemno.
Jak co roku u nas w domu trwają przygotowania do wigilii. Moi rodzice od rana zabiegają w kuchni, aby
przygotować wigilijną kolację. Przygotowują pierogi, krokety, barszcz, ryby a nawet specjalny kompot z
suszonych owoców – pyszny! Kiedy zaświeciła pierwsza gwiazdka na niebie, zasiedliśmy do stołu, aby zacząć
wigilijną kolację. Zaczynamy ją modlitwą, potem dzielimy się opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia.
Później jemy kolację, zawsze mamy dodatkowy talerz dla gości, jakby przyszli.
Po kolacji jedziemy na pasterkę do kościoła. Tam śpiewamy kolędy Bożonarodzeniowe. Po pasterce jedziemy
do domu i wtedy otweiramy nasze prezenty.
Julia Drylo klasaVII
Wychowawczyni: Anna Smolinski
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