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Do Wszystkich uczniów:
Niech zieleń lasu i błękit nieba ukoi wasze „stargane nerwy” po intensywnej nauce w polskiej
szkole. Niech słońce opali wasze buzie i rozświetli waszą przyszłość w naszej szkole.
A zimna woda niech ostudzi wasze szalone wakacyjne pomysły.
Bądźcie szczęśliwi i bezpieczni...
Kierownik szkoły: Krystyna Dembowski
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Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie
się 28 sierpnia (niedziela) w Kościele Różańca Świętego o godzinie
12:00. Po zakończeniu mszy odbędą się zapisy uczniów do
wszystkich klas, przedszkola oraz kółek zainteresowań.

Pierwsze zajęcia lekcyjne odbędą się 10
września (sobota) od godziny 9:00 do
12:30 w budynku szkolnym - VANGUARD
COLLEGE (12140 - 103 STR.)
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Nie ma zajęć
Długi weekend

Pierwsze zajęcia
w szkole

Zajęcia w szkole

Pożegnanie lata
Wycieczka
statkiem
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Wspólne Śniadania Wielkanocne to nie
tylko wieloletnia tradycja naszej szkoły.

Przy pięknie nakrytych i suto zastawionych stołach można porozmawiać, pożartować i podzielić się
uwagami ze szkolnego podwórka.

Uczniowie cieszą się chwilą przerwy w zajęciach lekcyjnych, nauczyciele nareszcie trochę
odpoczywają, a rodzice z dumą przysłuchują się rozmowom (polsko – angielskim) swoich pociech.
Krystyna Dembowski
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Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku
dla wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami
oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci. To święto ma na celu okazanie
matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matkiboginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą
niedziela u matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto,
był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w
zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go
obchodzić po zakończeniu II Wojny Światowej.

Matka
Matka to dar od Boga,
który kocha i kochać nas będzie.
Matka to bezcenny skarb,
który strzec trzeba w nocy i we dnie.
Matka to na ranę plaster,
kiedy jest nam smutno i źle.
Matka to też czasem ster,
który pilnuje byś nie zatopił się.
Matka to wiara w nas,
kiedy zwątpienia mam dni.
matka nam nadzieję da,
kiedy straszne mamy sny.
Matkę tylko jedną masz,
wiec broń jej i kochaj co sił,
Bo kiedy przyjdą gorsze dni,
tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

Klasa III i IV
Wychowawczyni: Ewa Launspach
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Kiedy miałem 5 lat zacząłem chodzić do
Polskiej Szkoły im. Marii Chrzanowskiej. W
polskim przedszkolu uczyłem się piosenek i
wierszyków. Bardzo lubiłem panie nuczycielki,
Olę i Ewę, ponieważ organizowały różne
zabawy. Nigdy się nie nudziłem. Najbardziej
pamiętam z tamtych lat wierszyk „ Kto misiowi
urwał ucho”. Był bardzo śmieszny. W dalszych
latach spędzonych w polskiej szkole uczyłem
się pisać i czytać.

Już minęło 12 lat jak zaczęłam chodzić do
polskiej szkoły. Wstawanie w sobotę rano
zawsze było dla mnie problemem, ale kiedy się
rozbudziłam, było miło spotkać koleżanki i
kolegów. Przez ten czas poznałam wielu
nauczycieli i każdy z nich nauczył mnie czegoś
nowego. Bardzo mile wspominam wszystkie
nasze wycieczki, a szczególnie dwudniowe
„obozy” kiedy mieszkaliśmy w domkach. Przez
te wszystkie lata dostałam wiele nagród i
prezentów, ale najbardziej wspominam puchar,
który wygrałam w tamtym roku za cołokształt
mojej pracy.

Od klasy IV chodzę do Szkoły im. Henryka
Sienkiewicza. W tym roku kończę naukę języka
polskiego. Chciałbym podziękować
nauczycielom, że nauczyli mnie pisać i czytać
po polsku. Poznałem też długą i bogatą historię
Polski. Były to trudne lekcje, ale bardzo
ciekawe. Historyczne fakty były trudne do
zapamiętania, a polska gramatyka trudna do
nauczenia.

Olivia Rudnicki

Moje wspomnienia z Polskiej Szkoły
Do Polskiej Szkoły zacząłem uczęszczać od
połowy lutego br. Podczas pobytu w tej szkole
poznałem wspaniałych ludzi, którzy bardzo mi
pomogli abym nadal mógł kontynuować naukę
jęz. polskiego i przy okazji aby dostać więcej
kredytów do mojej szkoły. Chciałbym
wszystkim podziękować i powiedzieć, że to
było bardzo dobre doświadczenie dla mnie i
zawsze będę miał dobre wspomnienie z
Polskiej Sobotniej Szkoły.

Dużą radość sprawiały mi wycieczki szkolne
oraz uroczystości zakończenia roku szkolnego,
gdzie czasami udało mi się zdobyć jakąś
nagrodę. Będę miło wspominał pobyt w polskiej
szkole, ale najbardziej cieszę się, że mogę
rozmawiać, pisać i czytać po polsku.
Mikołaj Złotowski

Dominik Nowak

Wychowawca: Sylwester Furtak
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Taki był jeden z tematów wypracowań na tegoroczny Konkurs Adama Mickiewicza.
Poniżej są dwie różne wypowiedzi uczennic klasy dwunastej, o tym co planują robić w swojej
przyszłości.

Liceum się szybko kończy, co znaczy, że trzeba zdecydować jakie plany są na przyszłość. Ja, jak
skończę szkołę, idę do NAIT na „Bachelor of Business Administration” kurs. Jak dorosnę, ja i moja
siostra chcemy zbudowac ranczo i zrobić Bed and Breakfast Dude Ranch. Ten kurs w NAIT pomoże
mi w sensie, że będę wiedziała jak ułożyć ten nasz biznes. Odkąd byłam mała zawsze kochałam
konie i były moją pasją. Zawsze wiedziałam, że chce mieć ranczo jak dorosnę i ja i moja siostra
planowałyśmy detale nawet jak byłyśmy młode. Wiemy, że to będzie wymagać dużo pracy i pieniędzy
ale chcemy koniecznie, żeby to się nam udało.
Karolina Staszczyk
klasa XII

Moje plany na przyszłość
Ja tylko mam 17 lat i jestem w dwunastej klasie. A czuję się, że już mam wiedzieć o wszytkim w
mojej przyszłości. Każdym razem [kiedy] ktoś przyjdzie do naszego domu, kto koleguje się z moimi
rodzicami, zawsze mnie pyta jakie mam plany na przyszłość. Problem jest, że naprawdę nie mam
pojęcia! Ja tylko wiem, co ja bym chciała być. Ja bym uwielbiała być sławana! I gdziekolwiek pójdę,
wszyscy będą mnie znać! Albo ja bym chciała podróżować [po całym świecie]! Bym zrobiła dużo
zdjęć i bym poznała kilku interesujących ludzi! Ale by było fajnie. Albo ja mogę być doktorem, albo
adwokatem i bym zarobiła bardzo dużo piniędzy i bym kupiła dużo ciuchów i butów i bym wyglądała
wspaniale! Ale to wszystko są moje marzenia i wiem, że nie mogą zdarzyć się. Kiedy ktoś mnie pyta
o moje plany na przyszłość, ja odpowiadam, że jeszcze myślę, ale wiem, że będzie coś co będę
bardzo lubiała bo teraz muszę dowiadywać się; kto ja jestem.
Julia Komaniecki
klasa XII

Wychowawca: Sylwester Furtak
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Klasa pierwsza zapoczątkowała nowy projekt promujący rozwój i doskonalenie
języka polskiego. Dzieci, które zgłosiły się do recytacji wierszy zostały nagrane na
kamerę. Następnie „film” ten będzie przegrany na dysk i udostępniony do obejrzenia. Każdego roku
szkolnego, chętne dzieci będą proszone o prezentację wierszy, która będzie nagrana na kamerę.
W ten sposób będą rejestrowane i obserwowane postępy dzieci w nauce języka ojczystego.
Bożena Gaciąg

Laureaci tegorocznego Konkursu Plastycznego pod tytułem: „Twórczość patrona naszej szkoły w
obrazach”.
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