Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie
12140 – 103 ST www.pshs.ca
15 grudzień, 2012

Obfitości łask Bożych z racji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia, oraz opieki Świętej Rodziny w każdym dniu
Nowego 2013 Roku życzy kierowniczka szkoły
Krystyna Dembowski
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Konkurs Pisemny Fundacji im.
Adama Mickiewicza 2012/2013 na
najlepsze wypracowanie w języku
polskim odbędzie się w naszej szkole
2 lutego 2013 roku. Tematyka do
opracowania wypracowań dla
poszczególnych grup została podana
przez nauczycieli w klasach.

Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły sami i swoimi
samochodami MUSZĄ mieć pozwolenie od rodziców bez względu na wiek!
NIE WOLNO im wyjeżdzac z terenu szkoły na "lunch" lub
na "przejażdżkę" podczas przerwy śniadaniowej.

Rycerze Kolumba organizują tzw. wolne rzuty piłki
do kosza dla dziewczat i chłopców w wieku 10 - 14
lat, w niedzielę 13 stycznia 2013 roku, w sali
gimnastycznej Szkoły Św. Bazylego. W sprawach
organizacyjnych pomagają nauczyciele należący do
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Edmonton.
Zgłoszenia można kierować do p. Ewy Launspach
(780 467-7082) lub do kierowniczki szkoły
(780 454-0205). Dokładne informacje zostaną
podane w sobotę 12 stycznia 2013 roku.

Komunikat Komitetu Rodzicielskiego
Pragniemy przypomnieć, iż mija termin
uiszczania opłat za naukę dzieci w Polskiej
Szkole im. Henryka Sienkiewicza za rok szkolny
2012/2013. Zaległa kwota wynosi $170.00 za
pierwsze dziecko, $145.00 za drugie, $120.00 za
trzecie, czwarte dziecko uczy się bezplatnie.
Za kółka zainteresowań (plastyczne i teatralne)
opłata wynosi $40.00 za każde dziecko.
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Tematem zadania domowego było wcielenie się w rolę przewodnika po swoim mieście i napisanie
wypracowania (minimum 200 słów). Potem robiliśmy prezentację. Wspólnie wybraliśmy najlepsze
wypracowanie i najlepszego przewodnika. Najlepeij wypadła Kasia Milanowski, a dużą wrażliwością
artystyczną wykazała się Edyta Drylo. Na zwyciężcę czekała mała nagroda, a dla reszty klasy słodka
niespodzianka. Prace obydwu uczennic znajdują się poniżej.

Witam serdecznie! Mam na imię Kasia Milanowski i będę waszą przewodniczką na czas
wycieczki po Edmontonie. Wierzę, że ten czas spędzimy wesoło i mile.
Edmonton jest drugim z największych miast w Albercie, gdzie mieszka blisko osiemset tysięcy
ludzi (od 2011 roku według danych statystycznych). Na początku, Edmonton był podzielony na
trzy mniejsze osiedla: Strathcona, Beverly i Jasper Place. Gdy wioska rozbudowywała się, te
osiedla zostały włączone jako części miasta. Od tego dnia, Edmonton wciąż rozprzestrzenia się.
Udamy się w najciekawsze miejsca w Edmontonie.
Najpierw, zobaczymy budynek parlamentu, który w tym roku obchodził stulecie powstania. Jest
to cząstka historii Edmontonu i Alberty. Tu zbiera się rząd Alberty na posiedzenia i dokonuje
najważniejszych decyzji dotyczących prowincji.
Kolejnym miejscem będzie budynek miejski, "City Hall". Tu zbiera się i obraduje zarząd
miejski Edmontonu. Może spotkamy majora miasta Pana Steve Mandel?
Wokół tego budynku, możemy zobaczyć art muzeum, filharmonię, bibliotekę imieniem Stanley
A. Milner, Citadel teatr, "CN Tower" i hotel Macdonald. Jest to teren gdzie odbywają się
ciekawe imprezy kulturalne.
Stary Edmonton został jako część historyczna w formie parku, który owiedzimy, żeby dać obraz
początku miasta.
Wielką atrakcją jest West Edmonton Mall, największy moll na kontynencie Amerykańskim pod
względem powierzchni. W tym kompleksie znajduje się hotel "Fantasyland", kino, basen,
lodowisko, "Galaxyland", część jadalna, wielki market chiński, "Bourbon Street" (mały market
europejski) i wiele sklepów.
W takim razie, wyruszamy w drogę!
Kasia Milanowski klasa XI
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Edyta Drylo, Klasa XI

Wychowaczyni: Violetta
Stryjski
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Jak co roku, i w ten zimny dzień listopadowy obchodziliśmy
uroczyście Święto Niepodległości Polski i Kanadyjski
Remebranace Day. Uczniowie naszej szkoły przedstawili
nam wspaniały program słowno - muzyczny z Akademii
Święta Niepodległości ”Droga Polaków do Niepodległości,
który zaprezentowali w Domu Polskim dnia 11-ego listopada
tego roku. Kierowniczka szkoły, która była mówcą
okolicznościowym na tej polonijnej akademii, w swoim referacie "Drogi i źródła prowadzące do odzyskania
niepodległości Polski w 1918 roku" nawiązała do treści wierszy i piosenek wykonywanych przez uczniów,
rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Swoje wystąpienie zakończyła słowami refleksji-" NAWET NAJWYBITNIEJSI
LUDZIE NIEWIELE MOGĄ ZDZIAŁAĆ BEZ SPOŁECZNEGO POPARCIA, ALE I NARÓD BEZ WYBITNYCH
PRZYWÓDCÓW NIEWIELE MOŻE OSIĄGNĄĆ". Na koniec dzieci z młodszych klas bardzo dumnie zarecytowały:
„ Kto Ty jesteś? Polak Mały. ”
Nasza uroczystość była dostojna i przyjemna ale
niestety tym razem brakowało nam naszych
honorowych gości, weteranów, którzy z różnych
powodów nie mogli być z nami w ten dzień. Ich
nieobecność dała nam wiele do myślenia, a
przede wszystkim to, że trzeba uczcić i
honorować ludzi, którzy są ważni dla nas. O czym
napisała jedna z naszych uczennic, Zosia
Stefanicki, analizując wiersz księdza Jana
Twardowskiego podczas zajęć. Poniżej jest jej
wypowiedź:

„Uważam, że autor wiersza w słowach „Śpieszmy się” nie tylko chciał powiedzieć o pośpiechu, ale i o tym, że
czas mija bardzo szybko. Bez znaczenia jest czy człowiek żyje 100 lat, 70, czy ileś tam, to i tak jest bardzo
krótko.
Czas mija tak szybko, że odejście kogoś bliskiego zawsze nas zaskakuje, bo myślimy na przykład, że jeszcze
jutro mam czas przytulić się do niego albo powiedzieć, że go kocham. Może jednak okazać się, że jest już za
późno.
Autor uświadamia nam, że nasze życie jest właściwie chwilą, którą powinniśmy mądrze rozporządzać, bo w
pośpiechu zapominamy kochać ludzi, pamiętać o sobie nawzajem w szczególny sposób. Pamiętać o tym co my
czujemy do innych i co inni czują do nas. Zabiegani swoimi sprawami, staramy się nie myśleć o przemijaniu, o
śmierci czy o tym, że ktoś może od nas odejść i nigdy nie wrócić dlatego, że nie dbaliśmy o jego osobę, czy o
uczucie, które nas łączyło, np. o wzajemną przyjaźń czy miłość. Tak ja ten wiersz rozumiem.”
Wydaje mi się, że tą wypowiedzią ujęła bardzo trafnie znaczenie tego święta, tego dnia.
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Drugiego grudnia odbył się w szkole Św. Bazylego kolejny "fantastycznie zagrany" spektakl
"Królewna Śnieżka". Poniżej kilka zdjęć z przedstawienia.

6

Uczniowie klasy ósmej omawiali swoje cele w życiu. Poniżej jest kilka ich wypowiedzi.

W przyszłości chciałbym być chirurgiem albo weterynarzem. Chcę być chirurgiem, bo mnie to bardzo
interesuje jak ciało człowieka pracuje. Chciałbym jeszcze być wetereynarzem, bo ja bardzo lubię i kocham
zwierzęta. Dlaczego ja te zawody wybrałem? Te zawody interesują mnie, bo płacą dobre pieniądze. Jeszcze
wybrałem te zawody, ponieważ jest mało dobrych lekarzy i dużo ludzi jest chorych, a ja lubię ludziom
pomagać. Te zawody będą trudne, ale jak lubisz, to co chcesz robić, to warto realizować swoje marzenia. Nauki
ścisłe są fajne i interesujące, bo możesz zobaczyć rzeczy, które nigdy nie wiedziałeś, że istnieją. Moim ostatnim
marzeniem jest zostać w przyszłości hokeistą. Bardzo chcę grać w NHL, być najlepszym hokeistą i strzelać dużo
goli.
Hubert Nikscin

W przyszłości chciałbym zostać aktorem. Uwielbiam aktorstwo, ponieważ zawsze chciałbym grać w najlepszym
filmie na całym świecie. Moi rodzice specjalnie zapisali mnie na zajęcia teatralne. Moje drugie marzenie to
zostanie reżyserem. Zawsze wymyślam bardzo fajne historyjki. Uwielbiam robić własne komiksy, które są o
mojej rodzinie. Moje trzecie marzenie to zostanie skrzypkiem. Bardzo lubię szybkie utwory, które gram na
skrzypcach. A moje ostatnie marzenie to zostać mistrzem w łucznictwie. Gdy ja i moja klasa pojechaliśmy na
obóz, to tam w naszym programie obozowym było łucznictwo. Ten sport mnie bardzo zainteresował. Mam
nadzieję, że w przeszłości będę miał szansę strzelić jeszcze raz z łuku. To są moje cele w życiu.
Olaf Leśniak

Mam kilka celów w życiu. Pierwszy w całym moim życiu, to chciałbym być dobrym człowiekiem. Drugi, będę
starał się dbać o moje zdrowie, żeby do końca nie stracić wzroku. Trochę przestraszyłem się kiedy lekarz
okulista - co roku kiedy mam wizytę, żeby zbadać moje oczy - przypomina mi, żeby jeść warzywa, bo inaczej
przestanę widzieć. Trzeci cel - pragnę dobrze się uczyć, żeby zdobyć zawód, który sobie wybiorę. Chcę mieć
dobrze płatną i ciekawą pracę, żebym się nie nudził. Za pieniądze będę chciał kupić sobie dom, gdzie będę
mieszkał ze swoją rodziną, gdy będę już dorosły. Takie są moje plany, które sobie wymarzyłem. One są proste i
dlatego wierzę, że mi się wszystko szczęśliwie uda.
Antoni Stefanicki

Wychowawczyni: Katarzyna Fąfrowicz
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Niedawno starsze klasy oglądały ciekawy film, ktory wzbudził bardzo
intersujące rozmowy i inteligentnie napisane wypracowania na jego temat. Poniżej jest jedno z nich.
Czy podobał się wam film o dziewczynce poszukującej ojca pod tytułem: „Tylko mnie kochaj”. Krótko uzasadnij
dlaczego?
Ten film bardzo podobał się nam wszystkim. Całej naszej grupie, mam na myśli siebię i moje koleżanki z naszej
klasy, a także uczniów z innych klas.
Dyskutowaliśmy o akcji i bohaterah tego filmu podczas wyświetlania i kiedy już wyświetlanie zakończono.
Uważam, że był wartościowy z wielu powodów:
1 Pokazywał współczesne życie młodych ludzi, którzy myślą kategoriami zaspokajania swoich potrzeb jak
konsumenci w sklepach czy w restauracjach:
- zdobyć:
a) bardzo dobre wykształcenie
b) super płatną pracę
- kupić:
a) drogie mieszkanie
b) modne ubrania
c) ekskluzywne samochody
- zamówić:
a) jedzenie
b) wakacje
2 Naświetlał jak młodzi ludzie żyją jak przedmioty i innych traktują jak żywe przedmioty, gdy zatracą
podstawowe ludzkie wartości takie jak: wiara w Pana Boga
przyjaźń
miłość
rozwój duchowości człowieka, gdyż „nie samym chlebem żyje człowiek”
3 Poprzez głównych bohaterów - uświadamiał nam - dorastającej młodzieży, że prawdziwa miłość między
kobietą a mężczyzną stwarza rodzinę i powołuje do życia nowe pokolenie, które tak naprawdę jest sensem
pracy i życia każdego gatunku. Człowieka też to prawo dotyczy.
4 Uczył nas tradycyjnego języka polskiego dzisiejszych czasów. Takiego, którym Polacy rozmawiają ze sobą w
pracy, w domu, na ulicy.
Właśnie to najbardziej nam się podobało.
Zosia Stefanicki
Wychowawczyni: Violetta Stryjski
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Uczniowie naszej szkoły przygotowują się gorliwie na Święta Bożego Narodzenia, na przyjście nie tylko
Mikołaja, ale także na narodziny dzieciątka Jezus.

Klasa zerowa pilnie się uczy języka polskiego bo
będzie trzeba się zaprezentować przed
Mikołajem, który odwiedzi nas 15-ego grudnia
tego roku. A Mikołaj lubi grzeczne dzieci.

„Przygotowujemy się na Mikołajki”
- uczniowie klasy zerowej.

Wychowaczyni: Iwona Gabryś

Klasa 3/4 także ciężko pracuje nad
kartkami świątecznymi, a może nad
upominkami dla Mikołaja.
W każdym razie uśmiechnięte buzie i
gorące serca uczniów klasy3/4
czekają niecierpliwie na
szczodrobliwego Świętego.

Wychowawczyni: Anna Szczerba
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Klasa druga napisała listy z prośbami i życzeniami do Mikołaja.

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg
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