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                                 Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie  

                                                                             12140 – 103 ST  www.pshs.ca 

                                                                                   22  czerwiec, 2013 

 

 

                Wspaniałego odpoczynku i bezpiecznych przygód podczas wakacji 

              wszytkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom życzy: 

 

               Krystyna Dembowska  

               Kierowniczka szkoły   

 

http://www.pshs.ca/
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Dzisiaj mija termin zgłoszeń na nasze kolonie letnie "Poznajemy Polskę", 
które odbędą się na Stanicy Harcerskiej "Kopernik" w dniach 13 - 21 lipca br. 
Wszelkie zapytania i informacje u kierowniczki szkoły (780 454 - 0205) lub 
przewodniczącej komitetu rodzicielskiego (780 758 - 2339) 

 

Msza Św. z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego 2013/2014 odbędzie się 

6 września (piątek) w Kościele 

Różańca Św. o godzinie 19:00.  

Zapraszamy. 

Chętni uczniowie, ich rodzice,  nauczyciele oraz 
przyjaciele naszej szkoły do pomocy w obsłudze 
polskiego pawilonu podczas Festiwalu Heritage Days 
(3 lub 5 sierpień) proszeni o zgłoszenie się do 
kierowniczki szkoły (telefon; 780 454 - 0205). 
 

Zapisy uczniów do wszystkich 

klas i do przedszkola oraz 

pierwsze zajęcia lekcyjne 

odbędą się 7 września (sobota) 

o godzinie 9:00 w budynku 

szkolnym - Vamguard College 

(12140 - 103 str.) 

 
W przyszłym roku szkolnym, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, zostaną 
wprowadzone zmiany dotyczące rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.           
Drzwi do budynku szkolnego będą zamykane. 
Dokładne informacje zostaną przekazane na początku roku szkolnego. 
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      Nasza coroczna, szkolna tradycja ponownie 

zebrała nas wszystkich w świetlicy w ten 

wiosenny dzień by uroczyście upamiętnić Dzień 

Bożego Zmartwychwstania. W tym roku, mimo 

nie bardzo sprzyjającej pogody, mieliśmy 

zaszczyt gościć wszystkich trzech naszych 

księży, o. Andrzeja Sowę, proboszcza Parafii 

Różańca Św. i naszego szkolnego kapelana,      

o. Kazimierza Kozickiego i o. Józefa Sikorę, 

który uczy starsze klasy religii w naszej szkole. 

Szczodrobliwie, księża pobłogosławili nasze jedzenie 

przygotowane i przyniesione przez rodziców naszych 

uczniów, a także hojnie ufundowane przez Komitet 

Rodzicielski. Następnie podzieliliśmy się tradycyjnym 

jajkiem i życzniami radości, która błyskała z 

zadowolonych buzi dzieciaków. Smaczne, tradycyjne, 

polskie potrawy stworzyły świąteczną atmosferę, w 

której było nam przyjemnie obcować ze sobą. 

Największą przyjemnością, a także niespodzianką 

był występ klasy Specjalistycznej (język polski 

jako drugi). Dzieci, które niedawno zaczęły uczyć 

się języka polskiego zaśpiewały nam wielkanocną 

piosenkę. Można powiedzieć, że był to 

prawdziwy wielkanocny cud. 

W ten sposób spędziliśmy tych kilka przyjemnych, 

aczkolwiek niestety za krótkich chwil radości w 

naszym gronie szkolnym. Z niecierpliwością 

czekamy na następny rok. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny udany Pokaz Młodych Talentów w naszej szkole. Mimo tego, że w 

tym roku było o wiele mniej uczestników w naszym corocznym pokazie 

talentów, zabawa była jednak super. Tym razem większość uczestników 

była młodsza, ale było także kilka nastolatków, którzy pochwalili się 

swoimi talentami. Najwięcej uczestników było w 

grupie recytatorskiej i jak zwykle w grupie muzyki, 

ale także mieliśmy kilka odważnych śpiewaków, 

którzy zaskoczyli nas swoimi umiejętnościami i 

tupetem.  

Nowością w tym roku był tak zwany „otwarty 

mikrofon” dla każdego kto by był na tyle odważny i 

spróbował swego szczęścia na deskach sceny. 

Zadziwiająco było wiele takich, którzy 

się odważyli i zabawili nas wszystkich 

żartami i wierszykami. Niektórzy 

próbowali nawet kilka razy. 

Ewentualnie wszyscy byli nagrodzeni 

wspaniałymi oklaskami za talent i 

odwagę. Miejmy nadzieję, że wszyscy 

bawili się dobrze i zechcą wrócić w 

następnym roku. 
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Nasza szkoła miała zaszczyt ponownie gościć uczniów obu szkół 

polskich sobotnich, dnia jedenastego maja 2013 roku, na 

drugim Polonijnym Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, 

organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

oddział Edmonton. Tym razem było trochę mniej uczestników, 

ale za to wszyscy dostali nagrody. 

Dyktando, przygotowane przez Panią Urszulę Kunikiewicz, 

kierownik szkoły im. Marii Chrzanowskiej, było długie i bardzo 

trudne. 

 Pani Ewa Pryszmont, przewodnicząca Komisji, przeczytała 

sprawnie dyktando dla naszych konkurentów. Atmosfera była 

nerwowa, ale młodzież dorównała temu, mimo tego, że pisanie 

dyktanda trwało prawie pół godziny. Podczas kiedy Komisja ciężko 

pracowała nad sprawdzaniem prac, młodzi konkurenci mieli mały 

poczęstunek: pizzę i picie ufundowane przez ZNP oddział w 

Edmonton.  

Ewentualnie po krótkiej deliberacji, Komisja przyznała nagrody i 

ogłosiła zwyciężców: 

Grupa młodsza: pierwsze miejsce - Jakub Barnaś 

                              drugie miejsce - Marcin Rudolf 

                              trzecie miejsce - Mateusz Polkiewicz 

Grupa średnia: pierwsze miejsce - Piotr Wilk 

                            drugie miejsce - Rafaela Leśniak 

                           trzecie miejsce - Adam Wójcik i                                                     

                                                        Zachary Baranowski 

Grupa starsza: pierwsze miejsce - Olaf Leśniak 

                            drugie miejsce - Antoni Stefanicki 

Nawet niezły pokaz sił naszej szkoły mimo tak niewielu uczestników. 
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Jak co roku na Dzień Matki większość z nas przekazuje serdeczne życzenia dla naszych mam na kartkach, w 

mailach lub przez telefon. Mimo tego, że są to szczere wyrazy naszych uczuć rzadko kiedy robimy to w 

dwudziestym pierwszym wieku w stylu listu. W tym roku uczniowie klasy 7/8 odkurzyli ten starowieczny 

obyczaj i napisali wspaniałe listy podziękowań dla swoich mam w dniu ich święta. Poniżej jest kilka przykładów. 

 

 Droga Mamo! 

     Kochana Mamo, piszę do Ciebie, ponieważ nauczycielka z sobotniej szkoły prosiła nas o napisanie listu z 

okazji Dnia Matki. 

     Dziękuję Ci Mamo za to, że kochasz mnie z całego serca. Wiem, że próbujesz jak najlepiej mnie wychować i 

żyć ze mną. Dlatego chcę Ci podziękować. Masz serce wielkie jak góra. Jesteś najmądrzejszą ze wszystkich 

kobiet. Jesteś najlepsza na świecie. Wiedz, że jesteś wyjątkowa. Nikt Ci nawet do pięt nie dorasta i wiedz, że 

dla mnie zawsze będziesz sławna. Dziękuję za to, że jestem katolikiem. Jesteś świetna, nawet jeśli gram Ci na 

nerwach. 

     Wiem, że zawsze mi dopomożesz. Dziękuję Ci Mamo, dziękuję! 

Twój najulubieńszy syn Olaf Leśniak 

 

 

Kochana Mamo! 

     Droga Mamo, piszę do Ciebie list, ponieważ zbliża się dzień Matki i chciałam Ci serdecznie podziękować za 

wszystko co dla mnie robisz. 

     Mamo, dziękuję za wszystkie ubrania, buty i rzeczy, które mi kupiłaś. Dziękuję za wszystkie wakacje, na 

które razem pojechaliśmy. Za pomoc w szkole i w innych trudnych sytuacjach. Dziękuję mamo, że zawsze 

jesteś po mojej stronie we wszystkim co ja robię. Dziękuję za jedzenie, które kładziesz na stół dla mnie do 

jedzenia. Mamo, dziękuję Ci za wszystko co mi dałaś i kupiłaś. Zawsze mi pomagasz w trudnych sytuacjach. A 

jak jestem smutna, to zawsze mnie pocieszasz. 

     Dzień Matki to jest dzień, w którym dziękuję Ci za wszystko co dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię Mamo! 

Alisia Januszczak 
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Droga Mamo! 

     Mamo, piszę do Ciebie list, bo chciałem podziękować za wszystko co mi dałaś. 

     Dziękuję Ci za serce, które mi dałaś i za to, że kochasz mnie z całego serca. Dziękuję Ci za Twoje rady w 

trudnych czasach i dziękuję Ci za wyrozumiałość, kiedy zło uczynię. Dziękuję Ci za wszstko, co mi dałaś. Jeszcze 

chcę Ci podziękować za mobilizację w sporcie i w muzyce. Dziękuję Ci, że się o mnie troszczysz. 

     Mamo, piszę do Ciebie list, bo czasem łatwiej jest coś napisać niż powiedzieć. 

Hubert Nikscin 

 

Kochana Mamo! 

     Piszę ten list do Ciebie, aby powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. 

     Jesteś najmilszą i najukochańzą osobą, jaką  znam. Zrobiłaś dla mnie tyle dobrego, że nie wiem, kiedy i jak Ci 

się odwdzięczę. Poświęciłaś się dla mnie, zrezygnowałaś z własnych przyjemności. Zawsze  z chęcią mnie 

wysłuchasz, doradzisz i w mig rozwiążesz każdy, nawet najmniejszy kłopot. Zawsze się o mnie martwiłaś. 

Dziękuję Ci za to. Dziękuję też, że znosiłaś moje humory (choć miewałem je często), lenistwo oraz bunt, który 

niejednokrotnie dawał się we znaki. Czasem niechlujstwo oraz złość za prawione mi kazania. Hałas oraz popisy 

przed innymi - Ty cierpliwie to znosiłaś. Ty jedna potrafiłaś „utemperować” mój charakterek. Przepraszam za 

słowa wypowiedziane w zdenerwowaniu, bardzo ich żałuję. I choć czasem powiedziałem o wiele za dużo, to i 

tak nigdy nie przestawałaś mnie kochać. Podziwiam Cię za to, ale i za wiele innych rzeczy. Urodziłaś mnie, 

wykarmiłaś, wychowałaś mnie na porządnego człowieka. Pocieszyłaś, przytuliłaś i dałaś ciepłego całusa w 

policzek. Do dziś pamiętam wspólne zabawy w parku. Piczenie serników i babek na święta. Wiem, że czytając 

ten list uronisz niejedną łzę. Ale żadne moje słowa nie zastąpią tego, co do Ciebie czuję. Nawet milion 

najpiękniejszych zdań niczego nie zastąpi. To nie tylko miłość, ale również przywiązanie. Bez Ciebie 

nieporadziłbym sobie w życiu. I choć czasem było lepiej, czasem gorzej, to i tak potrafiliśmy się porozumieć. 

Nic nigdy nie zastąpi mi Ciebie - Mamo. Bo Matkę ma się tylko jedną i trzeba ją kochać najbardziej na świecie. 

Ta miłość i oddanie, z jakim czuwałaś nad mą kołyską. 

     Napisałem ten list, bo chcę abyś wiedziała, że to, czego nie porafię przekazać słowami, mogę przekazać 

przelewając myśli na papier. Kończąc mó skromny list, chcę Ci przekazać jeszcze dwa słowa: KOCHAM CIĘ!! 

Piotr Wilk 

 

Listy przepisano dosłownie. 

Wychowawczyni: Katarzyna Fąfrowicz 
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Chociaż zabrało im to torchę czasu aby się ustawić na scenie, 

maluchy z przedszkola otwarły nasz uroczysty koncert na 

Dzień Matki i Ojca piosenką: „ A ja wolę moją mamę”, a po 

niej szybko rozbiegły się po widowni aby wręczyć swoim 

rodzicom kwiatki zrobione przez siebie. Następnie klasa 

zerowa z pomocą pań prowadzących tegoroczny koncert, Pani 

Jessiki Milanowski i Pani Iwony Gabryś,  przedstawiła swoje 

wierszyki, które powodowały zrywy dumnych oklasków z 

widowni pełnej rodziców.  

Klasy I i II postarały się o to by włączyć tatusiów do swego repertuaru, co 

sprawiło falę zadowolenia na twarzach ojców. Klasa Specjalistyczna nie tylko 

przedstawiła wiersze dla may i taty ale także zaśpiewała piosenkę :„Słodka 

Mama”, a jedna z uczennic zagrała na pianinie dla rodziców.  

Starsze klasy także miały się 

czym pochwalić: klasaV/VI 

omówiła krótko historię Święta 

Matki, klasa VII zarecytowała 

wiersz a dziewczyny z klasy XI 

wdzięcznie wygłosiły słowa 

podziękowania swoim mamom i 

tatom. Oczywiście nie zabrakło 

muzyki. Hubert Nikścin z klasy VIII zagrał na pianinie, a trochę 

później uczennica klasy XI, Zosia Stefanicki, zagrała pięknie na oboju.  

Na koniec koncertu uczennica z klasy XII, Claudia Holody złożyła wszystkim 

rodzicom z okazji ich święta 

najserdeczniejsze życzenia 

pomyślności od wszystkich 

uczniów. Jak zwykle uroczystość 

zakończyła się tradycyjnym 

rozdaniem rodzicom kwiatów, 

ufundowanych przez Komitet 

Rodzcielski. A oczywiście 

największy bukiet dostała nasza 

„szkolna mama”, Pani Dembowski.
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       1 czerwca tego roku uczniowie naszej 

szkoły wybrali się na wycieczkę do miejsca, w 

którym czas się zatrzymał. To urokliwe 

miejsce to Fort Edmonton, w którym mieliśmy 

okazję zapoznać się z warunkami życia 

tamtejszych mieszkańców ponad 150 lat 

temu. Podróż pociągiem napędzanym na 

parę pozostanie w pamięci każdego malucha 

a nawet i starszych uczniów. 

Zwiedziliśmy wiele sklepów z przedmiotami 

codziennego użytku, słodyczami, pysznymi 

drożdżówkami i każdy z nas mógł wybrać coś 

dla siebie lub swoich bliskich, aby po 

zakończeniu wycieczki pozostały nam nie 

tylko wspomnienia ale także pamiątki. 

Przechodząc się ulicą z 1885 mieliśmy okazję 

spotkać ludzi ubranych w dawne stroje - 

eleganckich mężczyzn spacerujących z damami w pięknych sukniach i kapeluszach.   

 Widzieliśmy także jak wyglądały stroje 

codziennego użytku. Myśliwi, których tam 

spotkaliśmy pokazali nam różne rodzaje 

skór zwierząt. Były wśród nich futra lisów 

i niedźwiedzi a szczególnie zainteresowani 

mogli się dowiedzieć jaką wartość w 

przeliczeniu na przedmioty codziennego 

użytku miały takie futra.  

Szkoda, że zabrakło nam czasu na wizytę w 

kinie. Musieliśmy się śpieszyć, ponieważ czekała 

już  na nas zamówiona wcześniej pizza. 

Katarzyna Fąfrowicz - wychowawczyni klasy 7/8 
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Pogoda na wycieczkę w tym roku nam się bardzo 
udała. Nasza klasa tj. klasa 12 tradycyjnie obrała 
swoją strategię zwiedzania tego muzeum zaraz po 
wyjściu z pociągu, który to przywiózł nas na miejsce 
wspólnego spotkania. Musimy zaznaczyć iż część 
uczniów z naszej klasy już wcześniej była w tym 
muzeum i doskonale wiedziała gdzie iść i co 
zwiedzać. Tak wiec bez zbędnych już ceregieli od 
początku wycieczki wszyscy udaliśmy się w te 
miejsca gdzie mogło być coś dla nas najbardziej 
ciekawego. 

 

Uczniowie naszej grupy rozdzielili się szybko na tych co chcieli 
zwiedzać oraz na tych co chcieli robić zakupy lub się bawić np. 
grając w golfa. Tak więc dla niektórych z nas popularne stały się 
malutkie sklepiki gdzie można było kupić coś słodkiego lub też jakiś 
mały upominek z wycieczki.  Natomiast cześć historyczna tego 
muzeum niefortunnie w tym roku zeszła nam na drugi plan 
(obiecujemy poprawę Pani dyrektor w przyszłości), natomiast jej 
miejsce zajęła nam np. jazda na karuzeli. 

Wszyscy również byliśmy dobrze przygotowani na dużo większy 
„lunch” który to niefortunnie zjedli nam wcześniej nasi młodsi 
koledzy. Niestety trochę głodni ale za to w pełni  wspaniałych wrażeń 
z opalenizną na buzi wróciliśmy punktualnie piechotą o godzinie 
drugiej do naszego wspólnego wyjścia z muzeum. 

Wszyscy pozostaliśmy 
bardzo zadowoleni i 
pełni wspólnych 
wrażeń, które to już na zawsze pozostaną nam do 
końca życia jako ostatnie wycieczkowe wspomnienie z 
naszej polskiej szkoły w Edmonton.  

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim za wszystko a 
przede wszystkim za pomoc i zorganizowaniu tej 
wspaniałej wycieczki. 

Klasa 12 czerwiec 2013 r. 

Wychowawca: Sylwester Furtak 

  


