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                                 Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie 

                                                          12140 – 103 ST  www.pshs.ca 

                                                                         15 październik, 2011 

 

                 "Przynoszę polskie słowo,   

                    by wam nie było go brak. 

                   I barwy flagi polskiej 

                  biało-czerwony znak. 

                                              Przynoszę wam zapach ziemi, 

                                              pól polskich, lasów, łąk. 

                                              Niech słowa polskie trafią 

                                              do waszych serc i rąk.” 

     Słowami tego wiersza, napisanego przez Tadeusza Kubiaka witam Wszystkich nauczycieli, 

     uczniów i ich rodziców w nowym roku szkolnym – 2011/2012. 

     Kierowniczka Szkoły – Krystyna Dembowska                                                                                                                                         

 

 

 

http://www.pshs.ca/
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Kierownictwo szkoły absolutnie nie pozwala na wychodzenie poza budynek 
szkolny podczas przerwy śniadaniowej (na lunch). 
W tym czasie Komitet Rodzicielski zapewnia gorące kiełbaski ($1), bułeczki z 
polskiej piekarni ($0.50) i soki ($0.50). Wszyscy zbieramy się na 
dwudziestominutową (10:40 - 11:00) przerwę w stołówce szkolnej. 
 

 

Rodzice uczniów klas starszych muszą na piśmie 
pozwolić swoim dzieciom na samodzielne przyjeżdżanie 
samochodem na zajęcia szkolne.  
Pisemne pozwolenie/upoważnienie od rodziców 
powinno być dostarczone do wychowawcy klasy (kopia 
zostanie w dokumentach szkolnych u kierowniczki 
szkoły). 
 

 
 
MAZURKA MUSIK and ART zapraszają wszystkich 
na koncert "Legends of Central Europe" na 
niedzielę, 13 listopada br. na godzine 15:00 
do Muttart Hall.  

Informacje u kierowniczki szkoły lub 
przewodniczącej komitetu rodzicielskiego. 
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WRZESIEŃ 
03 
Nie ma zajęć 

 

10 
Pierwsze zajęcia 
w klasach 

17 
Zajęcia w klasach 

24 
Zajęcia w klasach 

 

PAŹDZIERNIK 

01 
Zajęcia w klasach 

08 
Nie ma zajęć 
 

15 
Zajęcia w klasach 

 

22 
Zajęcia w klasach 

29 
Zajęcia w klasach 
Dzień Patrona 

LISTOPAD 

05 
Zajęcia w klasach 

 

12 
Nie ma zajęć 
 

19 
Wycieczka do 
Telus World of 
Science 

26 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 

 

 

GRUDZIEŃ 

03 
Zajęcia w klasach 

10 
Zajęcia w klasach 

17 
Zajęcia w klasach 
Koncert 
Świąteczny - 
Mikołaj 

24 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

31 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

STYCZEŃ 

07 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

14 
Zajęcia w klasach 

21 
Zajęcia w klasach 
Konkurs 
Recytatorski 

28 
Zajęcia w klasach 

 

LUTY 

04 
Zajęcia w klasach 

11 
Zajęcia w klasach 
Zabawa 
karnawałowa dla 
dzieci 

18 
Nie ma zajęć –  
długi weekend 
 

25 
Zajęcia w klasach 
Konkurs A. 
Mickiewicza 

 

MARZEC 

03 
Dzień Skupienia 
w kościele 

10 
Zajęcia w klasach 

17 
Zajęcia w klasach 

24 
Zajęcia w klasach 
Pokaz Talentów  
Konkurs 
Plastyczny 

31 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Wielkanocna 

KWIECIEŃ 

07 
Nie ma zajęć 

14 
Zajęcia w klasach 
Śniadanie 
Wielkanocne 

21 
Zajęcia w klasach 

28 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 
 

 

MAJ 

05 
Zajęcia w klasach 

12 
Zajęcia w klasach 

19 
Nie ma zajęć 
Długi weekend 

26 
Zajęcia w klasach 
Koncert na Dzień 
Matki i Ojca 

 

CZERWIEC 

02 
Zajęcia w klasach 

09 
Wycieczka 

16 
Zakończenie 
Roku Szkolnego 
Świetlica szkolna 

23 
 
Wakacje!!! 

29 
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                            Tak zakończyliśmy poprzedni rok szkolny 2010/11. 

 

 

 

 

 

 

                              Msza w Kościele Różańca Św. 

 

                       NAGRODY                                                                                

       

Szanowni Goście: Pan Lukaszuk, Minister Zatrudnienia i Emigracji w 

Albercie i Pani Teresa Zejda, dziennikarka z Polski                      

 

 

                                                        Grono 

Pedagogiczne 

życzy Wesołych 

Wakacji 
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 Na początku jesieni klasa druga wybrała się na spacer do parku aby zaobserwować zmiany 

zachodzące w przyrodzie i zebrać dary jesieni. Owocem tej wyprawy są "Jesienne Bukiety", które z 

wielką pracowitością dziewczynki zrobiły w domu. 

 

 

 

 

 

     Sylwia Wolniewicz                         Izabella Melissinos                     Kamila Wolniewicz 

 

 

 

   

Gabrysia 

Świerczyński 

 

 

 

  

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg 
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"Więc w tej ciszy-ukryty jak liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam z żadnych upadających 

dni"-powiedział kiedyś Papież Jan Paweł II.  

 

      24 września 2011 klasa 8 wybrała 

się na jesienny spacer.Celami naszej 

wycieczki było zaobserwowanie zmian 

w przyrodzie w związku ze zmianą pory 

roku i znaczenie 

pomników,postumentów i symboli 

historii w naszym życiu. 

       Zachęceni wspaniałą pogodą 

zawędrowaliśmy na pobliski cmentarz 

Beechmount, pierwszy miejski 

cmentarz w Edmonton.  

     

 

 

      Aby uczcić tych co od nas odeszli 

na zawsze zapaliliśmy symboliczne 

świeczki i odmówiliśmy modlitwę. 

Wieczny odpoczynek racz dać Im 

Panie.  

     Była to dla nas ładna lekcja historii. 

 

 

 

 

Wychowawczyni: Anna Smolinski 
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Listy do Dyrektorki 

Klasa dziesiąta, w tym roku, ma pewien szczególny problem. Jednak nasze uczennice nie załamały 

się i bardzo odważnie postanowiły sobie z tym poradzić. Poniżej są ich listy do Pani Kierownik z 

prośbą o rozwiązanie tego szczególnego problemu. 

 

Nasza Kochana Pani Dyrektor.                                                                  

 Piszę dzisiaj dla Pani list [w] związku [z] 

poważnym problemem w dziesiątej klasie. Nie 

ma u nas żadnego chłopaka w klasie! Razem z 

resztą dziewczyn w mojej klasie chcemy 

poprosić Panią aby mogła nam parę fajnych 

chłopców znaleźć i przyprowadziła do nas.  

Ten chłopak lub chłopaki muszą być mili, 

śmieszni, pracowici i najważniejsze 

wyrozumiali i szanujący. Żeby był jeszcze 

wysoki, przystojny i romantyczny też by nie 

przeszkadzało. Bardzo się nie możemy 

doczekać aż dołączy się do nas chłopiec.  

Cierpliwie i skromnie czekamy aż Pani znajdzie 

najlepszego kandydata lub kandydatów.  

Dziękujemy bardzo i do usłyszenia! 

Sylvia Pozorek 

 

Szanowna Pani Dyrektor                                                          

Piszemy ten list w związku z nie posiadaniem 

żadnych osób płci męskiej w naszej klasie i 

uważamy, że dlatego, że nasza klasa składa 

się z siedmiu dziewcząt, ( nie licząc naszą 

nauczycielkę, Panią Małgosię) potrzebujemy 

chłopaka do naszej klasy.      

Moja prośba do Pani w tej sytuacji mogła by 

jedynie rozwiązać ten problem. Jeśli Pani 

uważa, że nasza klasa potrzebowała by 

dodatkowego ucznia; proszę wziąć pod uwagę 

wygląd, charakter i zachowanie tego ucznia. 

 Chciałybyśmy aby nasz nowy, przyszły uczeń 

był przystojny, bogaty, zmotoryzowany a po 

drugie, aby był sympatyczny, mądry, miły i 

cierpliwy. Prosiłybyśmy też aby ten 

odnaleziony przez Panią chłopak był także 

pełen szacunku, był dowcipny, religijny, 

uprzejmy, romantyczny oraz interesujący.                       

Czekamy niecierpliwie na wiadomość o 

naszym nowym studencie. 

Z poważaniem, 

Klaudia Rozniak 

                                                                                                                

Szanowna Pani Dyrektor                                                             

Klasa X ma osiem dziewczyn z naszą 

nauczycielką i my chcemy chłopca. To jest 

nasz list.                                                                                                                                     

Ten chłopiec musi być wysoki, przystojny, 

bogaty i romantyczny. [On musi być] Mądry i 

miły, interesujący i inteligentny, uprzejmy i 

śmieszny. On musi być wesoły i pracowity, 

dowcipny i sympatyczny, atletyczny i skromny, 

cierpliwy i on musi rozumieć nas. On musi być 

religijny i szanujący. I najważniejsze on musi 

lubić dziewczyny.  

Ja wiem, to jest tak dużo co my chcemy, ale 

my chcemy tak.                                                                            

Dziękuję za wszystko [co] Ty robisz dla nas. 

Kasia Szczepanski 
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Nasza Kochana Pani Dyrektor.                                                            

Piszemy ten list, bo patrząc na naszą klasę, do 

której chodzi siedem dziewczyn, wygląda na to, 

że mamy wielki problem: brakuje nam chłopca.  

Prosimy dziś, żeby Pani mogła pomyśleć o 

szukaniu nam jakiegoś chłopca, który by mógł 

do nas chodzić. Prosimy, żeby on był wysoki, 

przystojny i ładny oraz mądry i inteligentny. 

Chciałybyśmy też, żeby on był uprzejmy, 

radosny, miły, śmieszny, sympatyczny, 

atletyczny, szanujący, bogaty, wyrozumiały, 

romantyczny i dowcipny. Wiemy, że ten krótki 

list pomoże Pani nam znaleźć najlepszego 

chłopca jaki może być.  

Na zakończenie mojego listu, chciałabym 

powiedzieć, że my potrzebujemy tego chłopca 

jak najszybciej.  

Czekamy na pozytywne rozważenie naszej 

prośby. 

Edyta Drylo 

 

Szanowna Pani Dyrektor                                                        

Piszemy ten list, bo dzisiaj Pani była u nas w 

klasie. Wiemy, że jednak potrzeba nam 

chłopaka, bo tylko mamy siedem dziewcząt a 

żadnego chłopaka. 

 Nie wiem czego żaden nie chodzi, ale wierzę, 

że Pani może nam [go] znaleźć. Ale musi być 

wesoły i atletyczny. I jeszcze [musi być] 

przystojny, mądry, skromny i cierpliwy. A gdyby 

był zmotoryzowany, to lepiej. Jeszcze chcę, 

żeby był inteligentny i pracowity, a może 

jeszcze szanujący.                                                                                                                      

Wiem, że dla Pani, nie będzie trudno go 

znaleźć, nawet we wszystkich naszych 

interesach. 

Dziękujemy bardzo.                                                                                                           

Czekamy na odpowiedź. 

Kasia Milanowski 

 

 

Droga Pani Dyrektor                                                                              

Piszemy ten list w związku z tym, że w naszej 

klasie są same osoby płci żeńskiej i 

potrzebujemy chłopaka (przynajmniej jednego), 

który mógł by dołączyć do naszej klasy.  

By ułatwić Pani to zadanie, oto są cechy, 

którymi możemy odznaczyć takiego chłopca: 

wysoki, przystojny, mądry, interesujący, 

inteligentny, śmieszny, sympatyczny, 

atletyczny, wyrozumiały i spostrzegawczy.  

Jeśli Pani Dyrektor znajdzie takiego chłopaka 

to proszę, niech Pani wyśle go nam na 

przesłuchanie i my rozważymy, który jest 

najlepszy.                                                                                                                    

Czekamy na pozytywne rozpatrzenie naszej 

prośby. 

Luiza Lesniak z pozostałymi 6-ścioma 

kobietami w klasie. 

 

 

 

 

  

                                                   

Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon 


