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Wakacje!!! 

30 

Dzisiaj tj. 26 maja upływa termin zgłoszeń (i uiszczania opłat) na wycieczkę szkolną, która odbędzie 

się 2 czerwca do Reynolds Alberta Muzeum w Wetaskiwin.  

Wyjazd (autobusem) spod budynku szkoły o godzinie 9:00 (Sharp!!!). 

 Powrót godzina 17:00.  
 

Msza Św. dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012 naszej szkoły 

odbędzie się 15 czerwca (piątek) w Kościele Różańca Świętego o godzinie 19:00.  

Zachęcam wszystkich uczniów z rodzicami do wzięcia udziału w tej uroczystej mszy. 

 

Natomiast rozdanie świadectw promocyjnych, zdobytych pucharów, dyplomów i 

nagród odbędzie się 16 czerwca (sobota) w świetlicy naszej szkoły o godzinie 10:00. 

Oprócz tego, nasz szkolny "Teatr Braci Grimm" przygotował wszystkim 

niespodziankę.  

A więc, do zobaczenia! 
 

Przyjmujemy zgłoszenia na kolonie szkolne, które odbędą się w sierpniu 

(8 - 14) na Stanicy Harcerskiej "Kopernik" nad Jeziorem Garner. 

Aplikacje udziału w koloniach otrzymają tylko i wyłącznie zgłoszeni 

uczestnicy. Koszt pobytu na koloniach wynosi 220 dolarów od dziecka. 

 

Dokładne informacje u kierowniczki szkoły lub przewodniczącej komitetu 

rodzicielskiego. 
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W dniu 24 marca 2012 roku odbył się 

Pokaz talentów dzieci naszej szkoły w 

kategoriach: recytacja, śpiew, muzyka 

oraz prace plastyczne. Komisja w 

składzie: Siostra Stanisława SNMP, 

pani Ewa Pryszmont oraz pani 

Jadwiga Milanowski postanowiła 

nagrodzić wszystkie dzieci biorące 

udział w pokazie, który prowadziła 

pani Monika Romanik.  

Oto nazwiska uczniów występujących w poszczególnych kategoriach 

według ustalonych grup wiekowych.  

Recytacja: Grupa I - Martyna Stryjski - 

klasa X 

Grupa II - Konrad Pohorecki i Natalia 

Hatko - klasa I 

Grupa III - Kamila Wolniewicz, Sylwia Wolniewicz,                                                                       

Iza Melissinos, Natalia Kula - klasa II 

Grupa IV - Antoni Stefanicki - klasa VII 

Grupa V - Weronika Pohorecki - przedszkole 

Śpiew: Grupa I - Victoria Luszczak - klasa I 

Muzyka: Grupa I - Gabrysia Świerczyński (pianino) - klasa I, Salomea Furtak 

(pianino) - klasa wstępna, Patryk Drylo (flet indiański) - klasa IV 

Grupa II - Ania Świerczyński (pianino) - klasa V, Olaf Leśniak (skrzypce) - klasa 

VI, Edyta Drylo (pianino) - klasa X, oraz duet 

Klaudia Raźniak (gitara) i Sylwia Pozorek (śpiew) - klasa X 

 

Prace Plastyczne: Grupa I - Noah Puszkar, Diego Mendez, Mirek Dembowski, Victoria Puszkar, Maya Kusiak, 

Alessandra Melissinos, Aurelia Furtak, Alina Kalyta, Zannen Scott, Arek Dembowski, Jacob McKaque, Ariela 

Harbinson - przedszkole 

Grupa II - Chelsea Nika, Sandra Pozorek, Julia Rozniak, Shawn Nika - klasa 0 

Grupa III - Markus Dembowski, Konrad Pohorecki, Natalia Hatko, Monika 

Klimaszewski, Victoria Luszczak - klasa I 

Grupa IV - Kasia Wowczak, Chris Honko - 

klasa V 

Grupa V - Kasia Milanowski - klasa X 

Wspólna praca zbiorowa - uczniowie klasy 

ósmej. 

Zebrała: pani Jadwiga Milanowski 
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Czternasty kwiecień, 2012-ego roku, świetlica 

Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza o 

godzinie 10:40 rano; pięknie i bogato 

zastawione stoły powitały nas i zaprosiły by 

przeżyć ten moment radości zmartwychwstania 

Jezusa, ale tym razem w gronie naszej szkolnej 

rodziny. 

 Nasza wieloletnia tradycja stała się dla nas prawie 

rzeczą codzienną. Jednak, warto przyznać, że 

większość z nas pomyślała o tym, jak dobrze jest 

mieć taką wspólną chwilę, w której możemy 

podzielić się nie tylko świątecznym jadłem ale także 

szczyptą życzliwości i koleżeńskiej refleksji.  

 

Naszym duchowym przewodnikiem w ten dzień był ksiądz 

Andrzej Sowa, kapelan naszej szkoły, który uczcił nas 

swoją obecnością i wielkanocnym błgosławieństwem. 

Stroną doczesną naszego spotkania zajęli się członkowie 

naszego Komitetu Rodzicielskiego, bez których pracy w 

organizacji i przygotowaniu śniadania, nie moglibyśmy 

spędzić tego lunchu delektując się tak wspaniałymi 

przysmakami. Serdeczne dzięki należą się także rodzicom 

naszych uczniów, którzy przynieśli tak wspaniałe smakołyki aby uświetnić nam ten dzień. 

W sumie było to śnadanie trochę krótkie ale bardzo przyjemne; czas refleksji, radości i przybliżenia 

rodzinnego. Wspaniała tradycja! 
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           Akademia trzeciomajowa 

odbyła się w Domu Polskim w 

niedzielę 6 maja o godzinie 15:00.  Na 

prośbę organizatorów z Kongresu 

Polsko Kanadyjskiego  Okręg Alberta, 

nasza szkoła przygotowała program 

słowno- muzyczny nawiązujący do 

czasów uchwalenia Konstytucji  3 

Maja, Matki Boskiej – Królowej Polski 

oraz Święta Matki.   

Występ najmłodszych dzieciaków z 

przedszkola, uczniów wszystkich klas 

oraz matek przekazał zgromadzonej 

Polonii atmosferę nauki, pracy i zabawy w naszej szkole. 

Z biało czerwonymi chorągiewkami i kolorowymi 

kwiatami, wszyscy odświętnie ubrani, zaskoczyli 

publiczność piękną polszczyzną i świetnym 

przygotowaniem się do występów.  Radość biła ze 

sceny, a wzruszeni ludzie mieli łzy w oczach. 

Jako kierowniczka szkoły otrzymałam bardzo dużo 

pochwał i gratulacji, które przekazuję wszystkim 

występującym; zarówno tym czterolatkom, 

dorastającej młodzieży i dorosłym.  Dziękuję, że 

poświęciliście swój wolny czas, aby godnie 

reprezentować naszą szkołę.                                                          

 

W jedności siła.  Razem możemy zdziałać wiele. 

Cieszę się, że mogę pracować w tej właśnie 

szkole. 

Krystyna Dembowska - kierowniczka  
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                      Wypowiedzi uczniów klasy piątej na temat praw dzieci teraz i w czasach historycznych.                

Życie dzieci w dawnych czasach było inne niż dzisiaj. Przed królem Kazimierzem Wielkim dzieci nie 

miały żadnych praw. Ojciec mógł dziecko sprzedać i bić. Kazimierz Wielki był obrońcą dzieci i prawa 

te zmienił. Dzieci od najmłodszych lat musiały pracować i pomagać rodzicom, oczywiście [one] miały 

zabawki i mogły grać różne gry. W dzisiejszych czasach życie dzieci jest inne; rodzice nie mogą 

dziecka uderzyć, bo dziecko ma prawo zadzwonić na rodziców. Rodzice wyprzedzają się w 

kupowaniu najmodniejszych ubrań i najnowszych zabawek, najlepiej elektronicznych. O pomocy w 

domu nie chcą słyszeć. 

Krzyś Honko 

 

Kazimierz Wielki był obrońcą dzieci. W czasie jego panowania dzieci pracowały długo i ciężko 

odmiennie niż w naszych czasach. Teraz dzieci bawią się więcej niż pracują. Te gry, którymi dzieci 

teraz interesują się, są elektroniczne. W czasie Kazimierza Wielkiego nie było elektronicznych 

zabawek. Jak dziecko w naszych czasach chce zabawkę to przeważnie rodziców jest stać mu ją 

kupić. Dzieci w epoce piastowskiej musiały sobie zrobić zabawkę z drewna, lub z gałganków,bo 

przeważnie rodziców nie było stać, żeby kupić zabawki. Mamy szczęście, że nasze życie nie jest 

takie ciężkie jak dzieci w tamtych czsach. 

Ania Świerczyński 

 Wychowawczyni: Violetta Stryjski 

 

 

 

 

           Uczniowie klasy pierwszej napisali życzenia dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca.  

 

Kochana Mamo lubię spędzać z Tobą wolny czas. 
Jesteś kochana, miła, uśmiechnięta.Twój uśmiech raduje moje serce. 
Tato kocham Cię za to, że ciężko pracujesz i kupujesz mi zabawki. 
Wasz Konrad      
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Kochana Mamo kocham Cię za to, że bawisz się ze mną klockami. Za to, że robisz dobre jedzenie. 
Tato lubię przygotowywać z Tobą niespodzianki dla Mamy. 
Kocham Was, Monika.  

       

Moja Mama jest bardzo dobra, pomaga mi sprzątać. 
Kocham mojego Tatę za to, że dużo mówi. 
Kocham Was za to, że Wy kochacie mnie. 
Wasz Markus. 

 

 Maja Mama jest najpiękniejsza na całym świecie. Kocham Ją za to, że pomaga mi w zadaniach, 
których ja nie potrafię zrobić. 
Kocham Tatę za wspólne wycieczki do Galaxyland. 
Wszystkiego najlepszego życzy Natalia. 

   

Moja Mamo i Tato kocham was za to, że kupujecie mi zabawki. 
Pomagacie robić zadanie domowe. 
Kocham was mocno jak tylko mogę. 
Wasz Gabriel    

 

Wychowawczyni: Ewa Drylo 

 

 

 

 

 

Rodzina jest dla nas bardzo ważna. Wychowuje nas i daje nam miłość, opiekę, radość i poczucie 

bezpieczeństwa. Mama i tata to filary rodziny. 

Dziś z okazji Dnia Matki i Ojca chcielibyśmy przekazać nasze wyrazy podziękowania za  trud 

naszego wychowania. Każdy dzień niechaj będzie dla Was świętem! My was bardzo kochamy, choć 

często zapominamy Wam to powiedzieć. 

W klasie napisaliśmy wiersze. Oto one: 
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Mama moja jest tak jak Anioł, 

Zawsze radosna i uśmiechnięta. 

Jesteś matką, która zawsze                        

może mi pomóc w moich słabościach. 

Jesteś matką, która zawsze posłucha                  

i za to Cię bardzo cenię. 

Zawsze wytłumaczysz mi co ja robię źle,  

nawet jak nie jestem najmilsza. 

Dziękuję Ci za życie i za wszystko czego 

mnie nauczyłaś. 

Jessica Honko 

 

 

Mamo kochana, moja mamo, 

gorące Ci składam życzenia 

boś Ty kochana i piękna, 

pachnący bukiet Tobie wręczam 

bo radosna i piękna z Ciebie mama. 

Wiersz ten Tobie napisałem 

bo radość i dobroć w Tobie czuję. 

I za wszstko kochana moja mamo 

Tobie dzisiaj dziękuję. 

Wojtek Hewak 

Mamo, Ty jesteś jak słońce,                                    

które nigdy nie ma końca... 

Zawsze jesteś miła.                                         

Zawsze tak kochająca... 

Ładna jak Anioł,                                                                  

A ja nie zawsze taka dobra... 

Zawsze Cię jednak kocham                                                     

i zawsze cenię. 

Mamo, kochana ma droga,                                    

Pachnąca jak bukiet róż 

Zawsze się do mnie uśmiechasz                                         

Na zawsze jesteś MOJA. 

Julia Drylo 

 

 

Mamo, Kochana moja mamo. 

Nie mam żadnych dziś kwiatów dla 

Ciebie, 

tylko moje serce. 

Zawsze. 

Dziś dziękuję Ci za wszystko. 

Zapewniam o swojej miłości... 

Ela Cichowski 

 

 

Wychowawczyni: Anna Smolinski 


