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                  Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza 

                      w Edmontonie, 12140-103 ST www.pshs.ca 

                                                                                   06 listopad, 2010 

 
 
 
Rozpoczęliśmy rok szkolny 2010/2011. 
  Przystępujemy do pracy z nowymi siłami i pragniemy w dalszym ciągu uczyć się języka, poznawać 
historię, geografię i kulturę polską.  Dysponujemy programem nauczania dla szkół polonijnych, 
podręcznikami i różnymi pomocami, które są potrzebne do realizacji naszych zamierzeń.  Generalnie 
naszym celem jest to aby dzieci polskiego pochodzenia chodziły do polskiej szkoły.  Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że charakter naszej szkoły bardzo się zmienił. 
Współczesny młody człowiek pragnie nie tylko mówić, czytać i pisać po polsku, ale chciałby, aby 
umiejętności władania dodatkowym językiem były docenione i wykorzystane w Kanadzie.    
    Dlatego Kochani Nasi Uczniowie - pokochajcie ten język Waszych Ojców i Dziadków, 
 a nauka przyjdzie łatwiej i będzie prawdziwą radością. 
 
Kierowniczka szkoły - Krystyna Dembowska  
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             Pragniemy wszyscy włączyć się w obchody Święta Niepodległości 
Polski. Uczcimy to wydarzenie krótką wspólną akademią w świetlicy o godzinie 11:00, 
w sobotę 13 listopada.  Następnie uczniowie starszych klas spotkają się z 
przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr. 6 z Edmonton. 
  

 

 

Konkurs Recytatorski 
dla uczniów naszej 
szkoły odbędzie się 20 
listopada br. 
Informacje u nauczycieli 
poszczególnych klas lub 
kierowniczki szkoły. 

 

 

Pierwsza wywiadówka szkolna odbędzie się  
wspólnie z Walnym Sprawozdawczym    
 Zebraniem Rodziców w sobotę 27 listopada br.  
Wszelkie informacje zostaną zamieszczone  
 przez kierowniczkę szkoły i przewodniczącą 
komitetu w listach  wysłanych do rodziców. 
  

 

 
      W związku z pracami budowlanymi wokół budynku szkolnego         
uczulam WSZYSTKICH o zachowanie wzmożonej ostrożności i    
bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
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WRZESIEŃ 
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11 18 
Rozpoczęcie 
Roku Szkolnego  
Msza w Kościele 
Różaoca Św. 

25 
Pierwsze zajęcia 
w klasach 

 

PAŹDZIERNIK 

02 
Zajęcia w klasach 

09 
Zajęcia w klasach 

16 
Zajęcia w klasach 
Jesieo na wesoło 

23 
Zajęcia w klasach 

30 
Zajęcia w klasach 

LISTOPAD 

06 
Zajęcia w klasach 

 

13 
Zajęcia w klasach 
Święto 
Niepodległości -
akademia 

20 
Zajęcia w klasach 
Konkurs 
Recytatorski 

27 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 

 

 

GRUDZIEŃ 

04 
Zajęcia w klasach 

11 
Zajęcia w klasach 

18 
Zajęcia w klasach 
Koncert 
Świąteczny - 
Mikołaj 

25 
Przerwa 
Świąteczna 

 

STYCZEŃ 

01 
Przerwa 
Świąteczna 

08 
Zajęcia w klasach 

15 
Zajęcia w klasach 
Pokaz Talentów 

22 
Zajęcia w klasach 

29 
Zajęcia w 
klasach/ Kulig 

LUTY 

05 
Zajęcia w klasach 

12 
Zajęcia w klasach 
Zabawa szkolna 
dla dorosłych 

19 
Nie ma zajęć –  
długi weekend 
 

26 
Zajęcia w klasach 
Konkurs A. 
Mickiewicza 

 

MARZEC 

05 
Dzieo Skupienia 
w kościele 

12 
Zajęcia w klasach 

19 
Zajęcia w klasach 

26 
Zajęcia w klasach 

 

KWIECIEŃ 

02 
Zajęcia w klasach 
Dzieo Patrona 

09 
Zajęcia w klasach 

16 
Zajęcia w klasach 
Wywiadówka 

23 
Przerwa 
Wielkanocna 

30 
Zajęcia w klasach 
Śniadanie 
Wielkanocne 

MAJ 

07 
Zajęcia w klasach 

14 
Zajęcia w klasach 

21 
Nie ma zajęć 
Długi weekend 

28 
Zajęcia w klasach 
Koncert na Dzieo 
Matki i Ojca 

 

CZERWIEC 

04 
Wycieczka/piknik 

11 
Ostatnie zajęcia 
w klasach 

18 
Zakooczenie 
Roku Szkolnego 
w Kościele 
Różaoca Św. 

25 
 
Wakacje!!! 
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W tym roku Komitet Rodzicielski naszej szkoły organizował obchody Dnia Nauczyciela. Poniżej są 

zdjęcia z uroczystego obiadu w Klubie Syrena i także życzenia od Pani Marii Walickiej, Prezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. 

 

Drodzy Państwo, 
z okazji  Dnia Edukacji Narodowej  
proszę przyjąć serdeczne 
podziękowanie za pracę na rzecz 
oświaty polonijnej w Kanadzie.  Życzę  
Państwu realizacji edukacyjnych 
zamierzeń,  wiele satysfakcji z pracy, 
 gdzie nagrodą  będą radosne uśmiechy  
wspaniałych uczniów, a wytrwałość i  
współpraca niech  gwarantują dalszy 
pomyślny rozwój                  
naszych  polonijnych szkół.                             Nauczyciele i Komitet Rodzicielski Szkoły Henryka  Sienkiewicza                       
                                                                                                                  
Z koleżeńskim  pozdrowieniem, 
Maria Walicka 
prezes ZNPwK 

 

 

 

 

 

 

 

            Nauczyciele trzech szkół polonijnych w Edmontonie obchodzą Dzień Nauczyciela. 
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    Uczniowie klasy V podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z wakacji. 

 

 

 

Rafaela Lesniak  

      

                                                                                                    Hubert Niksin  

Moje Wakacje 

Wakacje spędziłem z rodzicami w Los Angeles, miszkaliśmy w hotelu, stołowaliśmy się w restauracji. 

Zwiedziliśmy Santa Monica, większość czasu byliśmy na plaży, ale też zwiedziliśmy piękne ogrody z 

roślinnością egzotyczną. Byliśmy na stadionie Area tam gdzie Los Angeles Kings grają swoje mecze 

hokejowe. Byłem też z rodzicami w Hollywood – Universal Studios gdzie kręcą różne filmy ze 

sławnymi gwiazdami. Czas wakacji z rodzicami spędziłem bardzo fajnie przy pięknej pogodzie. Po 

powrocie z Los Angeles do Edmonton resztę wakacji spędziłem na campach sportowych gdzie 

graliśmy w piłkę nożną oraz pływaliśmy w basenie jak padał deszcz, a w inny dzień byliśmy w lesie  i 

bawiliśy się w podchody. Moje wakacje spędziłem fajnie i bardzo wesoło. 

Hubert Niksin   
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Na wakacje w tym roku pojechałam w trzy miejsca. Na początku lipca pojechałam na tydzień czasu 

do Fairmont – British Columbia. Chodziłam tam na basen i do parku. Oglądałam z mojego balkonu 

spacerujące niedźwiedzie i sarny. 

[ Przez] Następne kilka tygodni odwiedzałam moich dziadków na działce nad jeziorem. My 

pływaliśmy na ryby i zbieraliśmy grzyby. Pod koniec wakacji, polecieliśmy do Cancun – Mexico. Z 

nami poleciała Alisia z jej rodziną. Codziennie chodziliśmy na basen i spacery na plażę. Opalaliśmy 

się i cieszyliśmy się z ładnej pogody. Moje ulubione wspomnienia z tych wakacji: to skakanie do 

basenu, picie „chici” i pływanie motorami po oceanie. 

Wróciliśmy wszyscy bardzo opaleni. 

Victoria Sech   

Wychowawczyni: Violetta Stryjski 

 

 

 

 

 

Klasa X opisywała jesienne pejzarze i zjawiska. 

Jesienne drzewo jest bardzo romantyczne. Różno – kolorowe liście mienią się i złocą w promieniach 

słońca. Drzewo powoli traci swoją witalność i wtedy liście opadają. Jesienne drzewo jest bardzo 

widowiskowe dlatego, że liście zmieniają kolory na różne odcienie, na przykład czerwone, 

pomarańczowe oraz żółte. Późną jesienią drzewo, które straciło liście nie wygląda już tak pięknie. 

Przygotowuje się powoli do zimowego snu. 

Martyna Stryjski  

 

Jesienne drzewo ma barwne liście. Często jasno czerwone, ciemno czerwone, pomarańczowe i 

brązowe kolory. Kolory(kolorowe) te liście opadną i silne mężne gałęzie będą oznajmiać, że są 

gotowe na zimę. Gotowe walczyć z silnymi mrozami i dużymi ś niegami. Jesienne drzewo dzielnie 

przygotowuje się na zimę nie może doczekać się wiosny, kiedy znów wypuści zielone listki i barwne 

pąki. 

Claudia Holody  

Wychowawczyni: Małgorzata Radziwon 
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W ramach zajęć „Jesień na Wesoło” 

pierwsza klasa przygotowała artystczne 

reprezentacje jesieni.  

  

 

     Gabriella Świerczyński - Jesienny Deszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Melissionos - Jesienne Serce                          

 

 

Wychowawczyni: Bożena Gaciąg                              Natalia Kula - Spadające Jesienne Listki 
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               Z okazji Halloween, klasa V urządziła zabawę z kostiumami i smacznym ciastem. 

 

                  

 

 

 

 

 

Od Redakcji  

Czy lubisz pisać historyjki lub opowiadania albo chcesz wyrazić własną opinię?  

Czy rysujesz albo robisz ciekawe zdjęcia?  

Zostań dziennikarzem szkolnej gazetki! 

Redakcja Długopisu Sienkiewicza zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły oraz całe 

grono pedagogiczne do współpracy.  

 


