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Rok 2014-15 w Szkole Polskiej… kilka refleksji 
 

Zakończył się rok w naszej Szkole Języka 
Polskiego.  Mamy za sobą 30 sobót 
(wyznaczonych przez kalendarz School 
Boardu), kiedy to – podczas 
dwugodzinnych lekcji – staraliśmy się 
pogłębiać znajomość języka polskiego, 
kultury polskiej, a przy okazji 
przeżywanych świąt i obchodzonych 
rocznic – jeszcze bardziej uświadamiać 
sobie, jak droga nam jest polska 
obrzędowość i obyczajowość. I te 
wartości są głównym celem nauczania, a 
czasu mamy niewiele – to przecież tylko 
60 godzin w ciągu roku…  
Podczas zebrań Grona Nauczycielskiego próbowałyśmy oceniać, w jakim stopniu się to udaje, na ile 
podręczniki i inne materiały pomocnicze spełniają swoją rolę, jaka jest ich przyswajalność, co byłoby 
dobrze zmienić… Szczególnie ostatnie zebranie, już po zakończeniu roku, jest do tego bardzo dobrą 
okazją. Stałym wyzwaniem pozostaje zróżnicowany poziom znajomości języka w tej samej  klasie, w 
związku z czym trzeba odpowiadać na potrzeby zarówno tych mniej, jak i bardziej zaawansowanych w 
nauce uczniów. Ale największą pomocą w skutecznej pracy edukacyjnej jest sytuacja, gdy członkowie 

rodziny – rodzice, dziadkowie – starają się rozmawiać z dziećmi po polsku na co dzień.  

Ważną rolę we wspieraniu procesu nauczania odgrywają spotkania i wydarzenia towarzyszące tej 

pracy. I tak – obchody Święta Niepodległości, Jasełka, zabawy karnawałowe, rekolekcje wielkopostne, 
uroczystość 3 Maja, a wreszcie sama ceremonia zakończenia roku, która w swym przebiegu jest 
specyficznie polska (w szkołach kanadyjskich nie celebruje się tak uroczyście tego momentu) – pomagają 
lepiej się poznać i umacniać wzajemne więzi. (O niektórych pisano w dwóch poprzednich Małych 
Biuletynach szkolnych).  
Na osobną wzmiankę zasługują dwa coroczne wydarzenia – konkurs wypracowań (w którym także nasi 
uczniowie zdobyli punktowane miejsca – o czym w innym miejscu) oraz konkurs recytatorski i 

rysunkowy – ten pierwszy w tym roku przebiegał pod hasłem „Śpieszmy się kochać ludzi”, zaczerpniętym 
z twórczości ks. Jana Twardowskiego (z poezją tego autora zmierzyli się podczas recytacji uczniowie 
starszych klas), a drugi, rysunkowy – dla młodszych dzieci – miał temat podwójny: Moje największe 

marzenie lub Moja lubiona postać z bajki (galerię prac mogliśmy 
obejrzeć podczas konkursu recytatorskiego). Obydwa konkursy są 
bardzo ważne, dlatego troską nas wszystkich powinno być 
zachęcanie jak największej liczby dzieci do aktywności w tych 
dziedzinach.  
Innym wydarzeniem, które miało swoją niezaprzeczalną rangę, było 

spotkanie uczniów starszych klas (V-VIII) z p. Irkiem 

Kuśmierczykiem, radnym lokalnych władz. Dzieci okazały się 
niezwykle aktywne w dyskusji – poruszano sprawy związane z 
funkcjonowaniem i pracą rządu, ze strukturą ordynacji wyborczej; 
młodych potencjalnych wyborców interesowało, jak władze starają 
się rozwiązywać problemy obywateli, mieli również wiele propozycji 
gotowych rozwiązań małych i większych problemów lokalnych. 
Bardzo ważne było również przekonujące świadectwo pana Irka, jak 
bardzo przydała mu się i przydaje w życiu znajomość języka 
polskiego, jak to poszerza możliwości pracy, oddziaływania (nie 
mówiąc już o tym, że bardzo ułatwiło mu to podjęcie studiów w 
Polsce).  
Większości naszych uroczystych spotkań towarzyszy Msza św. , 
która w naszej kulturze tak mocno związanej z katolicyzmem, 
stanowi warunek konieczny świętowania, także  i dlatego, że jako 
szkoła działamy pod patronatem Parafii pw. Świętej Trójcy.  Jednak 
mimo tej tak ważnej, religijnej płaszczyzny, Szkoła Języka Polskiego stara się być otwarta na 

wszystkich, którzy chcą zapewnić swym dzieciom kontakt z językiem polskim.   

 

Komitet Rodzicielski, działający w minionym roku w trochę zmienionym i poszerzonym składzie (udało 
nam  się powołać przedstawicieli rodziców poszczególnych klas), miał kilka zebrań w ciągu roku. 
Poruszaliśmy na nich różne sprawy organizacyjne i bieżące; poszczególni jego członkowie byli 
odpowiedzialni za konkretne sprawy, a chyba największym przedsięwzięciem było przygotowanie i 
poprowadzenie zabawy karnawałowej dla dorosłych. W tych zebraniach (a także wydarzeniach) 
uczestniczył ks. Zbigniew Sawicki, opiekun szkoły, naświetlając z jeszcze innej perspektywy sprawy, co 
wielokrotnie okazywało się bardzo pomocne.   
Cieszymy się również z tego, że udało nam się zorganizować wspólny wyjazd do parku rozrywki w 

Cedar Point (choć nie miał on charakteru formalnie wycieczki szkolnej). Mamy nadzieję, że i w kolejnych 
latach uda się nam kontynuować podobne, choć może nie na taką skalę, wspólne imprezy (wiele 
pomysłów już się zrodziło), które w założeniu mają pełnić rolę integracyjną (nie mogą  one oczywiście 
zabierać czasu przeznaczonego na naukę w soboty – poszukamy innych terminów ☺).  
 
Rok zatem minął szybko. Za niedługo skończy się również rok w szkołach kanadyjskich i przyjdą wakacje.  
Z pewnością niektóre rodziny, niektóre dzieci wyjadą w tym czasie do Polski. I to będzie najlepszy 
sprawdzian i zachęta do uczenia się ojczystego języka. Wszystkim życzymy dobrych wakacji i 
odpoczynku.  

humor zeszytów ☺☺☺☺ 
 

- Bogurodzica była napisana 
w języku polskim po łacinie; 

- Kopernik ruszył Ziemię      
i dlatego zobaczył, że jest 
okrągła; 

- Wzrosła rola kobiet           
i obecnie wszystkie gałęzie 
są dla nich dostępne; 

- Rej stwierdził, że nie jest 
gęsią tylko Polakiem i zaczął 
pisać; 

- Moja ciocia mieszka na 
perypetiach Warszawy; 

- Osobiście uważam, że 
„Wesele” napisał Wyspiański  

c.d.n. 



Uroczystość zakończenia roku 
 

Odbyła się ona w dniu 30 maja. Pierwszym wydarzeniem była dziękczynna Msza św. w naszym kościele, 

podczas której ks. proboszcz Zbigniew Sawicki (opiekun szkoły) zachęcał do nieustawania w wysiłku 

pogłębiania znajomości języka polskiego, a młodzi, jak zwykle, brali czynny udział w liturgii. 

Po Mszy św. przed kościołem wspólna fotografia, a następnie dalszy ciąg uroczystości w sali parafialnej.  

Moment rozdania świadectw poprzedziły dwie części – pierwsza bardziej oficjalna, gdy po wniesieniu 

flag państwowych i odśpiewaniu hymnów, ks. Zbigniew Sawicki wręczył dyplomy tym uczniom, którzy 

odznaczyli się szczególnymi osiągnięciami, a także uczniom klasy XII, kończącym już swoją edukację w 

Szkole Polskiej. Podsumowania pracy minionego roku dokonały: s. Anna Fidor (odpowiedzialna za szkołę 

podstawową) i s. Pawła Ryniec (odpowiedzialna za tzw. kursy kredytowe). Warto tu przypomnieć, że 

szkoła podstawowa w tym roku liczyła 115 zarejestrowanych uczniów (w klasach 0-VIII i tzw. polsko-

angielskiej), a szkoła średnia (kursy kredytowe) – 34 (klasy X-XII).  
 

Dyplomy za osiągniecia i dyplomy uznania 
 

Bardzo cieszy, że i w tym roku nasi uczniowie osiągnęli liczące się sukcesy (każdy w wyznaczonej grupie 

wiekowej). I tak  –  

David Makarczyk, uczeń VI klasy, uzyskał pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie na najpiękniejsze 

wypracowanie w języku polskim (organizowanym przez ZNPwK); ponadto w Konkursie Recytatorskim 

im. Marii i Czesława Sadowskich (organizowanym przez Fundację W. Reymonta), David zajął pierwsze 

miejsce (nota bene przewodniczącą jury była Emilia Krakowska, odtwórczyni roli Jagny w ekranizacji 

„Chłopów” W. Reymonta); David również zajął drugie miejsce w konkursie pięknego czytania w Toronto.   

Wanda Witkowska, uczennica VIII klasy,  

i Vanessa Udroń, uczennica IV klasy, zdobyły 

(każda) drugą nagrodę także w konkursie na 

najpiękniejsze wypracowanie w języku 

polskim. 

Julia Zalewska, uczennica XII klasy, zajęła 

pierwsze miejsce w konkursie na 

najpiękniejsze wypracowanie w języku 

polskim, podobnie Michał Zalewski, jej brat, 

uczeń XI klasy, zajął także pierwsze miejsce w 

tym samym konkursie. 

Julia Zalewska i Klaudia Błonka zostały 

uhonorowane ponadto tytułem ucznia roku (a właściwie szkoły, gdyż w typowaniu kandydatur brano 

pod uwagę wszystkie lata nauki); Julia – szkoły średniej, a Klaudia – szkoły podstawowej.  

 

Serdecznie gratulujemy LAUREATOM i cieszymy się z ich sukcesów, za którymi stoi wielki osobisty 

wysiłek i systematyczna codzienna praca.  

 
 

 

 

 

Klasę XII, i tym samym Szkołę 

Języka Polskiego, zakończyło 19 

uczniów; fotografia obok 

pokazuje moment tuż po 

wręczeniu dyplomów. Młodzieży 

towarzyszy ich nauczycielka s. 

Pawła Ryniec  

i ks. Zbigniew Sawicki. 

 

 

 

 
 

Druga części uroczystości zakończenia roku czyli czekamy na wakacje 

 – inscenizacja w wykonaniu dzieci  
 

Po części oficjalnej nasze młodsze dzieci 

zaprezentowały swoje umiejętności;  

w pięknie zinterpretowanych, 

żartobliwych tekstach ujęły swoje szkolne 

perypetie,  

a prezentacja komputerowa przypomniała 

nam niektóre momenty z minionego roku 

szkolnego. Specjalny pociąg, z 

konduktorem  

i maszynistą w jednej osobie powiózł nas 

przez lasy, łąki i jeziora na wymarzone wakacje. Jechaliśmy z chóralnym śpiewem, który stał się 

przebojem ostatnich kilku miesięcy w szkole:  

 Jesteśmy Polką i Polakiem,  

dziewczynką fajną i chłopakiem,  

kochamy Polskę z całych sił,  

chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty… 

 

Potem było rozdanie świadectw – najpierw tych  

z nagrodami, uściski i pożegnania…   

Do zobaczenia we wrześniu!        (saf) 
 

 

 

 

 


