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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

 „Oj, za dzieñ matura. Za godzinê. Ju¿ 
nied³ugo, coraz bli¿ej. Ju¿ za chwilê.”
  Czas maturalnych zmagañ nadszed³  
równie¿ dla uczniów czwartej klasy 
liceum szko³y polskiej przy parafii œw.
Kazimierza w Vancouver. W s³onecz-
n¹ sobotê grupa m³odych ludzi rzuci³a 
wyzwanie serii pytañ z zakresu pol-
skiej literatury, gramatyki i historii. 
Coroczny egzamin maturalny, do któ-
rego przystêpuje kolejne ju¿ pokolenie 
uczniów tej placówki, jest uwieñcze-
niem ich d³ugoletniej nauki w sobot-
niej szkole.

  Wielu z nich rozpoczê³o przygodê 
z jêzykiem polskim jako dzieci, a koñ-
czy bêd¹c na progu doros³oœci. Czas 
spêdzony w polskiej szkole pozwoli³ 
naszym uczniom nie tylko rozwin¹æ 
swoje umiejêtnoœci jêzykowe, ale da³ 
im okazjê do poznania historycznego i 
kulturowego dziedzictwa kraju, z któ-
rego wywodz¹ siê ich korzenie.
  Oprócz zg³êbiania zagadnieñ histo-
ryczno-literackich nie brakowa³o tak¿e 
okazji do wspólnego spêdzania czasu, 
rozwijania recytatorskich talentów, za-
wierania nowych przyjaŸni. Oto jak 

naukê w polskiej szkole wspomina
tegoroczna maturzystka, Kasia Przy-
stupa:
 „Cztery lata nauki w naszym polskim 
liceum szybko przelecia³y. Czu³am siê 
w nim bardzo dobrze. Nauczycielki
traktowaly nas jak doros³ych studen-
tów, prowadziliœmy dyskusje na te-
mat wspó³czesnej Polski oraz mieliœ-
my kontakt z dawnymi kole¿ankami 
i kolegami z polskiej szko³y podsta-
wowej. Rozszerzaliœmy nasz¹ wiedzê 
o jêzyku, literaturze i historii Polski. 
Rozmawialiœmy o naszej religii i tra-

dycjach. Bêdzie mi bardzo brakowaæ 
tych sobotnich spotkañ. Gor¹co nama-
wiam wszystkich absolwentów szko-
³y podstawowej do kontynuacji nauki
w naszym polskim liceum. Warto siê 
uczyæ o Polsce po polsku.”
  Serdecznie zapraszamy do naszego 
liceum m³odzie¿, która chce siê uczyæ 
jêzyka polskiego, odkrywaæ piêkno 
polskiej tradycji oraz poznawaæ zawi-
³e losy naszej Ojczyzny na przestrzeni 
dziejów.
  Coroczny nabór  do szko³y œredniej 
odbywa siê na pocz¹tku wrzeœnia. 

Zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu 
w siedzibie Polskiego Towarzystwa 
„Zgoda”. Zainteresowanych zapra-
szamy na stronê internetow¹ parafii 
œw. Kazmierza:

http://www.stcasimirs.bc.ca/

Jolanta Urbanik
fot. Tomasz Przystupa

  Na zdjêciu maturzyœci, ksi¹dz pro-
boszcz S³awomir Ob³¹k i nauczyciel-
ka sobotniej szko³y polskiej, autorka
tekstu, pani Jolanta Urbanik.

Matura w sobotniej szkole polskiej


