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Біанка КОГУТ - Голова ОУК Торонто (випуск 1977 р.)
Про Рідну школу в мене залишилося багато теплих
спогадів. Ніколи не забуду пані Цвик і пані Пуксу
- прекрасних учителів. Часто згадую літо, коли
місяць відпочивала в таборі “Сокіл”, де школа організувала курси українознавства. Донині спілкуюся з
багатьма однокласниками.”

“

РАЗОМ СЕРПЕНЬ 2014

Ювілейний 80-й випуск 2014р.

Рідна школа філії УНО Торонто-Захід – найстаріша в Канаді. 2014 рік став
для нас незвичайним і урочистим, адже
31 травня школа проводжала у доросле самостійне життя свій ювілейний
випуск - 80-ий! Погодьтесь, і цими роками, і всим зробленим за довгий пройдений шлях можна лише пишатися.
Такого поважного віку Рідна школа
досягла у розквіті завдяки натхненній
і самовідданій праці і підтримці багатьох людей: насамперед, свого постійного спонсора – Управи та Членства
філії УНО Торонто-Захід, її довголітніх
мудрих директорів і сумлінних учителів, старанних учнів і їхніх небайдужих
батьків та родичів.

Наші “меньшачки”

Рідній школі - школі людяності і
доброти - 80... Її випускники стають
лікарями і вчителями, юристами і науковцями, провідниками молодіжних
організацій і гідними представниками
українства в уряді та, зрештою, всі як
батьки неодмінно приводять своїх дітей до Рідної школи УНО. Отже, школа
- рідна, наша - з честю виконує високу
освітянську місію: долучає молодь до
джерел української культури і духовності, збагачує скарбами рідної мови
та національними цінностями, прищеплює інтерес до історичної пам’яті

українського народу, любов та гордість
за велич нашої України.
Як не згадати про участь учителів та
учнів Рідної школи в численних акціях
на підтримку Майдану, пікетуваннях
біля Російського консульства, у спільних молитвах за мир і спокій в Україні?!
Традиційною вже стала участь учнів
Рідної школи на Святі Книжки, на Вшануванні пам’яті Ольги Басараб, на щорічних парадах вулицею Блур. Багатолітній директор школи пані І.Кравець
допомогає учням у підготовці культурних програм, одна з яких «Пішла, бо
знала: повернеться» для Свята героїнь.
Ядро дієвої організації Молодіжне
Українське Національне Об’єднання
(МУНО), яка відновила свою історію
та плідно працює завдяки старанням
пана Т. Підзамецького, складають учні
нашої школ.
Вчительський колектив, очолюваний нинішніми директорами п. Т. Пелехом і п. М. Лучківим, і рідне слово
впевнено ведуть своїх учнів шляхом,
прокладеним усіма попередніми поколіннями.
Так будь же завжди благословенна, Рідна Школо! Нехай від споминів
про тебе вдячністю сповнюються серця, світлішають обличчя і зникають
зморшки.

Рената РОМАН - перший заступник президента
Комітету українців Канади; президент Канадського
фонду “Діти Чорнобиля” (випуск 1977 р.)
Cуботній школі УНО Торонто-Захід завдячую не
тільки хорошими знаннями, які дуже знадобились
мені в дорослому житті, а й тим, що виховувала
в нас глибоке почуття приналежності до української
нації. Сьогодні я впевнена - саме навчання в Рідній
школі сприяло тому, що зараз я переймаюся всим,
що відбувається в Україні і рада хоч чимось допомогти українському народу.
Моя щира подяка Рідній школі за плідну працю
протягом 80 років. Щасти Боже!”

“

Ірина ВОЛИНЕЦЬ - Counselor of Centennial College
(випуск 1977 р.)
Я вдячна своїм батькам, які семирічною дівчинкою
записали мене до Української школи при філії УНО
Торонто-Захід, де я змогла поглибити знання української мови, історії та традицій українського народу.
Саме там заприятелювала з багатьма однокласниками і досі маю з ними приємні зв’язки.
Мої донька і син також закінчили українську школу
і зараз, навчаючись в університетах, тісно співпрацюють з українською молоддю.
Бажаю Рідній школі успіхів у збереженні української мови, культури та національної єдності!”

“

Юрій СЕРГІЙЧУК - бібліотекар (випуск 1976р.)
Дуже вдячний Рідній школі, що вона, як і батьки,
виховувала мене в українському дусі - звідси і моє
бажання брати участь у житті української громади,
й інтерес до всього українського. Коли буваю в Україні, радію не тільки від спілкування рідною мовою та
від можливості побачити цікаві місця, про які вперше
дізнався ще в школі, а й сповна насолоджуюсь відчуттям, що все тут близьке мені по духу.”

“
Педагогічний колектив Рідної школи

