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KONKURS RECYTATORSKI PIERWSZEJ 
DAMY - „SŁOWEM-POLSKA” 

 
 W marcu 2021 roku ogłoszony został przez 
Kancelarię Prezydenta Polski konkurs recytatorski 
„Słowem – Polska”. Skierowany jest on do uczniów 
szkół polonijnych. Celem konkursu jest zainteresowanie 
młodych ludzi ze środowisk polonijnych polską 
literaturą, uwrażliwienie ich na piękno polskiej poezji 
oraz kształtowanie i wzmacnianie tożsamości narodowej 
wśród Polaków za granicą. Inicjatorką i opiekunką 
konkursu jest Pierwsza Dama, żona Prezydenta Polski, 
Agata Kornhauser-Duda. 
 Zadaniem uczniów było przygotowanie krótkich 
nagrań, prezentujących poezję polską jednego z czterech 
twórców: Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej lub 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pierwszy etap – 
szkolny - odbył się w naszej szkole w marcu i kwietniu. 
Spośród dziewięciorga uczestników wyłonionych zostało 
pięcioro, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w 
kolejnych etapach. Są to: Hanna Kamzinowa, Milana 
Saveika, Daniel Pogorelov, Agata Pogumirska i Andrzej 
Hotin. 
 Uczestników w konkursie wspierają nauczycielki 
języka polskiego kierowane do naszej szkoły przez 
Orpeg: Marzena Bernacka-Basek i Anita Perlińska. 
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KRESY  
„POLSKA W MOJEJ PAMIĘCI” 

 
 W kwietniu nasi uczniowie wzięli udział w 
konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie 
Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY, 
zatytułowanym „Polska w mojej pamięci”. 
Organizatorzy podkreślają, że celami konkursu 
są: ochrona pamięci o Polakach zamieszkałych na 
dawnych Kresach, wzmacnianie tożsamości 
narodowej młodzieży o polskich korzeniach, 
wzbudzenie zainteresowania śladami polskości w 
miejscu zamieszkania, rozwój umiejętności 
językowych uczniów polskich szkół poza 
granicami kraju. 
 Nasi uczniowie przygotowali prace 
pisemne, prezentacje i nagrania, w których 
ukazywali ślady Polski i polskości na terenach 
Daugavpils, Łatgalii, Łotwy. Często opowiadali 
historie swojej rodziny, własne doświadczenia 
związane w nauką języka polskiego, 
uczęszczaniem do polskiej szkoły, wspominali 
również o swoich planach na przyszłość. 
 Nagrodą w konkursie jest półroczne 
stypendium. Trzymamy kciuki za uczestników z 
naszej szkoły. Są nimi: Jezlizaveta Poznakova, 
Jevgienija Stankiewicz, Ewelina Didewicz, Włada 
Szarko i Bożena Rakicka. Powodzenia! 
 Uczestników w konkursie wspierają 
nauczycielki języka polskiego kierowane do 
naszej szkoły przez Orpeg: Marzena Bernacka-
Basek i Anita Perlińska. 
 

ZAJĘCIA SPORTOWE I JĘZYKOWE 
NA ŚWIEŻYM  POWIETRZU 

 W czwartek, 29 kwietnia, korzystając z 
pięknej pogody, uczniowie klas pierwszych 
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na 

świeżym powietrzu. Spotkanie z kolegami  
i nauczycielami sprawiło im wiele radości. Lekcje 
na podwórku dały nam namiastkę normalnej 
szkoły. 

 Klasa 4a wzięła udział w zajęciach języka 
polskiego, języka łotewskiego oraz sportowych.  
Nietypowe lekcje odbyły sie na stadionie. Dzieci 
wzięły udział w grach    i zawodach sportowych 
oraz zajęciach językowych zatytułowanych 
"Liczebnik też się liczy". 

KONKURS RECYTATORSKI  
"KOLORY WIOSNY" 

  
 W dniach 23-30 kwietnia br. przez Centrum 
Kultury Polskiej został zorganizowany konkurs 
recytatorski "KOLORY WIOSNY". Ze względu 
na pandemię wyścigi recytatorskie odbyły się 
zdalnie. Do konkursu przystąpiły dzieci w trzech 
grupach wiekowych: od 4 do 7 lat, uczniowie klas 
1-2 oraz uczniowie klas 3-4. Razem 36 osób.  
 Nasi uczniowie też aktywnie brali udział w 
konkursie i przygotowali wspaniałe i oryginalne 
nagrania wideo wiosennych wierszy. 
 Profesjonalne jury oceniało - opanowanie 
pamięciowe tekstu, dykcję, interpretację oraz 
ogólny wyraz artystyczny.  
  



Po wysłuchaniu wszystkich nagrań jury 
wyłoniło zwycięzców konkursu, którzy 
otrzymali największą liczbę punktów. Nagrody 
i dyplomy otrzymali: 
w grupie wiekowej "uczniowie klas 1-2" 
 
I miejsce - Melisa Ławrynowicz 
II miejsce - Sofija Nazarowa 
III miejsce - Milana Boiko 
 
w grupie wiekowej "uczniowie klas 3-4" 
I miejsce - Sofia Belska 
II miejsce - Patrycja Alchimowicz 
III miejsce - Karyna Upeniece 
 
Gratulujemy naszym uczennicom! 
 
Informacja stworzona na podstawie materiału 
CKP http://ckp.lv/pl/aktualnosci/5712/zostaly-
podsumowane-wyniki-konkursu-
recytatorskiego-quot-kolory-wiosny-quot 
 

TIEŠSAISTES PASĀKUMS  
“PA ZAĶA PĒDĀM” ETWINNING 

PROJEKTA “SVINĒSIM LIELDIENAS 
KOPĀ!” IETVAROS 

 Sagaidot Lieldienas, 2.c klases skolēni 
iesaistījās eTwinning projektā “Svinēsim 
Lieldienas kopā!”. Lieldienas ir pavasara 
saulgriežu un Kristus augšāmcelšanās svētki. 
Tie ir gaišuma un siltuma svētki.  

Projekta partneri no Lībagu sākumskolas, 
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 
"Jaunība", Preiļu novada bērnu un jauniešu centra 
un Valmieras 2. vidusskolas dalījās ar savām 
idejām par svētku svinēšanu un savu māju 
izrotāšanu, meklēja un apkopoja informāciju par 
Lieldienām, to simboliem un tradīcijām, piedalījās 
radošajās darbnīcās un apguva jaunus IKT rīkus. 
 31. martā projekta dalībnieki rīkoja kopīgo 
tiešsaistes pasākumu “Pa zaķa pēdām”. Nodarbības 
laikā projekta dalībnieki iepazinās ar Lieldienu 
ticējumiem, minēja mīklas, skaitīja tautasdziesmas 
un kopā sacerēja pasaku par Lieldienu zaķa 
piedzīvojumiem. 
 Projekta dalībnieki guva zināšanas un 
iedvesmu Lieldienu svinēšanai savā ģimenē. 
 Ar projekta aktivitātēm un skolēnu radošajiem 
darbiem var iepazīties mūsu projekta Twinspace 
vidē: https://twinspace.etwinning.net/168606/home 
 
Novēlam visiem priecīgas Lieldienas! 
 

Informāciju sagatavoja 
Natālija Karpenko 

 
LIELDIENU LAIKS SĀKUMSKOLĀ 

 
 1.c klasei ļoti patīk svinēt Lieldienas, tāpēc 
mēs sākam savlaicīgi tiem gatavoties. Vispirms 
skolēni uzzināja par Lieldienu tradīcijām, 
ticējumiem, simboliem un ēdieniem. Tad visi saka 
veidot savus plakātus par Lieldienu svinēšanu, 
plānot un domāt, kā sarīkot svētkus ģimenes lokā. 
 Turpinot gatavoties svētkiem, mēs aicinājām 
BJC “Jaunības” skolotāju Marinu Bojarovu, kura 
parādīja mums meistarklasi, kā strādāt ar sāls 
mīklu. Tiešsaistes stundā skolēni veidoja olu 
turētāju no sāls mīklas, tas bija ļoti aizraujoši! Mēs 
pētījām sāls mīklas īpašības, mācījāmies darboties 
ar to, izmantojot dažādus jaunus paņēmienus. 
 Paldies skolotājai Marinai par dalīšanos 
pieredzē. Arī liels paldies vecākiem par sadarbību! 
 
Novēlam visiem priecīgas Lieldienas! 

1.c klase 
 

5.KLASES UZZINĀJA LIELDIENU 
TRADICĪJAS ASV 

  
 5.klašu skolēni piedalījās aizraujošajā 
nodarbībā par Lieldienu tradīcijām ASV, kuru 
vadīja ASV Daugavpils centra vadītāja Diāna 
Celitāne. 
 Kopā 5.a un 5.b klases skolēni uzzināja, kā 
amerikāni krāso un ripina olas, piedalās Lieldienu 
parādēs un Lieldienu olu medībās, meklējot olas, 
kuras paslēpa Lieldienu zaķis. 



 Izglītojamie ir uzzinājuši jaunus ar 
Lieldienām saistītus vārdus angļu valodā, kā arī 
piedalījušies jautrajās aktivitātēs, meklējot 
paslēptos vārdus, skaitot olas un atminot 
iešifrētos vārdus. 
 Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos, 
bet skolotājai un nodarbības vadītajai par jēgpilnu 
un saturiski pielāgotu mācību materiāla 
sagatavošanu un jautri pavadītu laiku. 
 

Informāciju sagatavoja 
A.Beļska 

 
2.B KLASE PAR  

TĪRU UN SAKOPTU LATVIJU! 
 
 Katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmēta 
starptautiskā Zemes diena, kuras ietvaros notiek 
dažāda veida pasākumi. Šogad aktivitātēs 
piedalījās arī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 
ģimnāzijas 2.b klases skolēni, kuri sakopa 
apkārtni, iesēja dažādu puķu un dārzeņu sēkliņas, 
parādīja Zemes skaistumu savos zīmējumos un 
rokdarbos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PASAULES GRĀMATU UN 
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBAS DIENA 

  
 23.aprīlī visā pasaulē atzīmē Grāmatu un 
autortiesību aizsardzības dienu. Šo dienu svinēja 
arī mūsu ģimnāzijas skolēni, individuāli spēlējot 
izglītojošo “Kahoot” viktorīnu. Šajā izaicinājumā 
piedalījās 5., 7., un 9. klase, atbildot uz deviņiem 
jautājumiem angļu valodā. 
 
Uz pjedestāla virtuāli kāpa 
Diāna Apeine (7. b kl.), 
Pāvels Rogožins (9.kl.) un 
Karolīna Krumpļevska (9.kl.). 
  
 Apsveicam uzvarētājus un pateicamies 
visiem dalībniekiem! Pasaules grāmatu un 
autortiesību aizsardzības dienu aktīvi sākām 
svinēt, kad iesaistījāmies eTwinning un 
Erasmus+ projektā “Dzimuši, lai lasītu”. 
  
 Turpināsim lasītprasmes attīstīšanu un 
skolēnu lasīšanas motivācijas sekmēšanu! 
 

Informāciju sagatavoja 
Anna Beļska 

 
 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Redakcijas grupa: Marzena Bernacka-Basek, Anita Perlińska  

Tehniska izstrāde: Jeļena Skopina 

Adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija  

Avīze tiek izdota no 1991.g. Iznāk vienu reizi mēnesī. 


