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 DZIEŃ WIEDZY W POLSKIM GIMNAZJUM!  

 Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 1 września 2022 
roku. 
 W tym roku szkoła zarejestrowała rekordową 
liczbę pierwszoklasistów - 60 uczniów. 
Już czwarty rok z rzędu trzy pierwsze klasy rozpoczną 
rok szkolny. 
 Drugi rekord to liczba uczniów w szkole – 464 
uczniów. Jest to najwyższa liczba od początku istnienia 
szkoły. Osiem lat temu w gimnazjum uczyło się prawie 
300 uczniów.  

 Razem - siła! Dziękujemy za wybranie polskiego 
gimnazjum! 
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„BON PIERWSZAKA 2022” 

 Uroczyste wręczenie wyprawek szkolnych 
“Bon Pierwszaka” w Państwowym Gimnazjum 
Polskim im.J.Piłsudskiego w Daugavpils przez 
Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i 
Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów RP Pana Jana Badowskiego i Prezesa 
Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie“ Pana 
Mikołaja Falkowskiego odbyło się 4 września 2022 
roku na uroczystym apelu.  

 Dużo radości uczniom sprawiają kolorowe, 
jakościowe przybory szkolne wyprodukowane w 
Polsce, które mają również napisy po polsku i będą 
służyć nauce w szkole polskiej.  

 „Projekt finansowany ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu 
Polonia i Polacy za Granicą 2022”  
 

CZYM DLA MNIE JEST TOLERANCJA?  
CZY JA JESTEM TOLERANCYJNY? 

 

 Uczniowie klasy 6a na lekcji języka polskiego 
omawiali fragmnety utworów o tematyce tolerancji 
wobec niepełnesprawnych , dzieci z innych krajów 
oraz osób starszych.Spróbowali odpowiedzieć sobie 

na pytanie: Czym jest tolerancja i czy jesteśmy 
tolerancyjni? 

Oto kilka wypowiedzi: 
 
ARMAND  
Tolerancja jest bardzo ważna w obecnych czasach. 
Obecnie świat jest bardziej dostępny i na codzien 
spotykamy ludzi z różnych kultur, mamy 
doczynienia z różnymi językami. Człowiek musi 
nauczyć się umiejętności akceptowania inności ludzi. 
W obecnych czasach tolerancja jest bardziej 
potrzebna światu a jest jej coraz mniej. Ja jestem 
tolerancyjny bo umiem zaakceptować innych , 
różniących się ode mnie ludzi.  
 
ANDRZEJ 
Tolerancja to dla mnie kiedy szanujemy tych, którzy 
do nas nie są podobni np. mają inny kolor skóry lub 
są inwalidami. Ludzie nietolerancyjni nie szanują 
tych , którzy różnią się od nich. Ludzie tacy śmieją 
się z innych. Ja myślę, że jestem tolerancyjny, 
ponieważ nie obchodzi mnie jak osoba wygląda bo w 
człowieku najważniejsza jest dusza. Zrozumiałem, 
że tolerancja to wielki szacunek. 
 
DARIA 
Tolerancyjny – to na przykład gdy do klasy 
przychodzi nowy uczeń, pochodzący z Anglii, nie 
zna języka łotewskiego ani polskiego a ty mu 
pomagasz i nie śmiejesz się z niego. Jeżeli się 
wyśmiewasz to nie jesteś tolerancyjny. 
 
ELINA 
Tolerancja to jest kiedy człowiek akceptuje drugiego 
człowieka, nie zwracając uwagi na to że jest inny. 
Jeżeli do klasy przyszła nowa uczennica i wszyscy 
się z niej śmieją to oznacza , że uczniowie w tej 
klasie nie są tolerancyjni. 
 



MAKSIM 
Tolerancja jest wtedy gdy człowiek ma złamaną 
rękę i nikt się z tego nie śmieje. Ja jestem 
tolerancyjny - do naszej klasy przyszedł nowy 
uczeń Aleksander i ja jestem jego kolegą. Nie 
śmieję się kiedy człowiek upadnie a pomagam 
mu sie podnieść. 
 
ARTIOM 
Tolerancja to nieocenianie drugiej osoby. 
Chciałbym żeby na ziemi było więcej tolerancji. 
Żeby nikt nie śmiach się z osób 
niepełnosprawnych.Czy wy jesteście 
tolerancyjni? 

 
M JAK MANIFEST (PROGRAM, CELE I 

DĄŻENIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY)  
 
 Uczniowie klasy 12 na lekcjach języka 
polskiego i literatury zainspirowali się 
twórczością Adama Asnyka poety i pozytywisty, 
twórcy manifestu młodego pokolenia „Do 
młodych”. Stworzyli własny manifest 
współczesnej młodzieży. Przedstawili swoje 
cele, dążenia i program.  

„MÓJ Manifest” 
Ty i twoje życie należy do Ciebie! 
Możesz DOKONAĆ WSZYSTKIEGO!!! 
Musisz sie tylko postarać!  
Wyznaczyć swoje cele ABY NIKT INNY NIE 
ZROBIŁ TEGO ZA Ciebie!!! 
Nie ma sytuacji bez wyjścia!Nie bój się zmian! 
Pamiętaj ,że siła to PRAWDA , więc nie kieruj 
się w życiu kłamstwem!!! 
 
„Manifest młodzieży” 
Jesteśmy inni- wiemy to, 
I czasem z nami trudno 
Lecz przemian czas nastąpił, 
I żyć nam przyjdzie jutro. 
 
Choć lat nie mamy dużo, 
To już odpowiedzialni, 
Tworzymy swoją przyszłość, 
W przyjaźni , tolerancji. 

 
Do edukacji rwie nas, 
Choć wedle waszych zasad, 
Pieniądze i władza  
TO jest cel naszych starań. 
 
Chcemy żyć w zgodzie, szczęściu, 
Mając dom i rodzinę, 
I mimo kłótni, sporów, 
Rozmowę zakończymy. 
 
Nie będzie wojen, nieszcześć, 
Nie będzie hipokryzji 
Będzięmy wsparciem razem 
Tworząc nowe tradycje. 
 
To Pokolenie „Z” 
Nie burzcie naszych ambicji, 
Budujmy razem przyszłość  
Nie tworząc opozycji!!! 
 

8.KLAŠU DEBATES: VAI MŪSDIENU 
CILVĒKS VAR IZTIKT BEZ TELEFONA?" 

 Š. g. 27. septembrī sadarbībā ar poļu valodas 
skolotāju Anitu Perlinsku un latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Ilonu Kablanovu 8. a un 8. b 
klases skolēni piedalījās debatēs par tēmu “Vai 
mūsdienu cilvēks var iztikt bez telefona?”. 
 Debates ir darba metode, kura skolēniem palīdz 
apgūt māku izteikties un uzklausīt, izkopt runātprasmi 
un izzināt jaunu informāciju, kā arī veicināt savu 
izaugsmi valodas lietošanā. 
 Katras klases divas komandas ar argumentiem 
un faktiem mēģināja pierādīt, vai mūsdienu cilvēks 
var/ nevar iztikt bez telefona. 



 Komandām argumentēt savas domas 
vajadzēja latviešu un poļu valodā. Katra komanda 
pārstāvēja savu viedokli – viena par, otra – pret un 
minēja nopietnus argumentus sava viedokļa 
apstiprināšanai. 

 Pārējie skolēni uzmanīgi klausījās un izteica 
savu viedokli, kā arī vērtēja katras komandas 
sniegtos argumentus. Debatēs uzvarēja abas 
komandas, jo katra komanda spēja labi un 
pārliecinoši argumentēt savu viedokli, iesaistīties 
diskusijā ar pretinieku komandu, izteikt savu 
viedokli, minot konkrētus piemērus. 

 Katrs skolēns ieguva pozitīvas emocijas un 
prieku par paveikto, prasmi strādāt komandā un 
atbalstīt cits citu. 

Paldies 8.a un 8. b klases skolēniem! 
 

DZIEŃ CHŁOPAKA 2022 

 Zgodnie z tradycją 30 września dziewczyny 
szykują coś ciekawego dla chłopców. Ten rok nie 
był wyjątkiem: konkursy, questy, słodkie 
poczęstunki i inne ciekawe aktywności miały 
miejsce w klasach.  

Chłopcy są bardzo wdzięczni dziewczynom za 
niespodzianki!  

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Redakcijas grupa:  Anita Perlińska, Ilona Kablanova 

Tehniska izstrāde: Jeļena Skopina 

Adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija  

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


