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„SZKOŁA DO HYMNU” 2022 – WSPÓLNE 
ODŚPIEWANIE HYMNU NARODOWEGO 

 Polskie Gimazjum im. J. Piłsudkiego wzięło 
udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła 
do hymnu”. 
 Podobnie jak w ubiegłych latach polegał on na 
wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w 
ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem 
Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. 
 

#SzkołaDoHymnu 
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 11 listopada obchodziliśmy Święto 
Niepodległości Polski i Dzień Lāčplēsisa. 

W szkole odbył się koncert o tematyce 
patriotycznej. Kółka zainteresowań               
i uczniowie przygotowali wspaniałe 
przedstawienia, które pozwoliły widzom 
przypomnieć wydarzenia z I wojny 
światowej, żołnierzy poległych za wolność 
na naszej ziemi. 

  
 Wieczorem, na cześć zwycięstwa z 
1919 r. (dzień Lāčplēsisa), uczestniczyliśmy 
w procesji z pochodniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZINTEGROWANE LEKCJE MUZYKI I 
JĘZYKA POLSKIEGO 

 Udział naszej szkoły w konkursie 
organizowanym przez Fundację Pomoc 
Polakom na Wschodzie „Dzień Romantyzmu 
Polskiego” dla szkół i placówek 
edukacyjnych z językiem polskim 
działających za granicą. 
 
Do konkursu zgłoszone zostały dwa projekty. 
 
1. Rodem – warszawianin, sercem – Polak, a 
talentem- świata obywatel...” muzycznie i 
literacko o wielkim Polaku Fryderyku 
Chopinie. 
 
Zintegrowana lekcja muzyki i języka 
polskiego przeprowadzona przez nauczycieli 
Anitę Perlinską oraz Alinę Łapińską w klasie 
6a. 
Osoby współtworzące: Kornelia Łapkowska, 
Artiom Jasinovičs 



2. Poznawanie romantyzmu inspiracją w 
realizacji zadań glottodydaktycznych, 
rozwijanie kluczowych kompetencji , 
łączęniu ścieżek edukacyjnych. 

Cykl lekcji przeprowadzonych w klasie 
12 dotyczących zagadnień językowych i 
leksykalnych z wykorzystaniem tekstów 
romantycznych (np. tworzenie tekstów 
uproszczonych – preparowanie tekstów, 
wykorzystanie narzędzi TIK. 
 

OGÓLNOŁOTEWSKI FINAŁ  
XXXI KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO IM. ADAMA 
MICKIEWICZA KRESY 2022 

 29 listopada na Łotwie, jak co roku 
odbył się ogólno łotewski finał Konkursu 
Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza- 
Kresy. 
 W tym roku już XXXI edycja odbyła 
się w Średniej Polskiej Szkole im. Ity 
Kozakiewicz w Rydze. 
 W konkursie wzięli udział 
recytatorzy z trzech łotewskich szkół —
Rygi, Rezekne i naszego gimnazjum w 
Daugavpils. Uczestnicy byli podzieleni na 
4 kategorie wiekowe. 
 Nasi uczestnicy zajęli następujące 
miejsca: 
kategoria — dzieci do lat 7 

I miejsce — Vołodymir Rybachenko 
kategoria — dzieci od 8-12 lat  
II miejsce — Milana Afanasenko  
III miejsce — Aarons Portnojs 
Vladyslavs Tuziks — wyróżnienie 
kategoria — 16 lat i dorośli  
III miejsce Olga Chetvergowa  
Valerija Dedele —  podziękowanie 

Informację przygotowała 
Maria Musiał 

 
VIENA MŪSU SKOLĒNA STĀSTS: 
“ŠEIT IR LABI, TĀPĒC ESMU ŠĪS 
VALSTS, NEVIS TĀS, KUR ESMU 

PIEDZIMIS, PATRIOTS” 
 

 Es neesmu dzimis Latvijā, bet tagad šeit 
dzīvoju un domāju, ka esmu Latvijas patriots. 
Jo es varu salīdzināt dzīves līmeni savā 
dzimtajā valstī un Latvijā. Varu pateikt, ka šeit 
ir lābāk nekā manā dzimtajā valstī (Krievijā). 



 Pirmkārt, Latvijā man loti patīk 
medicīna un maniem vecākiem arī, jo 
personāls ir augsti kvalificēts. 
 Otrkārt, man patīk daba. Šeit tā ir tīra 
un skaista, jo cilvēki saprot, kur viņi dzīvo, 
bet Krievijā dudzi domā: ,,Ja citi var 
iznīcināt dabu - kāpēc es nevaru?”. 
 Treškart, man ļoti patīk komunikācija 
ar citiem cilvēkiem. Latvijā visi ciena viens 
otru un mēģina palīdzēt. Un vēl man patīk 
infrastruktūra un tehnoloģijas, jo cilvēki 
attīstās un mācās, un viņiem ir stimuls to 
darīt. 
 Tas viss ir par Latviju, un es varu 
secināt, ka šeit ir labi. Tāpēc es domāju, ka 
esmu šīs valsts, nevis tās, kur esmu 
piedzimis un dzīvojis, patriots. 
 
Skolēna domraksta “Vai esmu savas valsts 
patriots?” fragments 
 

24 ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI 
PIEDALĪJĀS JAUNIEŠU FORUMĀ 

"DIALOGS DAUGAVPILS 
ATTĪSTĪBAI" UN TIKA UZKLAUSĪTI 

 2022. gada 22. novembrī noritēja 
Jauniešu forums projekta “Dialogs 
Daugavpils attīstībai” ietvaros. 
   

 Pasākumā kopumā piedalījās 202 
dalībnieki, no kuriem 174 bija Daugavpils 
un Augšdaugavas novada jaunieši. 

  
 Paneļdiskusijā “Dialogs Daugavpils 
attīstībai” piedalījās arī Daugavpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. 
  

  
 Darba grupu laikā jauniešiem bija 
iespēja pārdomāt un izteikt savas domas par 
galvenajām vērtībām jauniešu attīstībai - 
līdzdalība un iniciatīvas, nodarbinātība un 
uzņēmējdarbība, atbalstoša vide un klimats. 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Redakcijas grupa:  Anita Perlińska, Maria Musiał 

Tehniska izstrāde: Jeļena Skopina 

Adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija  

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


