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WIZYTA PANI MARSZAŁEK 

 W szczególnym dniu 155 urodzin Patrona 
naszego Gimnazjum Józefa Piłsudskiego mieliśmy 
zaszczyt gościć Panią Marszałek Sejmu RP 
Małgorzatę Gosiewską oraz Panią Ambasador RP w 
Rydze Panią Monikę Michaliszyn.  

 Gości ciepło przywitały w progach naszej szkoły 
uczniowie, chór klas młodszych oraz zespół 
"Kukułeczka". 

 Wizyta Pani 

Marszałek 

 Podróż do 

muzeum kina w 

Rydze 

 "Historiada" 2022 

w Wilnie 

 Skolas harceri 

organizēja un 

novadīja spēli      

4.-5. klasēm  

 Relaksējošā diena 

skolotājiem! 



 Po zwiedzaniu szkoły goście udały się na 
otwarcie pomnika Ity Kozakiewicz w Jekabpils. 
 

ELEMENTY EDUKACJI FILMOWEJ W 
12 KLASIE. PODRÓŻ DO MUZEUM KINA 

W RYDZE. 

 Uczniowie z klasy 12 wraz z 
nauczycielem języka polskiego i literatury 
Anita Perlińską w mroźny czwartek, wyruszyli 
do Rygi. 

 Celem wyjazdu była wizyta w Muzeum 
Kina (Riga Kino Muzejs) oraz seans filmowy  

w kinie Forum Cinemas. Wykład w kinie 
poświęcony był zagadnieniu KĀDĀ VALODĀ 
RUNĀ KINO? 

 Po prezentacji i dyskusji przeprowadzonej 
przez kustosza muzeum, uczniowie otrzymali 
zadanie do wykonania. Za pomoca planszetów i 
innych przygotowanych rekwizytów, uczniowie 
zmontowali własne krótkie filmy. 
 Oczywiście po tak trudnym i 
wyczerpującym zadaniu udalismy się na posiłek 
w restaruracji w centrum Starej Rygi, następnie 
do kina na czarną komedię „The Menu”. 

 
ANNA STANKOWA (KLASA 11) –  

2 MIEJSCE W KONKURSIE HISTORII 
POLSKIEJ "HISTORIADA" 2022  

W WILNIE! 

 12 grudnia w Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie odbyła się III edycja konkursu 
Historiada 2022. 
W konkursie wzięło udział sześć drużyn – 
cztery z Litwy, dwie z Łotwy. 



 Naszą szkołę dzielnie reprezentowały 
uczenniece: Kornelia Łapkowska, Wioleta 
Golowane, Anna Stankowa oraz zespół 
wspierający Anna Stankiewicza, Sofija 
Medwedewa, nauczyciele Anita Perlińska i 
Iveta Laurena. 

 W tegorocznej edycji konkursu należało 
wykazać się szczegółową wiedzą z tematów 
dotyczących walki Polaków o odbudowę 
niezależnego państawa poskiego XIX I XX 
wieku. 
 Dziewczyny walczyły dzielnie, 
wszystkie doszyły do 2 etapu konkursu. Do 
finału zakwalifikowła sie uczennica 11 klasy 
Anna Stankowa. 

 Odpowiadała na bardzo trudne pytania 
finałowe i zajęła drugie miejsce! Serdecznie 
gratulujemy! 
 

NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE+JĘZYK POLSKI= 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 
CYFROWYCH  

 

MYHERIAGE  

 

 Doskonalenie kompetencji cyfrowych 
czyli umiejętność korzystania z 
nowoczesnych technologii i 
wykorzystywania ich do własnych celów na 
lekcjach języka polskiego. 

 MyHeritage – to strona internetowa 
pozwalająca odkrywać historię rodziny, dzielić 
się nią, dzieki niej można ożywiać postaci na 
zdjęciach, zmieniać jakość zdjęć oraz tworzyć 
deepstory czyli historie opowiadaną prze postać 
ze zdjęcia.  
 Na lekcjach literatury polskiej 
poznawaliśmy filozofie Młodej Polski. Zadaniem 
uczniów było przygotować wypowiedź filozofa 
tej epoki, ktory chce przekonać słuchaczy do 
swoich poglądów. Oto co udało się stworzyc 
dzięki Myheriage. 

 

https://fb.watch/hXuFM2GTfV/ 

 
 

SKOLAS HARCERI ORGANIZĒJA UN 
NOVADĪJA SPĒLI 4.-5. KLASĒM 

 2.12.2022. norisinājās harcieru (harcerze - 
poļu skauti) spēle “Lilijka”. 
 
 Komandas no 4. un 5. klasēm pārbaudīja 
savas zināšanas un prasmes tādās stacijās, kā: 
«Medicīna», «Šifri», «Sports», «Mūzika», 
«Intuīcija». 
 
Rezultāti: 
1.vieta - 4.a klase, 
2.vieta - 5.b klase, 
3.vieta - 5.a un 4b. klases. 

https://fb.watch/hXuFM2GTfV/


Paldies visiem par piedalīšanos un 
organizāciju! 
 

RELAKSĒJOŠĀ DIENA 
SKOLOTĀJIEM! 

 
 15. decembris ir Starptautiskā tējas 
diena. Šīs dienas ietvaros mūsu ģimnāzijas 
skolotājiem tika organizēta relaksējoša diena 
ar nosaukumu "Today is teacher’s relax day". 

 Skolotājiem bija iespēja izbaudīt dažāda 
veida terapijas. Tādas, kā, piemēram, gaismas un 
aroma terapija, art terapija, zīmēšana ar akvareļu 
zīmuļiem, sausā gaismas duša ar ūdens 
imitāciju,kastaņu baseins kājām. Starpcitu, Sausā 
gaismas duša un kastaņu baseins ir tikai mūsu 
ģimnāzijā! Terapijas beigās skolotāji izbaudīja 
zāļu tējas tasīti kopā ar relaksējošo mūziku fonā. 
Mīļās skolotājas, paldies par tik lielu atsaucību un 
lielisku atgriezenisko saiti! Jūs esat mums 
vislabākās! 
 
Pasākumu organizēja un rakstu sagatavoja Anita 
un Diāna. 
 
 

SAVĀCĀM PILNO BUSIŅU AR PRECĒM 
PANSIONĀTAM! PALDIES! 

 
 Decembra sākumā, sadarbībā ar Jauniešu 
organizāciju "Apelsīns", piedalījāmies 
Ziemassvētku labdarības akcijā "Palīdzība 
pansionāta iemītniekiem". 

Dalība akcijā bija brīvprātīga. 
 Rezultātā, kopīgiem spēkiem savācām tik 
daudz preču, ka visam pakaļ atbrauca ar busiņu! 
Paldies vecākiem, skolēniem un skolotājiem par 
dalību akcijā. 
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