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UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

ZESPOŁU POLSKICH SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. ITY KOZAKIEWICZ

W RYDZE

    W NUMERZE:

• Od redakcji 
• Narodowe czytanie w Rydze 
• Fotorelacje z wycieczek
• Dzień Poezji w naszej Szkole (lv)
• Humor: Najlepsze ściągawki 
• Wywiady z nauczycielami
• Finał Konkursu recytatorskiego
• Warto przeczytać... 
• Warto obejrzeć... 
• Aplikacje edukacyjne: Duolingo, PhotoMath
• Olga Tokarczuk – polska Noblistka
• Kim jest Mistrz Ortografii polskiej na Łotwie?

OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer kwartalnika AD REM. 
Wierzymy, że każdy znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. 

Prezentujemy w nim ważne, naszym zdaniem, wydarzenia odbywające się w  
naszej Szkole, wywiady z nauczycielami, fotorelacje oraz stałe rubryki takie 
jak: humor,  warto obejrzeć/przeczytać.

Serdecznie zapraszamy Was do czytania, konstruktywnego komentowania i 
współtworzenia tego czasopisma. Wasza opinia jest dla nas niezwykle cenna 
i obiecujemy że każdy głos zostanie wysłuchany. 

Wszelkie propozycje możecie kierować do Opiekunów Koła Dziennikarskiego.

AD REM
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NARODOWE CZYTANIE W RYDZE

Średnia Polska Szkoła im. I.Kozakiewicz w Rydze od początku bierze 
aktywny udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku nie mogło być więc 
inaczej. 

5 września społeczność szkolna wzięła udział w tegorocznej, ósmej 
już             edycji. Uczniowie i nauczyciele na czele z p. dyrektorem czytali 
fragmenty „Katarynki” Bolesława Prusa w ulubionych miejscach szkolnej 
i przyszkolnej przestrzeni. Chętnych do obcowania z klasyką polskiej 
literatury nie brakowało.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia na stronie 
szkoły, a my już myślami jesteśmy przy „Balladynie” J. Słowackiego i 
planujemy kolejną edycję  Narodowego Czytania.

Krīts pa zemi skrien un skrien.
Pirksti kļūst krāsaini.
Bet man ir ko teikt!
Caur dzejas vārdiem,
Caur Raiņa vārdiem.
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Jau no seniem laikiem cilvēki raksta 
dzejoļus. Kāpēc? Manuprāt, atbilde 

ir šāda: lai pateiktu, kas uz sirds, kas 
nomāc, lai vienkārši pateiktu, parādītu 
savu parasto, skaisto pusi.

Šogad saulainā un siltā 24. septem-
bra dienā mēs visi uzlikām dzejnieku 
maskas un atvērām savas sirdis. Daudz 
dzejoļu tika izlasīts, bet bija tikai viens, 
kuru izvēlējās mūsu katra sirds, mūsu 
dvēsele. Paņēmām krītu rokās un sākām 
rakstīt uz asfalta. Kad tu raksti dzejoli  uz 
asfalta, tu vari atklāt savu sirdi, dvēseli, 
savu īsto Es.

Darbs pabeigts, dzejnieka maska 
noņemta, bet tas nav finišs, tas ir tikai 
sākums! Jā, lietus visu nomazgāja, bet 
ne no mūsu sirdīm, mūsu atmiņām. 
Paldies literatūras skolotājam Uldim 

Veihmanim par šīm neparastajām literatūras stundām šoruden!

                                                                  Darja  (12.klase)

Fonā skan P. Sokolova 
dziesma “Drīz rudens, 
kungi, drīz rudens…” 

Pēc dziesmas noklausīšanās 
skolēniem tiek uzdots for-
mulēt, par ko bija dziesma, 
par tās jēgu un domu, par 
ko teksta autors liek mums 
aizdomāties.

Katrs skolēns izteica savu 
viedokli par rudeni. Stundas 
otrajā daļā katrs izjusti lasīja 
dažādu krievu dzejnieku 
dzejoļus par rudeni.

Krievu valodas skolotāja Tatjana Ogorodņikova
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DZIEŃ WYCIECZEK W NASZEJ SZKOLE

26 września 2019 roku wszyscy uczniowie naszej Szkoły pojechali na 
wycieczki. Klasy najmłodsze zwiedziły między innymi Narodowy Ogród 
Botaniczny w Salaspils, Obserwatorium Astronomiczne, skansen, Cinevillage 
oraz Ruiny zamku w Lielvarde. 

Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się wielu nowych ciekawych rzeczy, 
zobaczyć, jak piękne miejsca są w pobliżu Rygi, a także spędzić miło czas z 
naszymi kolegami i koleżankami. 

Następny dzień wycieczek już wiosną. Czekamy na niego z niecierpliwością.

Veronika Ļipatova (klasa 6a)
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ŚCIĄGAWKI

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że ściąganie jest czynem niegodnym 
ucznia Polskiej Szkoły, choć ma bardzo długą, niechlubną tradycję. 
Pragniemy zaznaczyć jasno, iż nie popieramy ściągania w żadnej formie, 
a listę wybranych sposobów prezentujemy niejako „ku przestrodze”, w 
charakterze ciekawostki. Wierzymy, że skorzystają z niej nie tyle uczniowie, 
którzy i tak doskonale znają te metody, ale przede wszystkim nauczyciele. 

TOP 10 ŚCIĄGAWEK 

 1. PODESZWA 

• Na podeszwie wystarczy napisać odpowiedzi. 
• Nawet jeśli nauczyciel zauważy, że gdzieś 
podglądacie, na pewno i tak nie znajdzie waszej 
ściągawki.

 

2. BUTELKA

 Żeby zrobić tę ściągawkę trzeba:

• Odkleić etykietkę z butelki.
• Na odwrotnej stronie (bez napisów) napisać odpowiedzi.
• Przykleić z powrotem na butelkę.
• Nalać trochę wody, żeby butelka niczym się nie wyróżniała.

3. ULTRAFIOLETOWY DŁUGOPIS

Jest to jedna z najlżejszych ściągawek! 
Żeby się udała, musisz mieć ultrafioletowy 
długopis, którym możesz napisać 
informację na ręce, na kartce czy w 
innym miejscu. Na sprawdzianie poświeć 
ultrafioletowym światłem w miejsce, w 
którym jest zapisana informacja.
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4. „INTELIGENTNE” PAZNOKCIE

To bardzo łatwe! Wszystko czego potrzebujesz 
to małe karteczki i długie paznokcie. 
Zapisz potrzebne informacje na karteczkach, 
a potem umieść je pod paznokciem i gdy 
czegoś zapomnisz, zajrzyj dyskretnie.

5. ŚCIĄGAWKA W PIÓRNIKU:
 Jeżeli nie nauczyłeś się na 
pamięć tego, co trzeba było, to 
możesz zapisać na małej kartce 
potrzebne informacje i włożyć 
do piórnika, tak żeby nauczyciel 
nie widział.

6. „MAGICZNA” LINIJKA
Jeżeli masz w domu drewnianą 
linijkę, wtedy można zapisać lub 
wydrapać na linijce potrzebne 
informacje.

7. PLASTER WIEDZY 
Skaleczenie? Chyba nie przeszkodzi Ci w 
napisaniu sprawdzianu. Jeżeli masz w domu 
plaster, możesz użyć go jako ściągawki. 
Można zapisać na kawałku papieru małymi 
literami informację, przykleić ją do plastra, a 
plaster nakleić na rękę.

8. ZEGAREK „Z KUKUŁKĄ”
Ta ściągawka wystepuje w dwóch 
wersjach – w pierwszej możesz 
po prostu przykleić karteczkę na 
zegarku, a jesli masz smartwatch,  
możesz  pobrać odpowiedni program 
i zainstalować go na zegarku.

Opracowały: Laura Kraukle, Veronika Ļipatova, Nikole Luberacka  (klasa 6a)
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WYWIAD Z NAUCZYCIELAMI Z POLSKI

Pytania do Pana DANIELA ZATORSKIEGO 
i Pani SABINY MĘŻYK 

         Dziękujemy za wywiad!                          
Nikole Luberacka i Laura Kraukle (klasa 6a)

Tak, zawsze, od dziecka 
marzyłem o tym. Pamiętam 
jak z kolegami koło bloku 
bawiłem się w szkołę.

Czy lubiła pani 
chodzić do szkoły?

Czy trudno jest być 
nauczycielem?

Jest to dla mnie duże 
wyzwanie i czasami bywa 
bardzo trudno, ale jednak 
ta praca daje mi ogromną 
satysfakcję.

Ostatni dzwonek 

(śmiech).

Czy zawsze 
pan chciał pracować jako 
nauczyciel języka polskiego?

To jest trudne pytanie, muszę sięgnąć 
pamięcią, żeby sobie przypomnieć. 
Najbardziej chyba lubiłam szkołę 
podstawową i gimnazjum, pamiętam 
nawet, że w szóstej klasie nie 
opuściłam ani jednego dnia.

To na pewno nie jest łatwy zawód, ale ja sobie nie wyobrażam że 
mogłabym gdzie indziej pracować.
W szkole zawsze się coś dzieje i jest ciekawie.

Czy praca z młodzieżą 
sprawia panu przyjemność?

Jaka jest 
pana 
ulubiona 
część dnia 
w szkole?

Nikole:

Nikole:

Laura:

Laura:

Pan Daniel:

Pan Daniel:

Pan Daniel:

Pani Sabina:
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KONKURS RECYTATORSKI KRESY 2019

15 października w szkole odbyły się eliminacje Konkursu Recytator-

skiego KRESY. W tym roku zainteresowanie było bardzo duże, a poziom 

przygotowania uczestników niezwykle 

wysoki. Komisja stanęła przed nie lada 

wyzwaniem, by wyłonić najlepszych, 

którzy 23 listopada wezmą udział w 

krajowym Finale Konkursu w Dyneburgu.

UCZNIOWIE 
ZAKWALIFIKOWANI 
DO FINAŁU KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO 
W DYNEBURGU:

• Černikova Polina
• Duka Armand 
• Duka Robert
• Gorbun Marek
• Orlova Liliana
• Rimjane Daniela
• Sokirka Oskar

Wyróżnienia:
Jundo Emil i Šulca Paula Gabriela

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !
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WARTO PRZECZYTAĆ!

AKADEMIA PANA KLEKSA
Akademia pana Kleksa – książka dla dzieci 

napisana przez Jana Brzechwę i wydana w 1946 roku.

 Jest to książka o Adasiu 

Niezgódce, który był niesforny. 

Chłopiec zostaje umieszczony w 

akademii wraz z dwudziestoma 

czterema chłopcami, których 

imię zaczyna sie na literę „A”. 

Jest to niesamowita historia 

dla czytelników w każdym 

wieku, która przenosi nas do 

wspaniałego, pełnego kolorów 

i magii świata, który stworzył 

niesamowity pan Kleks.

 Książka jest bardzo 

ciekawa, jest to lektura 

wszechczasów, na której 

wychowało się kilka pokoleń nie 

tylko Polaków. 

Gorąco polecam.

Nikole Luberacka (klasa 6a)

Źródło ilustracji: https://www.empik.com
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WARTO OBEJRZEĆ!

GARFIELD
Film produkcji amerykańskiej w reżyserii Petera Hewitta.

Zarozumiały i leniwy kot Garfield mieszka ze swoim panem Jonem, w domu 

na przedmieściach. Pewnego dnia weterynarz daje Jonowi szczeniaka 

Odiego. Zazdrosny Garfield chce pozbyć się rywala. Wypędzony z domu 

prostoduszny i niezbyt rozgarnięty pies trafia w ręce mężczyzny, który 

zamierza wytresować szczeniaka i wykorzystać go w swoim programie 

telewizyjnym. 

Tymczasem Garfielda dręczą wyrzuty sumienia. 

Postanawia więc odnaleźć Odiego...

Chcecie wiedzieć co było dalej? 

Koniecznie obejrzyjcie Garfielda!!!

Nikole Luberacka (klasa 6a)

Źródło ilustracji: https://www.youtube.com
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APLIKACJE EDUKACYJNE!

Prezentujemy dwa doskonałe programy, które pomogą wam 
w nauce. 
Wystarczy zainstalować je bezpłatnie na swoim smartfonie. 
To znacznie lepsze niż ściągawki!

Duolingo – to bezpłatny portal internetowy oraz aplikacja na telefon 
do nauki języków obcych. W aplikacji duolingo możesz się nauczyć 
25 języków (w tym polskiego). Masz możliwość nauczenia się różnych 
języków, robiąc różne ciekawe zadania.

Photomath – jest to bezpłatna  aplikacja do matematyki. 

Możesz zrobić zdjęcie jakiemuś matematycznemu działaniu i potem 

aplikacja wyświetli ci poprawną odpowiedz. Nawet pokaże, jak rozwiązać 

to działanie krok po kroku. Photomath zawiera również opcje kalkulatora.
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POLAK POTRAFI!

Czyli Literacka Nagroda Nobla 2019.
Do prestiżowego grona Laureatów Nagrody Nobla dołączyła polska 
pisarka Olga Tokarczuk. 
Dodajmy że pierwszą Polką nagrodzoną literackim Noblem była Wisława 
Szymborska, poetka która otrzymała nagrodę w 1996 roku. 
Innymi Laureatami z Polski byli między innymi Henryk Sienkiewicz i 
Władysław Reymont.

Przypomnijmy, że Olga Tokarczuk ma też na swoim koncie nagrodę 
Brookera za powieść “Bieguni”. Jest ponadto dwukrotną laureatką 
Nagrody Literackiej “Nike” za “Biegunów” i “Księgi Jakubowe”.

Nikole Luberacka (klasa 6a)

https://www.chillizet.pl/Kultura/Ksiazki/Olga-Tokarczuk-bez-National-Book-Award-Nagroda-

trafila-w-rece-Japonki-12367
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KIM JEST MISTRZ ORTOGRAFII POLSKIEJ NA ŁOTWIE?

MAREK KONDRATJUK, uczeń klasy 9, a także mój bardzo fajny brat, 
jest osobą bardzo wszechstronną i ciekawą.

Mając 4 lata, Marek poszedł do przedszkola dwujęzycznego. W jego 
grupie w większośći byli chłopcy, dlatego wychowawczynie z powodu 
codziennych walk porzucały miejsce pracy. W końcu przyszedł najmłodszy 
wychowawca – student Jānis, który umiał robić takie rzeczy, których 
nie potrafił robić nikt w przedszkolu, na przykład: jeździć na tylnym 
kole roweru, uczyć chłopców jazdy na deskorolce, straszyć dzieciaki na 
górach jazdą snowboardem, zamykać książkę z bajkami tak mocno, że aż 
przedszkolne drzwi się trzęsły. Jānis zaciekawił Marka sportem. W ostatnim 
roku przedszkola 6-cio letni Marek zaczął uprawiać sport. Nie wybrał piłki 
nożnej ani hokeja, lecz judo, które ćwiczył do tego roku szkolnego, a przez 
ostatnie 2 lata od czasu do czasu zastępował trenera. Teraz ćwiczy boks. 
Ma bardzo fajne rękawice. Lubię nimi budzić Marka, najważniejsze nie 
zaspać i obudzić się wcześniej niż on.

Marek zawsze pasjonował się samochodami. W dzieciństwie spacery 
musiały kończyć się na parkingu samochodowym. A teraz może zauważyć 
rożnice pomiędzy dwoma samochodami, które są dla mnie absolutnie 
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identyczne, na przykład Volvo R-Design 2018 albo model 2019 roku. Ale 
Marek rozumie, że takim unikalnym sposobem pieniędzy się nie zarobi, a 
w dodatku jest bardzo zainteresowany programowaniem. Po każdej lekcji 
opowiada o nowych zadaniach, ale chyba nie po polsku, bo nie zawsze 
rozumiem, co mówi. 

Odkąd pamiętam, Marek zawsze dużo czytał. Nauczył się czytać 
mając 4 lata, i od tego czasu czyta encyklopedie, czasopisma, książki i 
AutoBild w każdym języku, nawet w tych, których nie zna.

Na szkolnych koncertach można usłyszeć jak Marek gra na 
gitarze, a w poprzednich latach zobaczyć, jak tańczył na scenie. Ale 
ostatnio już nie tańczy i ma mniej czasu na gitarę, czego żałuje, bo bardzo 
to lubi. 

Marek ma dużo dyplomów. Uczestniczy w konkursach, olimpiadach, 
dyktandach i wyścigach. Jeśli by je oddać na recykling, to za pieniądze z 
makulatury można by kupić złoty medal.

On ma dużo kolegów poza szkołą, rozmawia z nimi po polsku, 
angielsku, rosyjsku, łotewsku, bo są nie tylko z Łotwy, ale też z Szwecji, 
Stanów Zjednoczonych, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rosji, Czech i 
Polski. 

Część z nich poznał gdy został zaproszony do udziału w konkursie                     
„Być Polakiem” w 2018 i 2019 do Zamku Królewskiego w Warszawie, 
podczas tygodnia spędzonego na wycieczkach po Polsce. 

Marta Kondratjuk (klasa 6a)
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REDAKTORZY NUMERU

Nikole Luberacka
Weronika Lipatowa
Laura Kraukle
Marta Kondratjuk

TABLICA OGLOSZEŃ

AD REM W POSZUKIWANIU 
DZIENNIKARZY!

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KREATYWNĄ, 
LUBISZ TWORZYĆ ORYGINALNE TEKSTY, 

FOTOGRAFOWAĆ, PRZEPROWADZAĆ WYWIADY 
LUB POSIADASZ INNE UKRYTE MOCE, 

KONIECZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO ZESPOŁU! 

Zapraszamy do wspóltworzenia 
szkolnego pisma!

OPIEKA REDAKCYJNA

Sabina Mężyk
Zbigniew Kruszewski
Daniel Zatorski

OPIEKA GRAFICZNA

Swetlana Narkiewicz


