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PISMO
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

ZESPOŁU POLSKICH SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. ITY KOZAKIEWICZ

W RYDZE

    W NUMERZE:
• Obyczaje świąteczne w naszych domach
• Cicha Noc – Klusa Nakts
• Kto przynosi prezenty w różnych krajach?
• Świąteczne zakończenie semestru
• Hobby naszych nauczycieli
• Aktywne ferie w Polsce – wyjazd uczniów do 

Poznania
• Stop cyberprzemocy! 
• Humor 
• Tablica ogłoszeń

OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

Prezentujemy Wam zimowy numer kwartalnika Ad Rem, w którym znajdziecie 
ciekawostki na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia, dowiecie się kto 
pomaga świętemu Mikołajowi, a także jakie komedie warto obejrzeć w czasie 
wolnym. Poznacie też sekrety naszych nauczycieli… Ku przestrodze poruszyliśmy 
też niezwykle ważny temat związany z cyberprzemocą.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najserdeczniejsze życzenia: 
wspaniałej świątecznej atmosfery, a także zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności w roku 2020.

AD REM
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Dawniej wierzono, że w wigilie świętego Andrzeja 29 listopada duchy 
przodków podobnie jak w noc świętojańską wracają na ziemię i odsłaniają 
tajemnice - w noc Andrzejkową szczególnie te matry-monialne. 

My wprawdzie nie wywoływaliśmy duchów, ale wróżby tego wieczoru 
cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

29 listopada 2019 roku                
o godzinie 15:30                         

w szkolnej auli rozpoczęł 
się  Wieczór Andrzejkowy.

Na samym początku wystąpili 
utalentowani uczniowie naszej 

szkoły.

Później były dostępne 
gry planszowe i wróżby 
andrzejkowe. Jedna z popu-
larniejszych wróżb to ta ze 
skórki jabłka. Panna obiera jabłko i rzuca skórkę za siebie. Litera, która się 
ułoży to pierwsza litera imienia jej przyszłego ukochanego.
Wieczór był naprawdę wspaniały. Spodobał się on zarówno uczniom jak i 
nauczycielom. Warto było spędzić ten czas wspólnie.

Danila Radecki, kl.7b

            POPULARNE WRÓŻBY ANDRZEJKOWE

Najbardziej rozpowszechnioną 
wróżbą było lanie na wodę 
roztopionego wosku przez ucho od 
klucza, a następnie odczytywanie 
kształtów zastygniętego wosku, 
najlepiej z cienia rzucanego na 
oświetloną ścianę. 

OBYCZAJE ŚWIĄTECZNE W NASZYCH DOMACH

ANDRZEJKI 2019
Dziś cień wosku ci ukaże, 
co ci życie niesie w darze! 
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I tak: 
anioł oznaczał szczęście, 
gwiazda - powodzenie, 
kwiat - smutek, 
orzeł - osiągnięcie zamierzonych 
celów, 
a serce - wielką miłość.

Dziewczyny przywiązywały również 
dużą wagę do snów w nocy z 29 na 30 
listopada, które miały być prorocze. 
Chłopcy podobne wróżby odprawiali na 
świętą Katarzynę - 4 listopada, ale potem 
zwyczaj urządzania Katarzynek poszedł 
w zapomnienie i łącznie urządzano 
Andrzejki.

BUTY

Aby dowiedzieć się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza za mąż, 
należy buty z lewej nogi ustawić rzędem w kącie pokoju. Ostatni 
w kolejce przestawiany jest na początek i właścicielka buta, który pierwszy 
dotknie progu lub wyjdzie za drzwi jako pierwsza wyjdzie za mąż.

SZPILKI

7 lub 13 szpilek włożyć do kubka potrząsnąć i wysypać na stół 
przykryty obrusem. Odczytać litery utworzone ze szpilek. 
A. podróż lub przeprowadzka, 
E. pomyślność w miłości i w pracy a jeśli litera jest odwrócona - 
przejściowe kłopoty, 
H. szczęście w miłości, małżeństwo, 
K. sukces zawodowy. 
L. ostrzega przed złodziejami a jeżeli odwrócona - przed chorobą lub 
wypadkiem, 
M. wyjątkowo korzystna propozycja, 
N. okres dobrej passy, 
T. pomoc przyjaciół, 
W. uwaga na oszustów, 
V. ostrzeżenie przed próbą wykorzystania wróżącej, 
X. ogólne szczęście.

ANDRZEJKI 2019
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MIKOŁAJKI 2019

FILIŻANKI.
Cztery filiżanki. 
Pod trzema chowamy: obrączkę, 
monetę i listek a czwartą 
zostawiamy pustą. Zamieniamy 
miejscami filiżanki i wybieramy 
jedna z nich. Obrączka to miłość, 
listek - ślub, moneta - bogactwo a 
pusta to nowy rok bez zmian.

na podstawie: 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,142516-andrzejki_wierzenia_tradycje.html

MIKOŁAJ DOTARŁ DO JEKABPILS

7 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe 
dla dzieci polonijnych z Łotwy. Dzięki 
Ambasadzie RP w Rydze wszyscy tego dnia 
poczuliśmy atmosferę zbliżających się świąt. 
Szczególnie miło ten dzień będą wspominać 
dzieci, które nie wyjechały z Jekabpils z 
pustymi rękami.

W sobotę 7 grudnia pojechaliśmy na wycieczkę do Jekabpils, 
gdzie odbywały się polskie Mikołajki.

Droga minęła nam szybko i wesoło. Miasto 
przywitało nas ładną pogodą. 

Po przyjeździe od razu poszliśmy na 
koncert zorganizowany przez tamtejszą 
szkołę języka polskiego. 

Po koncercie była przerwa na jedzenie. 
Potem były konkursy ze Świętym 
Mikołajem, a także dyskoteka, po której 
otrzymaliśmy fajne prezenty.

Droga do domu była nie mniej wesoła, ale 
o tym nie będę tu wspominać…

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,142516-andrzejki_wierzenia_tradycje.html
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MIKOŁAJKI 2019

Ta wycieczka na długo zostanie w mojej pamięci. Najbardziej podobały mi 
się występ zespołu „Kukułeczka”, smaczne jedzenie i prezenty. 

Jestem szczęśliwa, że pojechałam.
Olesja Kazakevica, kl.10

Szkolne Mikołajki. Na zdjęciu klasa 10
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CICHA NOC – KLUSA NAKTS
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KTO PRZYNOSI PREZENTY W RÓŻNYCH KRAJACH?

Cóż to za pytanie? Nawet przedszkolaki wiedzą, 
że święty Mikołaj… ;) 

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że w wielu krajach na 
świecie ma on swoich pomocników, którzy docierają z prezentami 
do wszystkich grzecznych dzieci.

A oto pomocnicy świętego Mikołaja: 

Hiszpania – Trzej Królowie

Rosja i Ukraina – 
Dziadek Mróz

Austria, Szwajcaria i 
Niemcy – Dzieciątko 
Jezus

Szwecja – Jultomten
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A w Polsce? 
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ŚWIĄTECZNE ZAKOŃCZENIE SEMESTRU
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Czerwone gitary, JEST TAKI DZIEŃ

20 grudnia w naszej szkole odbyło się tradycyjne 
spotkanie opłatkowe. 
Najpierw dzieci z kółka teatralnego zaprezentowały scenkę bożo-
narodzeniową, która wprowadziła nas w prawdziwie świąteczny nastrój. 
Najmłodsi uczniowie stanęli na wysokości zadania przybliżając wszystkim 
odległe wydarzenia z betlejemskiej stajenki. Całości dopełniły kolędy w 
wykonaniu szkolnego chóru oraz piękne dekoracje. 

Później przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń 
oraz wigilijne spotkania w klasach.

Tego dnia uczniowie 
otrzymali świadectwa 
z ocenami za pierwszy 
semestr nauki. 

Gratulujemy wyników 
oraz życzymy 
wspaniałych 
osiągnięć 
również w drugim 
semestrze!
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HOBBY NASZYCH NAUCZYCIELI

Nasi nauczyciele to osoby niezwykle zapracowane, które niemal 
połowę swego życia spędzają z nami w szkole. 

Czy poza nią znajdują jeszcze czas na hobby i realizację swoich pasji? 
Postanowiliśmy ich o to zapytać.

Sk. Uldis Veichmanis:

- Patīk lasīt grāmatas, vasarā pastaigāties gar jūru.

- Lubię czytać książki, latem spacerować brzegiem 
morza.

Sk. Aldis Pinka:

- Spēlet basketbolu, patīk apmeklēt teātri, patīk 
klausities mūziku.

- Grać w koszykówkę, odwiedzać teatr, słuchać muzyki.

Sk. Jana Kapeniece:

- Staigāt, ceļot, lai uzzinātu kaut ko jaunu.

- Lubię spacerować, podróżować, żeby dowiedzieć się czegoś nowego.

Rozmowy przeprowadziły: Laura i Weronika z kl. 6 a
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AKTYWNE FERIE W POLSCE – 
WYJAZD UCZNIÓW DO POZNANIA

W październiku odbyła się IV edycja Forum Szkół Polskich. Poznań – 
Europa. Nasza szkoła została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu 
po raz drugi. Do Poznania przyjechali też uczniowie z Gródka Podolskiego, 
Wilna oraz dwóch polskich szkół: Pleszewa i Puław. 

Główna idea przyświecająca organizatorom to: aktywizacja młodzieży, 
zachęcenie ich do działania dla dobra wspólnego, uświadomienia czym 
jest dobro wspólne, jakie mamy obowiązki wobec społeczeństwa.

Ponadto celem spotkania jest wymiana doświadczeń młodzieży z różnych 
szkół, nawiązanie nowych kontaktów.

Trzeba przyznać, że program Forum był bogaty i różnorodny. Warsztaty, 
wykłady i spotkania z zaproszonymi gośćmi wypełniły intensywny 
tygodniowy pobyt w sercu Wielkopolski. Nie oznacza to jednak, 
że uczestnicy nie mieli okazji, by bliżej poznać czarujący Poznań. 

A jak Forum i pobyt               
w Polsce wspominają  
sami uczniowie?

Oto ich relacje:

19 października 2019 r. wieczorem wyjechaliśmy z Rygi na Forum Szkół 
Polskich Poznań - Europa, organizowane przy udziale: Kolegium rektorów 
miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania i Marszałka województwa 
wielkopolskiego Marka Woźniaka. Forum odbywało się od 20 do 27 
października 2019 roku.

Przyjechaliśmy do Poznania 20 października, po przyjeździe powitał nas 
pan Michał Gulczyński, który prowadził forum. Po zameldowaniu się w 
hostelu, mieliśmy powitanie, gdzie uczestnikom przedstawiono program i 
cele Forum. Potem była kolacja w hostelu. 
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Następnego dnia mieliśmy 
śniadanie w hostelu i o godzinie 
9.00 wykład prof. Przemysława 
Matusika: O pracy organicznej 
i aktywności obywatelVskiej 
w Wielkopolsce. Po przerwie 
były prezentacje miast, obiad, a 
następnie wykład dr. Małgorzaty 
Bogaczyk-Vormayr: Co to jest 
dobro wspólne?, a następnie 
prezentacja działań dla dobra 

wspólnego podejmowanych przez studentów UAM.

Wtorek, 22. października. To również Warsztaty: Co mogę zrobić dla dobra 
wspólnego? Po obiedzie mieliśmy zwiedzanie: Starego Rynku i muzeum 
Rogala Świętomarcińskiego. Wieczorem wzięliśmy udział w koncercie – 
“Poznańskie brzmienia w Europie”.

W ogóle forum było podzielone na dwie części tematyczne, w pierwszej 
części forum było zorientowane wokół dobra wspólnego a druga część 
bardziej była skupiona na Unii Europejskiej. 

W środę, czwartek i piątek mieliśmy dużo różnych wykładów, warsztaty, w 
których zapoznawaliśmy się z osobami z różnych szkół a także robiliśmy 
różne plakaty, na tematy np. Najsłynniejszy człowiek z twojego kraju? Co 
możemy zrobić dla dobra wspólnego w swoim kraju? 

Sobota 26. października to był przedostatni dzień w Poznaniu i ostatni dzień 
forum. Wszystko było jak zwykle, śniadanie potem wykład prof. Andrzeja 
Gulczyńskiego na temat: Historia integracji europejskiej, herbata. 

Po przerwie był jeden 
z najważniejszych 

punktów forum, 
spotkanie z byłą premier, 
minister sprawiedliwości 

i ambasador RP przy 
Stolicy Apostolskiej. 

Pani Hanna Suchocka 
opowiedziała o swojej 

pracy, o Unii Europejskiej, 
odpowiedziała na pytania 

uczniów i zrobiła z nami 
wspólne zdjęcie na 

pamiątkę o tym forum. 



12

Potem mieliśmy zajęcia na temat tego, czego się nauczyliśmy i co to dla 
nas znaczyło, jak to wykorzystamy? 

Wieczorem mieliśmy podsumowanie i rozdanie dyplomów uczestnictwa. 
Po ukończeniu mieliśmy kolację i wolny czas.

Myślę, że tą 
wycieczkę 
do Poznania 
zapamiętam 
na długi czas, 
bo była bardzo 
ciekawa, poznałem 
nowych ludzi i 
zdobyłem nowe 
doświadczenie. 
Z drugiej strony 
odczuwałem też 
duży stres związany 
z przygotowaniem 
naszej prezentacji 
oraz  
z wystąpieniem 
przed wszystkimi 
uczestnikami forum.

Genrihs Tovtkevičs

Kod QR zawiera link do strony Forum na Facebooku

Słowa uznania oraz szczere podziękowania należą 
się organizatorom. W szczególności profesorowi 
Andrzejowi Gulczyńskiemu (spiritus mowens projektu) 
oraz Michałowi Gulczyńskiemu (koordynatorowi) a 
także Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk za 
gościnność. 

Mamy nadzieję, że udział w projekcie pobudzi młodzież do inicjatyw na 
rzecz dobra wspólnego.
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STOP CYBERPRZEMOCY!

Cyberprzemoc!
Cyberprzemoc jest to agresja z użyciem mediów elektronicznych – 

przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.

Można do niej zaliczyć np. wyzywanie, straszenie i poniżanie kogoś w 
Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub nagrywanie 
filmów bez jego zgody. Publikowanie w Internecie zdjęć, filmów lub tekstów, 
które kogoś obrażają lub ośmieszają, a także podszywane się pod kogoś w 
Sieci to najczęstsze przejawy cyberprzemocy.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
- Nigdy nie podawaj osobom 
poznanym w Internecie swojego 
adresu domowego ani numeru 
telefonu. Nie możesz mieć 
pewności, z kim naprawdę 
rozmawiasz!
- Kiedy ktoś w Internecie cię 
przestraszy, poinformuj o tym 
rodziców.
- Internet to zbiór wiedzy, ale 
pamiętaj, że nie wszystkie 
informacje, które w nim 
znajdziesz są prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić ich wiarygodność.
- Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! 
Jeśli planujesz spotkanie z poznaną w sieci osobą, pamiętaj, aby zawsze 
powiadomić o tym rodziców!!! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach 
publicznych i idź na nie w towarzystwie zaufanej osoby dorosłej! 
-  Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do 
niej dostęp również osoby o złych zamiarach hakerzy. Nigdy nie podawaj na 
swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach 
lub sobie. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny 
ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.
- Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze lub telefonie. Ustal 
sobie jakiś limit czasu.

Stop cyberprzemocy!

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:
  Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej 
poradzić sobie z tą sytuacją.


